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JARINGAN LISTRIK MANTOMAN DAN MENCONG TUNGGU SLO
Pemerintah
Kota
Singkawang
melalui
Dinas
Perhubungan telah menyelesaikan
pembangunan fisik jaringan listrik
untuk daerah mantoman dan
mencong di Kelurahan Nyarumkop
Kecamatan Singkawang Timur
pada akhir 2021 lalu.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Singkawang,
Petrus Yudha Sasmita mengatakan pihaknya saat ini masih
menunggu
Sertifikat
Laik
Operasi
(SLO)
dari
pusat.“Pembangunan fisik jaringan listrik sudah selesai, kami
masih menunggu SLO dari pusat,” ujar Yudha, Senin
(17/1/2022).
Ia mengatakan SLO ini merupakan bukti bahwa suatu
instalasi listrik sudah memenuhi persyaratan untuk
beroperasi atau sudah layak diberi tegangan listrik.
Menurutnya, apabila SLO untuk jaringan listrik
Mantoman dan Mencong tersebut telah didapatkan, barulah

VAKSINASI COVID-19 ANAK USIA 611 TAHUN DI SINGKAWANG DI
MULAI
Vaksinasi Covid-19 pada anak usia 6-11 tahun di Kota
Singkawang dimulai. Pencanangan vaksinasi untuk anakanak itu dilakukan di SD Negeri 21 Kelurahan Melayu
Kecamatan Singkawang Barat, Selasa (18/1/2022). Target
sasaran vaksinasi dosis pertama diberikan kepada 80 siswa
SD.
Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB kota Singkawang,
Rindar mengatakan pada pencanangan vaksinasi Covid-19
pada anak usia 6-11 tahun ini menggunakan 40 vial vaksin
Sinovac. Vaksinasi Covid-19 bagi anak ini menjadi langkah
positif pemerintah dalam rangka melindungi anak dari
penyebaran Covid-19 di lingkungan sekolah.
“Vaksin Sinovac ini memang diperuntukan bagi anak
berusia 6-11 tahun. Pemberian vaksin pun harus mendapat
persetujuan dan pendampingan dari orang tua anak. Untuk
mendapat vaksinasi, para orang tua murid lainnya juga bisa
membawa anaknya masing-masing ke sentra vaksinasi
terdekat, seperti di Puskesmas atau Mall,” ujarnya.
Ia menambahkan tidak ada alasan khusus ketika
dipilihnya SDN 21 Singkawang sebagai pelopor kegiatan
vaksinasi bagi anak. Pihaknya sudah melakukan komunikasi
terlebih dahulu dengan pihak sekolah dan mengingat jarak
tempuh yang cukup dekat. Lokasi SDN 21 Singkawang dan
Dinas Kesehatan Dan KB Kota Singkawang, keduanya berada
di wilayah Kecamatan Singkawang Barat.
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PLN dapat mengalirkan listrik. “Setelah melalui mekanisme
serah terima dan terjalinnya kerjasama antara PLN dan
Pemerintah Kota Singkawang,” katanya.
Sambil menunggu keluarnya SLO tersebut, pihaknya,
kata Yudha tengah membersihkan obstacle yang berpotensi
mengganggu jaringan listrik baru tersebut.
Untuk diketahui, pembangunan jaringan listrik ini
Dishub Singkawang menggunakan sebanyak 94 tiang Saluran
Udara Tegangan Menengah (SUTM) dan 27 tiang Saluran
Udara Tegangan Rendah (SUTR). Sementara untuk biaya
yang dikeluarkan pada pembanguna jaringan listrik ini
berjumlah sekitar Rp. 2,5 miliar. Dimana dana tersebut
menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kota Singkawang tahun 2021.
“Setelah
seluruh
proses
pembangunan
jaringan listrik ini selesai, aset jaringan listrik tersebut akan
diserahkan kepada PLN, sehingga perawatan dan
pemeliharaan akan menjadi kewenangan PLN,” ujarnya.
Pemberian vaksin
kepada anak usia 6-11
tahun dilakukan secara
intramuskular atau injeksi
ke dalam otot tubuh di
bagian
lengan
atas
dengan dosis 0,5 ml.

Vaksinasi diberikan sebanyak 2 kali dengan interval
minimal 28 hari.“Sebelum pelaksanaan vaksinasi harus
dilakukan skrining dengan menggunakan format standar
oleh petugas vaksinasi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan
Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Singkawang,
Kariadi mengatakan pencanangan vaksinasi Covid-19 pada
anak-anak merupakan yang pertama kalinya diperuntukan
bagi anak-anak. Walaupun anak-anak usia ini memiliki
kekebalan tubuh yang baik, namun tidak menutup
kemungkinan mereka dapat terkonfirmasi dengan berbagai
bentuk varian Covid-19 yang ada hingga saat ini.
Ia berharap kegiatan vaksinasi Covid-19 bagi anak ini
dapat diberikan segera dan menyeluruh hingga ke sekolahsekolah lainnya. Hal ini dimaksudkan agar setiap kegiatan
belajar mengajar (KBM) di sekolah ataupun tempat
pembelajaran lainnya dapat kembali berjalan dengan lancar.
“Dengan adanya vaksinasi ini mudah-mudahan apa
yang selama ini dikhawatirkan terjadi pada anak-anak tidak
terwujud. Harapannya, segala bentuk kegiatan pendidikan
bisa kembali berjalan dengan lancar dan sekolah-sekolah
lainnya juga bisa segera dilaksanakan vaksinasi Covid-19
pada anak usia 6-11 tahun,” ujarnya.
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MESKI MASKER MENUTUPI WAJAH, SISWA INI SUKSES DIVAKSIN
Vaksinasi bagi anak-anak
usia 6-11 tahun di Kota Singkawang mulai diberikan pada Selasa (18/1/2022). Pencanangan
pun dilakukan Pemerintah Kota
Singkawang
di
SDN
21
Singkawang
Jalan
Merpati
Kelurahan Melayu Kecamatan
Singkawang Barat. Vaksinasi bagi
anak memiliki cerita tersendiri.
Vaksinasi
memanglah
tidak
menyakitkan. Prosesnya pun
cepat, tidak lebih dari 10 detik,
penyuntikan pun selesai.Tetapi
beda cerita dengan salah satu
siswa SDN 21 Singkawang ini. Raut
wajah tegang dan gugup terlihat
ketika menunggu antrian untuk
divaksin.
Tiba gilirannya untuk divaksin,
Pemberian vaksin pun harus
anak tersebut spontan menuntup
mendapat
persetujuan
dan
wajahnya dengan masker hitam
pendampingan dari orang tua
yang dikenakannya.Tingkah laku
anak. Untuk mendapat vaksinasi,
siswa itu mengundang riuh seisi
para orang tua murid lainnya juga
ruangan.Usai divaksin, masker yang menutupi wajahnya
bisa membawa anaknya masing-masing ke sentra vaksinasi
kembali dikenakan untuk menutupi mulut dan
terdekat, seperti di Puskesmas atau Mall,” kata Sekretaris
hidungnya.“Saya takut melihat jarum suntik,” kata siswa
Dinas Kesehatan, Rindar Prihartono.Rindar mengatakan
itu.Pada pencanangan vaksin bagi anak usia 6-11 tahun ini
vaksin anak dilakukan secara intramuskular atau injeksi ke
menggunakan vaksin jenis Sinovac. Vaksinasi bagi anak ini
dalam otot tubuh di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 ml.
menjadi langkah positif pemerintah dalam rangka melindungi
Vaksinasi diberikan sebanyak 2 kali dengan interval minimal
anak dari penyebaran Covid-19 di lingkungansekolah.
28 hari.“Sebelum pelaksanaan vaksinasi harus dilakukan
“Vaksin Sinovac ini memang diperuntukan bagi anak berusia
skrining dengan menggunakan format standar oleh petugas
6-11 tahun.
vaksinasi,” ujarnya

CEGAH DIFTERI,DINKES
LAKUKAN ORI
Menurut rekapitulasi laporan kasus difteri dari Dinas
Kesehatan dan KB Kota Singkawang, terjadi peningkatan
kasus difteri di Kota Singkawang. Hal ini disebabkan oleh
putusnya pemantauan dan penanganan penyakit Difteri di
Kota Singkawang selama masa pandemi Covid-19.
Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas
Kesehatan dan KB pun kembali mengambil langkah dengan
melakukan kegiatan Outbreak Response Immunization
(ORI). Pada umumnya, tindakan ini dilakukan di daerah yang
mengalami kejadian luar biasa (KLB) sehingga perlu
dilakukan vaksinasi sebanyak 3 kali untuk membentuk
kekebalan
tubuh
dari
bakteri
Corynebacterium
Diphteriae.“Semenjak masa pandemi Covid-19 dari tahun
2020 sampai tahun 2022, kegiatan belajar mengajar (KBM)
di sekolah memang sempat terpaksa terhenti. Sehingga pada
saat proses KBM itu berhenti, kami tidak bisa melakukan
kegiatan vaksinasi kepada anak sekolah,” ujar Rindar
Prihartono, Sekretaris Dinas Kesehatan dan KB Kota
Singkawang, Kamis (20/1/2022).
“Nah, dengan kembali berjalannya pembelajaran
tatap muka di Kota Singkawang, sekarang kami sudah
kembali menjalankan kegiatan imunisasi ORI kepada anakanak sekolah ini. Sehingga pencegahan dan penanganan
kasus difteri di Kota Singkawang segera tercapai dan
terlaksana. Harapannya, anak-anak sekolah bisa terlindungi
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dari penyakit difteri dan dapat belajar dengan rasa aman dan
nyaman,” tambahnya.
Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kota Singkawang, sekolah-sekolah yang
kembali diperbolehkan melaksanakan tatap muka ini hanya
beberapa sekolah saja. September 2021 lalu, pelaksanaan
tatap muka (PTM) di Kota Singkawang sudah mulai kembali
berjalan dengan memperhatikan standar protokol
kesehatan di lingkungan sekolah.
Adapun data sekolah yang diperbolehkan dan siap
untuk melaksanakan PTM, antara lain Tempat Penitipan
Anak (TPA) se-kota Singkawang sebanyak 2 sekolah dari 5
sekolah, Kelompok Bermain (KB) se-kota Singkawang
sebanyak 8 sekolah dari 47 sekolah, Taman Kanak-kanak (TK)
sebanyak 24 sekolah dari 43 sekolah, Sekolah Dasar se-kota
Singkawang sebanyak 89 sekolah dari 103 sekolah, dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) se-kota Singkawang
sebanyak 31 sekolah dari 36 sekolah.
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HAMPERS KREASI BUAH TANGAN, SAMBUT IMLEK DI SINGKAWANG
Menjadi hal yang lumrah bagi masyarakat menjalankan
tradisi
memberikan buah tangan atau bingkisan kepada
sesama dalam rangka menyambut hari besar keagamaan atau
hari spesial lainnya. Sejatinya, tradisi ini telah diwarisi
semenjak nenek moyang kita terdahulu.
Seperti menjelang Imlek saat ini, sudah tidak
mengherankan lagi jika di setiap sisi-sisi jalan di Kota
Singkawang ditemui toko-toko yang menjual berbagai kreasi
buah
tangan. Seperti salah satu toko khusus
menjual hampers yang terletak di Jalan P. Diponegoro
Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat.
Pada umumnya, hampers berisikan ragam minuman
kaleng dan makanan ringan saja. Dengan harga yang cukup
terjangkau, kini hampers dapat dipercantik dengan peralatan
rumah tangga seperti gelas cantik beserta tatakan dan yang
lainnya. Hiasan hampers ini biasanya dipajang di sudut-sudut
tertentu di dalam ruangan sehingga memberi kesan yang lebih
meriah dan menjadi daya tarik tersendiri bagi yang
memilikinya.
Dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek 2573,
seorang penjual hampers, Artono mengatakan setiap hampers
ditawarkan dengan harga yang beragam mulai dari ratusan ribu

hingga jutaan rupiah. Para pembeli pun dapat memesan
sebuah hampers yang menyesuaikan dengan budget mereka.
“Hampers yang sudah dibuat kami jual dengan harga
Rp150 ribu. Mentok-mentok, paling mahal itu harga bisa
mencapai Rp1,5 juta per hampersnya. Bisa juga dibuat sesuai
dengan permintaan para pembeli. Tergantung budget mereka
aja,” ujar Artono, Kamis (20/1/2022).
Ia mengatakan selain momen Imlek, untuk hari-hari
besar kegamaan lain hampers juga bisa dibuat. “Seperti Idul
Fitri dan Natal. Bisa juga untuk hari spesial seperti ulang tahun
atau acara-acara kantor lainnya,” ujarnya.

GUBERNUR BUKA RAKOMWIL FORSESDASI KALBAR
Rapat Komisariat Wilayah Forum Sekretaris Daerah
Seluruh Indonesia (Rakomwil Forsesdasi) Provinsi Kalbar
Tahun 2022 diselenggarakan di Aula Dayang Resort, Kota
Singkawang, Kamis (20/1/2022). Hadir pada kegiatan
tersebut, Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji sekaligus
membuka secara resmi Rakomwil.Dalam sambutannya,
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji meminta agar
Sekretaris Daerah di Kalbar dapat bekerja sesuai dengan
aturan, serta melakukan efisiensi dan efektivitas anggaran.
Hal ini Ia sampaikan berkaitan dengan tugas Sekretaris
Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah
(TAPD).
“Saya minta Sekda untuk bekerja sesuai aturan dan
jangan melanggar aturan. Karena seorang Sekretaris Daerah
merupakan kepala staf yang harus mampu mewarnai
keberhasilan tata kelola pemerintahan di daerah,”
ujarnya.“Bersimpati boleh saja. Artinya, cukup saat
menggunakan hak politik. Jika diluar itu, jangan. Karena
Sekda merupakan kepala staf dari birokrat,” tambahnya.Pada
kesempatan tersebut, Ia pun berpesan kepada setiap
Sekretaris Daerah untuk selalu bersikap netral dan tetap
bekerja secara profesional.
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“Sekda jangan sampai terlibat jika terjadi
ketidakcocokan antara kepala daerah dan wakil kepala
daerah.
Tetaplah
bekerja
secara
profesional,”
pesannya.Kegiatan ini diikuti oleh Sekretaris Daerah Provinsi
Kalimantan Barat, Para Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota di
Kalimantan Barat atau yang mewakili, Asisten Administrasi
dan Umum Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selain itu,
Rakomwil Forsesdasi Provinsi Kalbar Tahun 2022 ini turut
diikuti oleh Perwakilan Kementerian Dalam Negeri RI dan
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi RI secara virtual.
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SINGKAWANG BELAJAR KELOLA SAMPAH KE CILEGON
Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie beserta beberapa Kepala OPD terkait
melakukan studi pembelajaran ke Kota Cilegon, Rabu (19/1/2022).Tjhai Chui Mie dan
rombongan disambut langsung oleh Wali Kota Cilegon, H. Heldy Agustian.
“Alasan kita memilih Kota Cilegon pada kunjungan ini, karena Kota Cilegon telah
memulai upaya menjadikan sampah sebagai bahan baku pembangkit listrik,” kata Tjhai Chui
Mie.Upaya ini tentunya dapat mengurangi volume sampah di Kota Cilegon dan dapat bernilai
ekonomi bagi masyarakat.Setelah menerima paparan di Kediaman Wali Kota Cilegon, Tjhai
Chui Mie dan jajaran dibawa oleh Wali Kota Cilegon ke lokasi TPA Kota Cilegon untuk melihat
langsung proses pengolahan sampah.Rombongan juga dibawa berkeliling meninjau lokasi
industri di Kota Cilegon.
“Saya berharap semoga Pemerintah Kota Singkawang mampu menerapkan cara yang
efektif dalam pengelolaan sampah di Singkawang sehingga mampu bernilai ekonomis dan
memiliki nilai jual,” ujarnya.

HUT PEMPROV KALBAR, PKK SINGKAWANG
IKUTI PENANAMAN SEJUTA POHON
Dalam
rangka
Pemprov Kalbar ke 65, TP
menggelar
kegiatan
di
lapangan
parkir
Singkawang,
Jumat
juga turut dilaksanakan
Kabupaten/Kota
di
Ketua TP PKK Kota
Singkawang juli Wahyuni
mengatakan
pihaknya
sangat
mendukung
kegiatan
penanaman
pohon yang dilakukan
serentak di Kalimantan
Barat.
Ia
percaya
kehadiran pohon-pohon ini nantinya
akan bermanfaat untuk memberikan
keindahan, keseimbangan ekosistem
dan sedikit mengurangi dampak efek
rumah kaca (global warming).“Kita
Sebanyak 300 pohon ditanam
dan disebar di seluruh Kecamatan
dan Kelurahan se-Kota Singkawang.
Salah satu lokasi dilakukannya
penanaman pohon-pohon ini adalah
lapangan parkir Stadion Kridasana
sebanyak 14 pohon. Adapun jenisjenis pohon yang ditanam adalah
Pohon Tabebuya (Terompet Kuning),
Pohon Mahoni, Pohon Jengkol dan
Pohon Petai.Sementara itu, Wakil
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semua pernah mempelajari dan
mengetahui tentang efek rumah kaca
yang berakibat pada menipisnya
lapisan ozon. Kita juga bisa
merasakan dampak dari efek rumah
Wali Kota Singkawang, Irwan yang
ikut
serta
dalam
kegiatan
mengatakan pohon sebagai salah
mahluk hidup yang juga memberikan
manfaat pada tatanan ekosistem.
“Anggaplah
pohon-pohon
yang kita tanam bersama-sama pada
hari ini sebagai subjek. Karena suatu
hari nanti, pohon-pohon ini akan
bermanfaat bagi setiap organisme

memperingati
HUT
PKK Kota Singkawang
penanaman sejuta pohon
Stadion
Kridasana
(21/1/2022). Kegiatan ini
secara
serentak
seKalimantan Barat.
kaca
dimana
panas
matahari
terperangkap
oleh
atmosfer
bumi,
sehingga suhu panas ini
kita rasakan
Mudahmudahan,
kegiatan
menanam pohon dengan
hati yang dilakukan secara
serentak se-Kalimantan Barat ini bisa
memberikan sedikit manfaat, supaya
kita bisa terus menikmati keindahan
alam dan hari-hari yang sejuk,”
yang
bergantung
kepadanya,”
katanya.Selain mempercantik Kota
Singkawang, Pohon-pohon akan
memberikan manfaat yang baik bagi
alam, hewan hingga manusia dalam
hubungan timbal balik antar mahluk
hidup yang tidak terpisahkan.“Maka
dari itu, saya mengajak kita semua
untuk bersama tanam pohon dengan
hati.” ujarnya
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GEDUNG BALAI NIKAH DAN MANASIK HAJI KUA
SINGKAWANG TENGAH DIRESMIKAN

Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Provinsi
Kalimantan Barat meresmikan Gedung Balai Nikah dan
Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan
Singkawang Tengah, Jumat (21/1/2022).
Kakanwil Kemenag Syahrul Yadi mengatakan
pembangunan gedung ini merupakan rangkaian perwujudan
7 (tujuh) Kebijakan Prioritas Kementerian Agama.
Diantaranya, Penguatan Moderasi Beragama, Kemandirian
Pesantren, Revitalisasi KUA, Transformasi DIgital, Cyber
Islamic University, Religiosity Index dan Tahun Toleransi.
Ia menambahkan kedepannya layanan KUA tidak
hanya seputar pencatatan pernikahan saja. Tetapi juga
berfokus kepada fungsi pemberdayaan ekonomi dan
penguatan moderasi beragama.
“Setidaknya ada lima transformasi layanan KUA saat
ini. Yang pertama, KUA menjadi garda terdepan Kemenag
dalam pelayanan publik, pusat layanan keagamaan bagi
masyarakat, pusat pemberdayaan ekonomi umat, pusat data
keagamaan, dan juga menjadi rumah moderasi beragama
yang berbasis komunitas,” ujarnya.
“Semoga program tranformasi layanan KUA ini benarbenar dapat memperkuat tugas dan fungsinya. Sehingga
masyarkat dapat merasakan bentuk pelayanan yang terbaik
dalam mewujudkan khaira ummah,” tambahnya.
Ia juga berharap kehadiran Gedung Balai Nikah dan
Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) ini dapat
meningkatkan semangat kerja dalam melayani masyarakat
melalui koordinasi internal dan eksternal di lingkungan
Kementerian Agama. Ia pun meminta Kementerian Agama
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Kota Singkawang untuk dapat menjaga harmonisasi
dan terus memberikan dukungan terhadap program kerja
Pemkot Singkawang.
“Semoga dengan telah dibangunnya Gedung Balai
Nikah dan Manasik Haji Kantor Urusan Agama (KUA) ini
dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan
yang terbaik kepada masyarakat. Tentunya, apa yang
dikerjakan harus sejalan dengan visi dari KUA PUSAKA (Pusat
Layanan Keagamaan),” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Wali Kota
Singkawang, Irwan memberikan ucapan selamat atas
peresmian Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA
Kecamatan Singkawang Tengah ini. Ia menambahkan KUA
menjadi solusi di masa pandemi Covid-19 yang membantu
mewujudkan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan
segala bentuk urusan pernikahan.
“Tentunya ini merupakan sebuah terobosan dan
inovasi baru dimana pelayanan KUA ini nantinya akan
berbasis digital. Seiring dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi, kita harus mampu beradaptasi dengan cepat
sesuai dengan kebutuhan terkini,” ujarnya.
Berdasarkan data dari Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Barat, melalui anggaran Surat Berharga Syariah
Negara (SBSN) atau Sukuk Negara sejauh ini Gedung Balai
Nikah dan Manasik Haji berjumlah 72 KUA yang tersebar di
164 Kecamatan se-Kalimantan Barat.
Adapun Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kantor
Urusan Agama (KUA) yang diresmikan ini merupakan gedung
pertama yang dibangun di Kota Singkawang. Rencananya,
pada tahun 2022 ini Balai Nikah dan Manasik Haji yang kedua
akan segera dibangun di Kecamatan Singkawang Utara Kota
Singkawang.
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JELANG IMLEK,DISDAGINKOP UKM GELAR PASAR MURAH
Pemerintah Kota Singkawang melalui Dinas Perdagangan,
Perindutrian, Koperasi dan UKM (Disdaginkop UKM) telah
menggelar pasar murah yang diperuntukkan untuk warga Tionghoa
yang akan menghadapi perayaan Tahun Baru Imlek.
“Pasar murah sudah kita mulai dari tanggal 19-20 Januari
2022 yang tersebar di lima Kecamatan yang ada di Singkawang,”
kata Kepala Dinas Disdaginkop UKM Singkawang, Muslimin, Senin
(24/1/2022).
Ia mengatakan total paket pasar murah yang disiapkan
sebanyak 2000 paket. Seperti biasa, harga per paket adalah
sebesar Rp85 ribu. Namun Pemkot Singkawang memberikan
subsidi sebesar Rp35 ribu, sehingga masing-masing per
paket hanya dikenakan biaya sebesar Rp50ribu Terkait
siapa-siapa saja orang yang berhak menerima paket murah
ini, pihaknya sudah menyerahkan sepenuhnya kepada

masing-masing kelurahan dengan berkoordinasi dengan RT
setempat
yang
dibuktikan
dengan
kupon.
“Mudah-mudahan apa yang dilakukan Pemkot

Singkawang sedikit membantu warga Tionghoa yang
akan merayakan Imlek,”harapnya.Kegiatan ini juga
diharapkan dapat menekan harga di pasaran agar tidak
terjadi lonjakan harga yang terlalu tinggi.

VAKSINASI DI POLRES SINGKAWANG BERHADIAH
Polres Singkawang menggelar vaksinasi dosis pertama di Mapolres. Bagi warga Kota
Singkawang yang mengikuti vaksinasi akan mendapatkan kupon undian berhadiah.Hadiahhadiah menarik berupa kulkas, kompor gas, TV 32 inch, dispenser, kipas angin, rice cooker,
sepeda hingga motor telah disiapkan Polres Singkawang untuk para pemenang undian.
Warga Kota Singkawang yang berminat mengikuti vaksinasi berhadiah tersebut,
dapat mendatangi langsung Mapolres Singkawang mulai 11 hingga 31 Januari 2022, pada
pukul 08.00 WIB hingga selesai. Kapolres Singkawang, AKBP Prasetiyo Adhi Wibowo
menerangkan, undian berhadian vaksinasi di Mapolres Singkawang ini khusus untuk peserta
vaksin dosis pertama dan tercatat sebagai warga Kota Singkawang.
“Undian berhadiah ini khusus untuk dosis pertama silahkan daftarkan diri dan
dapatkan kupon undiannya” kata kapolres, Minggu(23-1-2022).Perharinya, kuota vaksinasi
dibatasi sebanyak 300 orang. Sedangkan pengundian hadiahnya akan dilakukan pada 31
Januari 2022 pukul 19.00 WIB melalui live Facebook Ivan Singkawang dan Instagram Humas
Polres Singkawang.

TARGETKAN 24.873 ANAK DI SINGKAWANG DIVAKSIN
Vaksinasi bagi anak berusia 6-11 tahun di kota Singkawang sudah dimulai. Adapun target
sasaran anak anak yang akan divaksin di kota Singkawang sebanyak 24.873 orang.“Dari data
KPCPEN. Sasaran vaksinasi anak anak untuk kota Singkawang berjumlah 24.873 orang,” ungkap
Sekretaris Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kota Singkawang, Rindar Prihartono, Senin
(24/1/2022).
Melaui Satgas Penanganan Covid-19 Kota Singkawang, Dinas Kesehatan dan Keluarga
Berencana akan melakukan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan seluruh pihak
termasuk elemen masyarakat mensukseskan vaksinasi anak anak yang telah ditetapkan pemerintah. Pihaknya berharap
masyarakat mau bekerjasama.“Tentunya dukungan elemen masyarakat khususnya orangtua sangat perlu guna mensukseskan
vaksinasi Covid-19 untuk anak anak ini,” pintanya.
Pemberian vaksinasi kepada anak ini tidak jauh berbeda dengan orang dewasa atau usia 12 tahun keatas. Hanya saja, jenis
vaksinnya sudah ditentukan. Dimana Vaksin Sinovac ini memang diperuntukan bagi anak berusia 6-11 tahun. Pemberian vaksin
pun harus mendapat persetujuan dan pendampingan dari orang tua anak.Rindar mengatakan vaksin anak dilakukan secara
intramuskular ke dalam otot tubuh di bagian lengan atas dengan dosis 0,5 ml. Vaksinasi diberikan 2 kali dengan interval minimal
28 hari. “Sebelum pelaksanaan vaksinasi harus dilakukan skrining dengan menggunakan format standar oleh petugas vaksinasi,”
Selain bekerjasama dengan pihak sekolah, Vaksinasi anak anak ini juga bisa dilakukan orangtua di luar sekolah.
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SPOT FOTO DI SINGKAWANG YANG INSTAGRAMABLE
Kota Singkawang merupakan kota yang terkenal dengan sebutan kota seribu
kelenteng. Kota yang juga terkenal dengan keindahan alam ini juga memiliki keragaman
budaya yang khas. Menjelang hari besar Imlek tahun 2022, di Singkawang terlihat
semarak dengan hiasan ornamen lampion dan macan air.Hiasan ornamen-ornamen
khas imlek tersebut sengaja disiapkan oleh Panitia Perayaan Imlek Kota Singkawang
Tahun 2022.

Lampion-lampion tersebut dipasang di jalan-jalan protokol. Seperti di Jalan
Sejahtera, lampion dipasang layaknya membentuk sebuah terowongan dengan warna
merah menyala. Selain itu, Jalan Niaga, Jalan P. Diponegoro dan Bundaran 1001 juga
dihiasi dengan lampion.“Sedangkan di Beringin Corner akan ditempatkan miniatur
macan, menyesuaikan dengan Shio tahun 2022 ini, yakni Macan Air,” kata Atong, Ketua
Perayaan Imlek Singkawang, Minggu (23/1/2022).
Alhasil, hiasan ornamen khas imlek tersebut menjadi spot foto yang
menarik. Di lokasi tersebut warga dapat mengabadikan momen bersama
keluarga.Adit (37) warga Kota Pontianak mengungkapkan dirinya bersama
keluarga sengaja ke Singkawang untuk melihat langsung kemeriahan menjelang
imlek.“Luar biase, semua tempat sudah saye datangi. Habis foto-foto langsung
saye upload di Instagram,” ungkapnya. Ia mengungkapkan akan kembali ke
Singkawang saat malam Imlek nanti. “Saye akan ke Singkawang lagi. Saye yakin
malam imlek nanti pasti lebih meriah,” katanya.
Sementara itu, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie mengimbau
masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan saat mengunjungi spotspot hiasan Imlek di Kota Singkawang. “Kepada masyarakat, tetap patuhi
protokol kesehatan saat berkunjung di spot-spot hiasan Imlek, kita sama-sama
jaga kesehatan agar Covid-19 terhindar dari penyebaran Covid-19,” katanya.Ia
pun meminta pengunjung agar dapat menjaga dan tidak merusak pernakpernik serta hiasan yang telah dipasang oleh Panitia Perayaan Imlek.“Sehingga
bisa dinikmati dan digunakan bagi pengunjung lainnya untuk berfoto-foto
bersama keluarga dan orang terdekatnya,” ujarnya.

KEMENDAGRI DORONG PEMDA WUJUDKAN BERSIH KORUPSI
Pemerintah Kota Singkawang mengikuti rapat evaluasi program
strategis kegiatan pemerintah daerah secara virtual di TCM Room, Senin
(24/1/2022). Hadir dalam kegiatan Wali Kota Singkawang, Ketua DPRD,
Sekda, Kepala Bappeda, Inspektur dan Kepala BKD.Kegiatan yang
diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diikuti oleh
seluruh Kepala Daerah baik yang berada di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Pada kegiatan ini, Menteri Dalam Negeri didampingi oleh Ketua KPK dan
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
(LKPP).Kegiatan ini bertujuan mendorong kinerja pemerintah daerah dalam
mewujudkan bentuk pemerintahan yang bersih dan bebas dari tindak
korupsi.
Pada awal Tahun 2022, sebanyak empat kali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan
(OTT). Tiga di antaranya menyasar kepala daerah, yakni dua bupati dan satu wali kota. Sisanya melibatkan hakim pengadilan
negeri. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian memaparkan terjadinya tindak korupsi di Indonesia yang menjadi sebuah budaya
didorong oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah banyaknya praktek-praktek yang menyimpang seperti pemberian sejumlah
uang dengan dalih mempercepat proses kepengurusan suatu dokumen atau keperluan lainnya.“Selain itu, tradisi korupsi yang
sudah masuk ke dalam suatu sistem dan orang-orang yang ada dalam sistem tersebut. Kemudian, pemberian profit dari bawahan
kepada atasan dalam rangka penilaian kerja,” ujar Mendagri, Senin (24/1/2022).
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Dari hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) yang dilakukan KPK sejak Agustus hingga Oktober 2021, Indeks Integritas Nasional
2021 mendapat skor 72,4 atau berhasil melewati target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024
dengan skor 70.Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan bahwa tindak korupsi dapat dilakukan oleh siapa saja, apabila kekuasaan dan
kesempatan dibarengi dengan integritas yang baik.“Siapapun bisa terlibat perkara korupsi atau menjadi koruptor karena ada
kekuasaan, ada kesempatan, dan kurangnya integritas. Mari, bangun, jaga dan pelihara integritas,” ujarnyaIa mengingatkan bahwa
Kepala Daerah memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan negara, menjamin stabilitas politik dan keamanan, menjamin
keselamatan masyarakat dari gangguan bencana dan pertumbuhan ekonomi, menjamin kepastian kemudahan investasi dan
perizinan berusaha, serta menjamin keberlangsungan program pembangunan nasional.

DISPUSSIP SINGKAWANG
APRESIASI FIM
CIPTAKAN KARYA TULIS
Forum Indonesia Menulis (FIM) Kota Singkawang telah menyerahkan ratusan buku karya tenaga pendidik kepada Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan (Dispussip) Kota Singkawang.Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Darnila mengatakan ratusan
buku karya dari para tenaga pendidik tersebut telah diserahkan oleh FIM kepada pihaknya sebagai koleksi di Perpustakaan Kota
Singkawang.Atas keberhasilan FIM yang telah membantu ratusan guru dan Kepala Sekolah se-Kota Singkawang menciptakan karya
tulis, Dispussip Kota Singkawang memberikan penghargaan.
“Saya berterimakasih kepada Forum Indonesia Menulis atas penyelenggaraan program Wisata Lirasi Guru dan selamat
kepada guru-guru yang telah berhasil membuat buku,” ujar Darnila, Senin (24/1/2022).Darnila berharap para guru yang telah
berhasil membuat karya buku ini tetap terus berkarya dengan tulisannya dan berinovasi untuk dunia pendidikan.“Keberhasilan ini
bisa menjadi motivasi untuk terus melangkah maju, dan menjadi motivasi bagi yang lainnya untuk ikut maju,” ujarnya.
Untuk diketahui, sebanyak 118 guru dan kepala sekolah se-Kota Singkawang berhasil menerbitkan karya buku dalam
program organisasi penggerak Wisata Literasi Guru (WLG) Kota Singkawang yang digelar Forum Indonesia Menulis (FIM) Kota
Singkawang belum lama ini.Direktur Forum Indonesia Menulis (FIM) Kota Singkawang, Abdul Rani mengatakan, karya-karya
tersebut dihasilkan buah dari pelatihan kepenulisan oleh Forum Indonesia Menulis yang merupakan bagian dari Organisasi
Penggerak Kemendikbud Ristek RI.“Dalam waktu yang relatif singkat, yaitu kurang dari dua bulan, 118 guru dan kepala sekolah
yang berhasil menyelesaikan karya bukunya,” ujar Abdul Rani.
Di Kota Singkawang, lanjutnya, terdapat lima kelas kepenulisan, yakni Kelas SD A, Kelas SD B, Kelas SD C, Kelas SMP Jenjang
1, dan Kelas SMP Jenjang 2. Di mana, dari lima kelas tersebutlah ratusan guru dan kepala sekolah ini berhasil menyelesaikan karya
bukunya.Selain itu, FIM lewat program kepenulisan Wisata Literasi Guru telah berhasil menghantarkan 1724 guru dan kepala
sekolah di 14 kabupaten/kota di Kalimantan Barat menjadi para penulis pemula.
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SINGKAWANG”DITRAKTIR” ASTRAPAY
Semenjak awal pandemi Covid-19, pemerintah pusat
menyarankan untuk mengganti metode pembayaran tunai ke metode
pembayaran non-tunai (cashless) melalui fitur QRIS. Hal ini
dimaksudkan untuk meminimalisir kontak fisik pada saat melakukan
transaksi sehingga dapat membantu menekan laju penyebaran varian baru
Covid-19.Untuk itu, AstraPay menggelar sosialisasi Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) melalui fitur QRIS di Hotel Mahkota Singkawang, Selasa
(25/1/2022). Kegiatan diikuti pelaku UMKM di Kota Singkawang.
Melalui rekaman video, Wali Kota Singkawang, Tjhai Chui Mie menyambut baik AstraPay dalam upaya mensosialisasikan
Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) melalui fitur QRIS kepada sejumlah UMKM Kota Singkawang. Ia berharap AstraPay dapat
menjadi salah satu terobosan yang memberi kemudahan dalam bertransaksi bagi para pelaku ekonomi kreatif dan
UMKM.“Kepada para pelaku ekonomi kreatif dan UMKM Kota Singkawang, teknologi pembayaran melalui AstraPay tentunya
menjadi inovasi dalam pengembangan ekosistem Ekonomi Kreatif. Maka dari itu, kita harus optimis dan berharap semua sektor
dapat pulih dan bangkit dari pandemi Covid-19 ini. Metode pembayaran cashless atau non-tunai tentunya lebih tepat mengingat
kondisi sekarang ini dalam upaya menekan laju penyebaran varian baru Covid-19,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kota Singkawang, Heri Apriadi mengatakan pelaku
pariwisata dan ekonomi kreatif termasuk UMKM perlu mengetahui dan memahami potensi pariwisata di daerah dan bersinergi
memajukannya.“Dengan perkembangan zaman dam SDM serta kondisi masa pandemi Covid-19, maka transaksi non-tunai
dianggap lebih tepat. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif serta UMKM dapat memanfaatkan berbagai peluang yang ada untuk
kemajuan, keamanan, dan kesuksesan usahanya guna mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Mengangkat tema “Singkawang Ditraktir Astrapay”, Vice President Marketing AstraPay, Amar Ibrahim menawarkan promo
cashback sebesar 65 persen untuk para UMKM memulai transaksi melalui fitur QRIS AstraPay.“Promo ini bertujuan untuk menarik
minat masyarakat Singkawang, baik penjual ataupun konsumen, agar beralih ke meetode pembayaran non-tunai yang lebih
mudah dan aman. Fitur QRIS AstraPay dapat dipergunakan untuk berbelanja di gerai-gerai UMKM, termasuk juga di bengkelbengkel Grup Astra. Tinggal scan dan langsung bayar,” ujarnya.

BUANG BANKAI HEWAN DI TPS,
LANGGAR PERDA SINGKAWANG
Petugas kebersihan UPT
Pengelolaan
Sampah
Dinas
Lingkungan Hidup Kota Singkawang
menemukan bangkai hewan yang di
dalam TPS Jalan Sama-Sama
Kelurahan
Pasiran
Kecamatan
Singkawang Barat, Rabu (26/1/2022).

ujarnya.“Dukung kami menjadikan
Kota Singkawang bersih indah dan
nyaman untuk dihuni,” tambahnya.

Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kota Singkawang, Emi Hastuti
membenarkan kejadian tersebut.
“Benar, tadi pagi bangkai hewan itu
ditemukan di TPS Jalan Sama-Sama
Kelurahan
Pasiran
Kecamatan
Singkawang Barat,”
Emi mengimbau kepada
masyarakat Kota Singkawang agar
tidak melakukan hal yang sama
dikemudian hari dan sebaiknya
bangkai hewan dibuang dengan cara
menguburkannya. “Bangkai hewan
itu dikubur, bukan dibuang TPS,”
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Ia mengungkapkan perbuatan
tersebut juga melanggar Peraturan
Daerah Kota Singkawang Nomor 2
Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Sampah.

Pada Bab XIV pasal 40 huruf
h.Pada Bab XIV pasal 40 huruf h
disebutkan membuang barangbarang
atau
kotoran
yang
dikategorikan
sebagai
sampah
spesifik seperti benda tajam,
pecahan kaca, batang-batang pohon,
benda-benda berbau seperti bangkai
hewan, rambatan pagar halaman
serta bongkahan bangunan harus
dimusnahkan sendiri atau dapat
meminta bantuan Dinas/Instansi
terkait dengan pelayanan khusus;“
Pelanggaran
terhadap
ketentuan dalam Pasal 40 Peraturan
Daerah ini diancam pidana kurungan
paling lama 3 (tiga) bulan atau denda
paling banyak Rp 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah),” ujarnya.
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Alamat diharapkan sudah sesuai dengan nama pada Akta
Notaris,” ujarnya.
“Nama Calon Penerima Bansos Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) sama dengan bukti kepemilikan tanah yang sah dana tau
surat perjanjian pinjam pakai tanah. Kemudian, ada
pendampingan administrasi bagi penerima RTLH melalui
pokir,” tambahnya.

NGOBROL ASYIK BAHAS
PENGELOLAAN HIBAH BANSOS
Sekretaris Derah Kota Singkawang membuka kegiatan
Ngobrol Asyik “NGOBRAS” bersama Wakil Rakyat di Basement
Kantor Wali Kota Singkawang, Rabu (26/1/2022). Kegiatan ini
membahas tentang Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 32
Tahun 2021. Diterbitkannya Perwako Nomor 32 Tahun 2021 ini
merupakan tindak lanjut terbitnya Permendagri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Dalam sambutannya, Sekretaris Derah Kota
Singkawang, Sumastro mengatakan kegiatan ini bertujuan
untuk menyamakan wawasan, pemahaman dan persepsi
terkait pengelolaan dan penataan program hibah dan bansos
yang berkualitas, tepat sasaran, dan akuntabel.Ia berharap
pelaksanaan program hibah dan bansos yang telah dilakukan
selama ini tidak mengandung potensi penyimpangan ataupun
pelanggaran, sehingga menjadi catatan yang keluar dari hasil
audit akhir tahun.
“Saya berasumsi bahwa Bapak-Ibu sekalian sangat
peduli pada hal-hal yang berkaitan dengan program hibah dan
bantuan sosial. Terutama dihubungkan dengan tertib tata
kelola dari pelaksanaan hibah dan bansos. Sebagaimana yang
kita alami selama ini, Insyaallah hibah dan bansos yang telah
kita laksanakan tidak berpotensi menjadi catatan Tim Audit BPK
RI dan sebagainya,” ujarnya.“Maka dari itu, kita mengambil
posisi di awal tahun 2022 sehingga dalam mekanisme
pengusulan dan lain-lain akan sesuai dengan kaidah yang
diamanatkan melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah
(SIPD). Dimana kita harapkan pertemuan ini dapat membentuk
integrasi mulai dari proses perencanaan awal sampai pada
penanggaran dan pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip good
and clean government,” tambahnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD, Sekretaris Daerah
DPRD, Pimpinan beserta Anggota DPRD Kota Singkawang,
Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Singkawang
dan undangan lainnya.Pada kesempatan tersebut, Kepala
Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Singkawang, Sukardi
menyampaikan harapan untuk hibah/bansos 2022 dan usulan
hibah/bansos 2023. Salah satunya adalah penyampaian Surat
Pertanggungjawaban (SPJ) paling lambat 1 bulan setelah dana
diterima dan selambat-lambatnya tanggal 10 Januari pada
Tahun Anggaran berikutnya.“Untuk 2023, proposal lengkap
diharapkan disampaikan melalui bagian Kesra (Januari-Februari
2022). Pengisian data hibah pada SIPD berupa Nama dan

Hal. 10

PDPB JANUARI,
PEMILIH BARU
SINGKAWANG
CAPAI 270 PEMILIH
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Singkawang
memutakhirkan 719 data pemilih dalam pemutakhiran data
pemilih berkelanjutan (PDPB) periode Januari 2022, Kamis
(27/01/2022),Hasil pemutakhiran disusun dalam rekapitulasi
yang memuat pemilih dengan kategori potensi pemilih baru,
pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), dan pemilih ubah
data.Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kota
Singkawang, Umar Faruq mengatakan, pada PDPB kali ini
potensi pemilih baru sebanyak 270 pemilih.
“Berdasarkan rekapitulasi, potensi pemilih baru di Singkawang
sebanyak 270 pemilih. Potensi pemilih baru ini terdiri dari 254
pemilih pindah masuk, baik pindah dalam kota ataupun pindah
dari luar Singkawang, dan 16 pemilih pemula,” kata
Umar.Untuk pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak
192. Dan pemilih ubah data sebanyak 257.“Pemilih TMS ini
karena meninggal dunia, pindah keluar, tidak dikenal, dan dari
sipil menjadi TNI. Sedangkan untuk ubah data, ini disebabkan
beberapa hal. Antara lain pisah KK masih dalam satu TPS,
kawin, ubah nama, dan lain sebagainya,” jelas Umar.
Dari kegiatan PDPB ini, jumlah data pemilih hasil pemutakhiran
untuk periode Januari 2020 sejumlah 165.848 pemilih. Periode
sebelumnya, Desember 2021, sejumlah 165.770 pemilih.
Sementara daftar pemilih tetap (DPT) Kota Singkawang
sebanyak 160.753 pemilih.Rekapitulasi yang ditandatangani
oleh lima komisioner ini selanjutnya diumumkan. Publik dapat
mengakses hasil pemutakhiran periode Januari 2022 di laman
KPU, https://kota-singkawang.kpu.go.id/page/read/45/dpbtahun-2022.
Pemutakhiran daftar pemilih berkelanjutan 2022 tingkat KPU
kabupaten dan kota berdasarkan amanat Undang-undang
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 20
huruf l, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan
pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara
berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.KPU juga
memedomani Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.“Tujuannya untuk
memelihara, memperbarui, dan mengevaluasi DPT Pemilu atau
pemilihan terakhir secara terus-menerus dan berkelanjutan
yang digunakan untuk penyusunan DPT pada Pemilu dan/atau
pemilihan berikutnya,” ujarnya.
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SUTOPO ARIYANTI RESMI JABAT KETUA DPC ORGANDA SINGKAWANG

Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang
menyematkan lencana secara simbolis kepada Ketua Dewan
Pimpinan Cabang (DPC) Organisasi Angkutan Darat (ORGANDA)
Kota Singkawang periode Tahun 2019-2024 di Balairung Kantor
Wali Kota Singkawang, Kamis (27/1/2022). Sutopo Ariyanti
terpilih sebagai Ketua DPC ORGANDA Kota Singkawang periode
Tahun 2019-2024.Kepala Dinas Perhubungan Petrus Yudha
Sasmita mewakili Wali Kota mengatakan ORGANDA Kota
Singkawang diharapkan bisa meminimalisir permasalahan dan
meningkatkan pemanfaatan angkutan umum dan angkutan
barang.
“Selanjutnya, mengenai perizinan angkutan, kepatuhan
terhadap ketentuan kendaraan yang laik jalan, kepatuhan
terhadap kewajiban pengujian kendaraan bermotor, masih
maraknya angkutan illegal (taksi gelap), adanya terminal
bayangan, pemuatan kendaraan yang tidak sesuai dengan
ketentuan, angkutan kendaraan yang Over Dimension Over
Loading (ODOL) yang masih banyak ditemui di jalan,”
ujarnya.“Angkutan alat berat yang bongkar muat di dalam kota
tidak sesuai dengan waktu dan kelas jalan yang di lalui,
angkutan umum dan angkutan barang yang melewati kawasan
tata tertib lalu lintas, keberadaan angkutan online, angkutan
wisata dan lain-lain perlu keterlibatan dan kerjasama
ORGANDA dengan Dinas Perhubungan, Polres Singkawang, PT
Jasa Raharja (PERSERO) Cabang Singkawang dan Forum LLAJ
Kota Singkawang,” tambahnya.
Yudha mengatakan Wali Kota Singkawang meminta
perhatian pengurus DPC ORGANDA Kota Singkawang untuk
bekerja dan melaksanakan tugas dengan sungguh dan penuh
tanggung jawab. Ia berpesan Ketua DPC ORGANDA Kota
Singkawang yang baru dapat membuat perubahan dan inovasi
serta menjadi motor penggerak roda perekonomian melalui
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sistem angkutan yang terkoordinir dengan baik dan
terarah.Ketua DPD ORGANDA Provinsi Kalimantan Barat,
Suhardi memberikan ucapan selamat atas terpilihnya Sutopo
Ariyanti sebagai Ketua DPC ORGANDA Kota Singkawang
periode Tahun 2019-2024. Ia berharap pada kepengurusan
yang baru ini dapat melaksanakan tugas dengan sebaikbaiknya.
Ia meminta para pengurus DPC ORGANDA Kota
Singkawang untuk menjaga hubungan baik dengan semua
stakeholder yang telah membantu ORGANDA hingga saat ini. Ia
ingin keberadaan ORGANDA yang hadir di tengah masyarakat
dapat memberikan dukungan dan bukan sebagai penghambat
pembangunan roda pemerintahan.“Sesungguhnya, jabatan ini
adalah amanah. Maka dari itu, saya berharap kepada
penguurus yang menduduki jabatan yang baru ini dapat
melaksanakan tugas dengan penuh keikhlasan dan dikerjakan
dengan sebaik-baiknya. Saya minta jaga hubungan baik dengan
semua stakeholder yang telah membantu ORGANDA hingga
saat ini,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPC ORGANDA Kota Singkawang,
Sutopo Ariyanti mengatakan bahwa pihaknya membutuhkan
dukungan dari semua pihak dalam menghadapi tantangan yang
semakin berat. Ia menambahkan pihaknya juga membutuhkan
bimbingan selama menjabati masa kepemimpinan yang baru
ini.“Saya mewakili pengurus dan personalia DPC ORGANDA
Kota Singkawang berterimakasih atas prosesi pelantikan yang
telah dilakukan. Kami tentunya dalam melaksanakan segala
tugas-tugas kami akan sangat membutuhkan bimbingan dan
dukungan dari semua pihak. Maka dari itu, dibutuhkan suatu
kesatuan tekad serta membangun optimisme dan harapan
demi kebangkitan dan kejayaan ORGANDA Kota Singkawang
ini,” ujarnya
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RESMI DILANTIK, INI PROGRAM KERJA KETUA ORGANDA SINGKAWANG
Sutopo Ariyanti dilantik menjadi Ketua DPC ORGANDA
Kota Singkawang periode Tahun 2019-2024 di Balairung
Kantor Wali Kota Singkawang, Kamis (27/1/2022).Sutopo
mengatakan pihaknya akan segera menyusun strategi
program-program berjangka baik jangka pendek, menengah
maupuan jangka panjang.
Pada program jangka pendek, pihaknya akan
melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi organisasi untuk
menggalang rasa kebersamaan serta persatuan dan
kesatuan seluruh fungsional ORGANDA di tingkatan.
Kemudian, menginventarisasi tantangan dan hambatan yang
dihadapi
pengusaha
transportasi
darat
guna
mempersiapkan strategi yang akan diimplementasikan
secara profesional dan terukur efektifitasnya.
“Selain itu, menyusun pola tata kelola ORGANDA secara komprehensif, transparan, sistematis dan dapat
diimplementasikan agar memiliki standar kerja yangjelas dan efektif serta mampu mengakomodasi semua
kepentingan anggotanya,” ujarnya.Pada program jangka menengah, pihaknya berfokus pada menyusun konsep dasar
perencanaan jaringan transportasi multimoda.“Sementara program jangka panjang, salah satunya adalah
mengupayakan keterlibatan pemerintah untuk membantu kegiatan usaha transportasi darat dalam rangka
meningkatkan pelayanan yang mendorong minat masyarakat untuk menggunakan alat transportasi umum,” ujarnya.

PEMBONGKARAN GERBANG
“SELAMAT DATANG” DITOLAK
WARGA, IRWAN TAMPUNG ASPIRASI
Sejumlah warga masyarakat menolak atas rencana
pembongkaran pintu gerbang “Selamat Datang” yang terletak di
Jalan A. Yani Singkawang.Penolakan tersebut disampaikan
dihadapan Wakil Wali Kota Singkawang Irwan dan beberapa
Kepala OPD, Kamis (27/1/2022).Salah satu warga, Rano Sukarno
mengatakan gerbang tersebut memiliki nilai sejarah. Ia sangat
menyayangkan apabila gerbang tersebut dibongkar.“Kami
bersama warga sudah berencana akan memperbaiki pintu
gerbang tersebut dengan biaya dari warga,” kata rano.
Ia menuturkan sebagai warga Kota Singkawang, Ia
merasa sangat memiliki. “Kami minta kebijakan dari Pemkot
Singkawang. Saya harapkan Pemkot tidak merobohkan gerbang
tersebut. Itu permintaan kami,” ujarnya.Sementara warga lain,
Johari Pion mengatakan gerbang ini sudah ada sejak jaman
Bupati Tarya ariyanto.“Kita dapat lihat bersama bagaimana
nilai budaya dalam relief yang ada di pintu gerbang tersebut.
Itulah relief kebersamaan,” katanya.Menurutnya, adanya logo
Kabupaten Sambas, karena pemerintah ikut andil dalam
pembangunan pintu gerbang ini. Begitu juga adanya lambang
garuda pancasila yang melambangkan kebersamaan.
“Artinya Pintu gerbang ini memiliki nilai budaya yang
tinggi. Jangan sampai dibongkar,” ujarnya.Sementara, Wakil
Wali Kota Singkawang, Irwan menilai penyampaian aspirasi
masyarakat atas penolakan pembongkaran gerbang “Selamat
datang” di Kota Singkawang sebagai sebuah proses demokrasi
yang
harus
disikapi
dengan
objektivitas
dan
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rasionalitas.Menurutnya, aspirasi yang disampaikan oleh
masyarakat tersebut telah pihaknya tampung untuk kemudian
dibahas bersama pihak-pihak terkait untuk mencari solusi atas
permasalahan tersebut.
“Kami menghargai dan menampung aspirasi-aspirasi
yang disampaikan masyarakat dan pengamat seni budaya di
Kota Singkawang tentang penolakan rencana pembongkaran
gerbang ini,” katanya.Ia pun menyambut baik aspirasi warga
yang menilai gerbang selamat datang tersebut memiliki nilai
sejarah, meskipun belum tercatat sebagai sebuah cagar budaya
“Mereka sampai menjelaskan makna-makna relif pada
gerbang itu, dan ini harus kami pertimbangkan dengan bijak
dan arif,” katanya.Selain itu, di Kota Singkawang saat ini
memang belum dibentuk Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Irwan
juga berencana untuk mengusulkan pembentukan TACB di Kota
Singkawang sehingga dapat menetapkan apa saja yang menjadi
sebuah cagar budaya di Kota Singkawang.
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PEMKOT SINGKAWANG UCAPKAN
HUT PEMPROV KALBAR KE 65
Pemerintah Kota Singkawang menyampaikan ucapan
Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke 65,
Jumat (28/1/2022).Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie
mengajak untuk meningkatkan solidaritas, profesionalisme dan
integritas dalam membangun Kalimantan Barat tercinta.“Mari
bersama kita tingkatkan solidaritas, profesionalisme dan
integritas dalam membangun kalbar tercintar agar menjadi
semakin tangguh tumbuh dan semakin sejahtera,” ucap Tjhai
Chui Mie.Sementara Wakil Wali Kota Singkawang Irwan
mengucapkan dirgahayu HUT Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat ke-65.
“Atas nama Pemerintah Kota Singkawang bersama
seluruh warga Kota Singkawang mengucapkan dirgahayu
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat ke-65,” ucap Irwan.Di
usia ke-65 tahun ini, Irwan berharap, Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat dapat terus maju dan mensejahterakan
masyarakat Kota Singkawang.

“Dari Kota Singkawang, sukses terus Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat,” katanya.Untuk diketahui, tepat
pada Jumat 28 Januari 2022, Pemerintah Provinsi Kalimantan
Barat (Kalbar) genap berusia 65 tahun. Tema yang diusung pada
HUT Pemprov Kalbar tahun ini adalah ‘Kalbar Tangguh, Tumbuh
dan Sejahtera.

KETAHANAN PANGAN
SEJAHTERAKAN MASYARAKAT
Wakil Wali Kota Singkawang Irwan membuka kegiatan
seminar Ketahanan Pangan di Kelurahan Sungai Wie, Jumat
(28/1/2022). Seminar ini merupakan program kegiatan dari
Mahasiswa KKM FISIP Untan Kelompok 19 yang bertemakan
“Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Sosial Kelompok Tani
Kelurahan Sungai Wie”.
Irwan menyambut baik seminar ketahanan pangan yang
diselenggarakan oleh Mahasiswa KKM FISIP UNTAN Pontianak
ini. Ia mengatakan ketahanan pangan merupakan suatu
permasalahan yang strategis. Kebutuhan akan pangan menjadi
kebutuhan yang mendasar demi keberlangsungan setiap mahluk
hidup.
“Sebagai negara agraris, tidak ada
alasan jika kita mengalami krisis pangan.
Tidak ada negara yang berhasil
mengatasi persoalan pembangunan
perekonomian tanpa menuntaskan
terlebih dahulu persoalan pangannya.
Ketika sebuah negara mengalami krisis
pangan, maka akan berdampak sangat
buruk bagi negara tersebut.
Sederhananya, setiap orang
menggantungkan hidup mereka pada
ketahanan pangan ini,” ujarnya.“Maka,
perhatian terhadap ketahan pangan
tidak hanya dilakukan oleh dinas
pertanian saja. Seluruh stakeholder
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bahkan pihak akademisi memiliki
peranan pentingnya masing-masing
melalui program ketahanan pangan
dalam mensejahterakan masyarakat,
khususnya kelompok tani,” ujarnya.

Sementara itu Lurah Sungai Wie, Anwar
berharap seminar ketahanan pangan ini
memberikan manfaat kepada para
petani yang tergabung dalam Gabungan
Kelompok Tani (Gapoktan) Makmur Jaya.

Ketahanan
pangan
selain
berperan sebagai komoditi ekonomi
suatu negara. Komoditi ini juga memiliki
fungsi sosial dan politik, baik nasional
maupun global. Maka dari itu,
pemerintah terus berupaya mencukupi
kebutuhan pangan masyarakat yang
mempunyai pengaruh penting terhadap
keamanan
dan
kesejahteraan
masyarakat.

“Inti dari seminar ini sebenarnya
merupakan salah satu upaya kita
bersama untuk bisa mensejahterakan
masyarakat melalui program ketahanan
pangan. Saya harap seminar ini benarbenar bisa memberikan manfaat kepada
para petani. Khususnya petani yang
tergabung dalam Gapoktan Makmur
Jaya,” ujarnya.
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WALI KOTA SERAHKAN KERAMIK BANTUAN DONATUR
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie didampingi Ketua
DPD FKPM Kota Singkawang Muhammadin menyerahkan
bantuan berupa keramik dari donatur PT. Arwana Citra Mulia.
Bantuan keramik itu diserahkan kepada Masjid At Taqwa
Sebakuan Kecamatan Singkawang Timur dan Panti Asuhan Yasti
Sekip Lama di rumah jabatan Wali Kota, Sabtu (29/1/2022).
“Bantuan keramik ini berasal dari PT. Arwana Citra
Mulia. Diserahkan kepada Masjid At Taqwa sebakuan sebanyak
500 kota dan Panti Asuhan Yasti sebanyak 50 kotak,” kata Tjhai
Chui Mie. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada
Donatur PT. Arwana Citra Mulia yang telah memberikan
bantuan dan Pengurus DPD PFKPM yang telah memberikan
data. “Semoga dengan bantuan ini dapat membuat rumah
ibadah menjadi lebih nyaman untuk semua umat,” ujarnya.
Sementara, Ketua DPD FKPM Muhammadin
mengatakan penyerahan bantuan keramik ke warga
masyarakat adalah merupakan pendataan dan survey dari DPD
PFKPM untuk membantu rumah ibadah yang sedang
melakukan pembangunan atau yang berencana membangun.
Tentunya pembangunan yang sedang atau akan dilakukan
membutuhkan tehel lantai keramik. Pendataannya ini,
sebagaimana diminta oleh Walikota Singkawang.

Muhammadin mengungkapkan sampai saat ini sudah
belasan ribu kotak keramik yang telah disalurkan oleh Wali Kota
dan telah berjalan kurang lebih 2 tahun.“Kami dari pengurus
DPD PFKPM dan masyarakat mengucapkan terima kasih
kepada Wali Kota Singkawang dan donatur yang bisa
membantu Masjid Masjid se Kota Singkawang, dan ini terus
berlanjut, ada 5000 an kotak saat ini yg belum disalurkan,
menunggu keramik datang setiap minggu, tentu sesuai data
antrian,” ujarnya.

OPERASI LIONG KAPUAS AMANKAN PERAYAAN IMLEK DAN CAP GO MEH
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie memimpin apel
Gelar Pasukan Operasi Kewilayahaan Liong Kapuas 2022 di
halaman kantor Wali Kota, Senin (31/1/2022).Apel juga turut
dihadiri unsur Forkopimda Kota Singkawang dan Kepala OPD
terkait.
Tjhai Chui Mie membacakan amanta Kapolda
Kalimantan Barat mengatakan apel gelar pasukan ini untuk
mengecek kesiapan seluruh personel pengamanan, sarana dan
prasarana pendukungnya serta keterpaduan unsur lintas
sektoral.
“Ini menunjukkan dan mengingatkan kita semua dalam
pengamanan guna menjaga perayaan Hari Raya Imlek 2573
dan Cap Go Meh agar berjalan dengan kondusif serta tetap
disiplin protokol kesehatan,” katanya.
Sama seperti tahun sebelumnya, perayaan Imlek dan
Cap Go Meh tahun ini masih dalam suasana pandemi Covid-19
dan maraknya penyebaran varian omnicron.

Singkawang serta kabupaten lainnya memerlukan jaminan
stabilitas kamtibmas agar setiap rangkaian ritual keagamaan
tersebut berjalan tertib serta menekan penyebaran Covid-19.

“Untuk menekan penyebaran Covid-19 di Kalimantan
Barat, Gubernur Kalbar didukung Forkopimda memastikan
tidak ada perayaan Festival Cap Go Meh pada 15 Februari
mendatang,” ujarnya.Perayaan Hari Raya Imlek dan Cap Go
Meh yang patuh protokol kesehatan yang dilaksanakan di
Kalimantan Barat terutama di Kota Pontianak dan Kota

“Pada konteks inilah peran TNI, Polri dan seluruh
stakeholder operasi liong kapuas sangat besar dalam
mengawal dan mengamankan seluruh proses perayaan Imlek
dan Cap Go Meh,” ujarnya.
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JALAN BETON KAWASAN SENTRA HOLTIKULTURA
PROGRAM KOTAKU DIRESMIKAN

Jalan Beton Kawasan Sentra Hortikultura diresmikan
Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie pada Kegiatan Livelihood
– PPMK Program Kotaku di Kelurahan Pangmilang Kecamatan
Singkawang Selatan, Jumat (28/1/2022).

“Yang mana kegiatan yang dibangun sangat bermanfaat
bagi para petani dalam meningkatkan jalur produksi dan
pemasaran hasil pertanian. Sehingga dapat meningkatkan
penghidupan masyarakat petani,” ujarnya.

Tjhai Chui Mie mengatakan program Kotaku merupakan
salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan
kualitas kawasan permukiman kumuh,sebagaimana yang
ditargetkan dalam RPJMN 2020-2024 serta untuk mendukung
terwujudnya permukiman layak huni dan berkelanjutan.
Sedangkan tujuan Kotaku adalah meningkatkan akses
masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar.

Menurutnya, kegiatan yang dilaksanakan ini sudah
sejalan dengan Visi-Misi Kota Singkawang, yakni Mewujudkan
Ekonomi Kerakyatan Yang Handal, Kreatif Dan Mandiri sebagai
upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kegiatan
penanganan
kumuh
ini
meliputi
pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan
ekonomi untuk keberlanjutan penghidupan masyarakat yang
lebih baik di lokasi permukiman kumuh,” kata Tjhai Chui Mie.
Ia menuturkan Pemerintah Kota Singkawang sangat
menyambut baik adanya program Kotaku masuk ke Kota
Singkawang sekaligus juga mengucapkan terima kasih kepada
Kementerian PUPR melalui program Kotaku dapat mewujudkan
kolaborasi penanganan permukiman kumuh dari berbagai
pemangku kepentingan (stakeholder).
“Saya menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya
kepada pendamping Program Kotaku di Kota Singkawang, KSM
dan LKM Pangmilang Mandiri yang sudah bekerja keras dan
dalam menindaklanjuti keberlanjutan dari kegiatan bantuan
pemerintah untuk masyarakat (BPM) Livelihood- PPMK
Program Kotaku Tahun 2021 di Kelurahan Pangmilang,”
ujarnya.
Ucapan terima kasih juga disampaikan Tjhai Chui Mie
kepada pihak Balai Prasarana Prmukiman Wilayah Kalimantan
Barat yang telah mengalokasikan dana untuk program Kotaku
di Kelurahan Pangmilang.
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Ia berharap kelompok LKM serta warga masyarakat
yang mendapatkan jalan pertanian ini untuk dapat
memanfaatkannya secara optimal dan dapat merawat serta
memelihara jalan yang sudah terbangun ini dengan sebaikbaiknya.
“Kepada Camat dan Lurah lakukanlah pembinaan dan
pendampingan kepada warga masyarakat agar pekerjaan yang
sudah dibangun dapat dikembangkan dan bermanfaat serta
berkelanjutan agar masyarakat menerima manfaat dapat
meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi pertanian,”
harapnya.
Selain itu pekerjaan yang dibangun ini dapat
meningkatkan perekonomian masyarakat setempat serta
mendorong Kelurahan Pangmilang sebagai kawasan sentra
pertanian khususnya kawasan sentra hortikultura.
“Untuk kepala OPD diharapkan dapat melakukan
pembinaan dan melakukan peningkatan pertanian dengan
peningkatan benih yang berkualitas sehingga hasil pertanian
yang didapatkan mempunyai daya saing di pasaran,” ujarnya.

