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     Artikel 

 

Sumbawa- Setelah event MotoGP, kini 

masyarakat NTB  mendapat 

kesempatan menjadi penyelenggara 

event internasional lainnya yakni Super 

Motocross Grand Prix yang populer 

dengan sebutan MXGP. Event MXGP 

ini tidak kalah populernya dengan 

MotoGP. Event internasional MXGP 

akan diselenggarakan di Kawasan 

SAMOTA pada tanggal 24 sampai 26 

Juni 2022 mendatang.  

SAMOTA merupakan akronim untuk 

nama tiga kawasan wisata yang berada 

di Sumbawa yakni Teluk Saleh, Pulau 

Moyo, dan Gunung Tambora. Ketiga 

lokasi itu merupakan favorit karena 

mencakup pegunungan hingga dunia 

bawah laut. Panorama di kawasan 

SAMOTA sangat potensial 

mendatangkan wisatawan, baik itu 

nusantara maupun mancanegara. 

Harapannya dengan penyelenggaraan 

MXGP ini tentu saja untuk 

meningkatkan perekonomian di Pulau 

Sumbawa. 

Pemerintah Provinsi NTB telah 

membentuk panitia daerah untuk 

mendukung dan menyukseskan event 

MXGP. Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi  

 

 

 

 

 

 

 

 

NTB mendapat tugas bidang 

komunikasi, informasi dan promosi. 

Sejak Sabtu (9/4/2022) kemarin 

dilaksanakan rapat persiapan 

penyelenggaraan event MXGP di ruang 

rapat kantor Bupati Sumbawa. Rapat 

dibuka  oleh  Bupati  Sumbawa,          

Drs. H. Mahmud Abdullah. Dalam 

sambutannya, beliau menyampaikan 

"Alhamdulillah dalam rapat kali ini 

seluruh tim kepanitiaan hadir. Ini 

adalah rapat pertama yang 

dilaksanakan dengan tatap muka". 

Sebelumnya juga telah dilakukan 

rangkaian rapat persiapan melalui 

webinar/zoom meeting. "kami selaku 

tim panitia Kabupaten Sumbawa telah 

menyiapkan venue untuk segera di 

garap bersama-sama. Tentunya butuh 

kolaborasi dari seluruh panitia, baik 

pemkab dan pemprov" pungkasnya. 

Pemprov NTB dan Pemkab Sumbawa 

telah menyediakan lahan seluas 20 

hektarare dan 7,5 ha telah ready untuk 

di garap, sementara sisanya menunggu 

panen jagung  dalam beberapa hari 

kedepan. Lokasi venue pembangunan 

sirkuit MXGP berada di Desa  Brang 

Biji, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten 

Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. 

Persiapan Event  MXGP 
di Kawasan SAMOTA 
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Dalam Site plan, sirkuit ini memiliki 

panjang 1.800 m. Ada 1.300 kru dan 

pembalap dari 20 negara yang akan 

berpartisipasi serta akan dihadiri 

sekitar 30-50 ribu orang penonton 

untuk total 3 hari penyelenggaraan.  

Sementara Kepala Dinas PUPR NTB, 

Ir. H. Ridwan Syah yang bertindak 

selaku Ketua Umum/Komandan 

Lapangan menyampaikan "CEO Infront 

Motor Racing David Luongo dan Chief 

Operating Officer (COO) Infront Motor 

Racing Danielle Rizzi akan datang 

pada hari minggu ke venue untuk 

memonitoring dan menyiapkan model 

trek sirkuit di SAMOTA. Infront 

merupakan promotor pemilik brand 

Motor Cross Grand Prix (MXGP). 

Untuk itu semua OPD lingkup Provinsi 

dan Kabupaten bersama Forkopimda 

yang hadir saat ini hendaknya 

bersinergi dan berkomunikasi secara 

intens untuk suksenya acara ini".  

 

Untuk teknis pembuatan Sirkuit 

diserahkan kepada Infront motor. 

Sedangkan pemda difokuskan untuk 

urusan promosi, akomodasi, logistik, 

transrportasi dan  penyediaan lahan 

UMKM. 

Beberapa persiapan telah dilakukan 

sebelumnya. Penyediaan Listrik, 

telekomunikasi, welcome house mulai 

digarap. 

 

Sementara itu, Direktur utama Rumah 

Sakit Umum Provinsi yang sekligus 

menjadi ketua penyelenggara MXGP, 

dr. L. Herman Mahaputra memberikan 

laporan “untuk menggelar MXGP di 

Samota adalah menyiapkan fasilitas 

utama dan sarana penunjangnya.”  

Dr. Jack (sapaan akrab L. Heman 

Mahaputra) yang juga sebagai ketua 

Ikatan Motor Indonesia (IMI) NTB ini 

mengungkapkan sebanyak 120 orang 

akan dilatih dan direkrut dari klub motor 

yang ada di Sumbawa untuk menjadi 

marshall. Alasan merekrut marshall 

dari klub motor tentunya lebih 

mengetahui informasi tentang motor. 

Dibidang Kesehatan, dr. Jack akan 

berkolaborasi dengan RS. Kabupaten 

Sumbawa untuk menyiapkan tenaga 

dan fasilitas kesehatan. City scan 

mobile, evakuasi darat dan udara, 

pembuatan helipad yang dekat dengan 

medical center, ambulance dan tenaga 

Kesehatan perlu diperhatikan. 

Sekretaris DPMPTSP Provinsi NTB, 

Wahyu Hidayat, S.STP, MAP turut 

menghadiri rapat persiapan MXGP. 

Dalam kesempatan rapat yang lain via 

zoom meeting, Aby Wahyu (sapaan 
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akrab sekretaris DPMPTSP Prov. NTB) 

menyampaikan siap menyukseskan 

event MXGP. "Kami siap gencar 

melakukan promosi dan memberikan 

informasi kepada masyarakat melalui 

media digital seperti website, 

Instagram, Facebook, dan Twitter", 

kata pak Wahyu. 

 

Untuk mepromosikan event MXGP, 

akan diadakan side event/pra acara 

salah satunya offroad start dari Lombok 

sampai di Kawasan SAMOTA. 

Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, 

S.Pd.,M.Pd menutup, "kata kunci 

dalam pertemuan kali ini, dimana ada 

kemauan disitu ada jalan. Kami atas 

nama masyarakat Kabupaten 

Sumbawa menyampaikan yang 

menjadi diskusi dan masukan-masukan 

pada hari ini akan menjadi catatan 

Pemkab Sumbawa dalam rangka 

memaksimalkan persiapan dan 

pelaksanaan MXGP nantinya, memang 

untuk memuaskan semua pihak tidak 

mudah. namun dengan niatan dan 

kerja keras kami, insya Allah apa yang 

menjadi tantangan dalam pelaksanaan 

MXGP akan bisa diselesaikan". 

"Harapannya,semua yang hadir pada 

rapat ini bisa ikut berkontribusi sesuai 

dengan skill masing-masing agar nama 

Sumbawa menjadi harum dan semakin 

Gemilang" . 

 


