
Edisi 82/DESEMBER 2021

PEMDA SAMBAS RAIH ANUGERAH 
MERITOKRASI 2021



1Dimensi edisi 82/ Desember 2021 Dimensi edisi 82/ Desember 2021
2

DINAS KOMUNIKASI DAN 
INFORMATIKA
KABUPATEN SAMBAS
JL. SUKARAMAI SAMBAS

Pengarah

Penanggung Jawab

Drs. H. Darsono, M.Si
Kepala Dinas Kominfo Kab. Sambas

Uray Iskandar, S.Pd, M.Pd
Sekretaris Dinas Kominfo Kab. Sambas

Pimpinan Redaksi

Redaktur Pelaksana

Ilham Jamaludin, S.Sos
Kabid PIKP Dinas Kominfo Kab. Sambas

Ari Handoyo, S.IP
KASI Pengelolaan Komunikasi Publik 
Bidang PIKP

Staf Redaksi
Zulfian
Iswandi, A.Md
Nurmansyah
Risando

Reporter
Yuly Hidayati, SM
Anggi Bayuki, S.Tr.Kom

Lay - Outer
Cahayadi, ST

CONTENTCONTENT
EDISI 82 DESEMBER 2021

GERAKAN WAKAF 1001 KUBAH

BUPATI SAMBAS SATONO RESMIKAN TIGA RUMAH BANTUAN BAZNAS
3
4

5

6

7
8

9

10
11

12

13

14
15
16

17
18

BAHAS MEMBANGUN DESA, SATONO BERDIALOG DENGAN WARGA 
DESA SEBAWI

WABUP ROFI : PERAWAT SEBAGAI GARDA TERDEPAN DALAM PENANGA-
NAN PANDEMI

BUPATI MENGHADIRI KEGIATAN BUBOR PADDAS
LIFESKILL GENERASI MUDA SAMBAS HARUS DI ASAH SETAJAM MUNGKIN

SEKDA SAMBAS BUKA PELAKSANAAN SKB CPNS KABUPATEN SAMBAS

BUPATI SAMBAS HADIRI PENANDATANGANAN KOMITMEN BERSAMA 
REFORMASI BIROKRASI DI JAKARTA
DINKES SAMBAS GELAR KONVERGENSI, KOORDINASI, DAN KONSOLIDASI PENURUNAN 
STUNTING

USAI JUARA SURATIN TIM GABSIS SAMBAS RAMAH TAMAH DENGAN 
PEMDA SAMBAS
WABUP LANTIK PWRI 2021-2026

DUKUNG KLASTER DAYA SAING, DIRJEN KKP BERKUNJUNG 
DI KABUPATEN SAMBAS

PEMDA SAMBAS RAIH ANUGERAH MERITOKRASI 2021

WABUP FASILITASI KUNJUNGAN POLITEKNIK AUP-STP JAKARTA

WABUP LAUNCHING PORTAL DAN WEBSITE SATU DATA 
KABUPATEN SAMBAS

BUPATI HADIRI HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA

BUPATI SAMBAS MENERIMA DIPA TAHUN 2022

BKPSDMAD GELAR SOSIALISASI PURNA TUGAS

BUPATI SERAHKAN BEASISWA CSR BANK 
KALBAR KEPADA ADI SAMBAS

BUPATI LEPAS 74 KAFILAH KABUPATEN SAMBAS

WABUP HADIRI PEMBUKAAN MTQ KE XXIX 
DI SINTANG

TEMUI KAFILAH DI PENGINAPAN, 
ROFI BERIDUKUNGAN 
DAN SEMANGAT



4
Dimensi edisi 82/ Desember 2021

LAPORAN UTAMA

Dimensi edisi 82/ Desember 2021 3

Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I, M.H 
mendukung pembangunan masjid 
1001 kubah di Kabupaten Sambas 

yang ditandai dengan peluncuran gerakan 
wakaf 1001 kubah di Man IC Desa Saing 
rambi Sambas Senin, 29 November 2021. 
Turut hadir dalam kegiatan tersebut 
Wakil Gubernur sekaligus ketua Dewan 
Masjid Indonesia Drs. H. Ria Norsan, 
MM, MH,. Wakil Bupati Sambas Fahrur 
Rofi, S.IP, M.H.Sc, Ketua Yayasan Sambas 
Raya Madani Misni Safari, SP, SE, Ketua 
LD PBNU Jakarta KH. Agus Salim, ketua 
badan wakaf Indonesia Kalbar Pro. 
Dr. Kamarullah, SH, M.Hum, Kakanwil 
Kemenag Drs. H.Syahrul Yadi, M.Si, serta 
seluruh undangan dan donatur terkait 
pembangunan masjid 1001 kubah ini. 
Ketua yayasan Sambas Raya Madani 
Misni Safari, S.P mengatakan bahwa 
impian untuk membangun masjid ini 
telah lama akan tetapi ide ini baru 
muncul di permukaan pada tanggal 8 
januari 2021 yang pada awalnya ingin 
dibangun di Desa Kartiasa akan tetapi 
dengan pertimbangan beberapa hal 
maka masjid ini diputuskan dibangun di 
desa Saing Rambi.
“sampai saat ini kita masih belum punya 
tanah milik yayasan, baru sebatas 
ingin berwakaf. Alhamdulillah setelah 
berkoordinasi dengan Bupati maka Bupati 
siap pada tanggal 29 November hari ini 

untuk melakukan peluncuran gerakan 
wakaf 1001 Kubah . dengan dukungan 
Bupati Sambas, Wagub Kalbar, ketua 
DPRD dan lain-lain sehingga membuat 
kami bersemangat untuk terus berkerja 
mewujudkannya”
Bupati Sambas H. Satono S.Sos,I,  M.H 
dalam arahannya mengucapkan selamat 
kepada panitia yang telah menghimpun 
khalayak ramai untuk bersilaturahmi 
dalam rangka beramal soleh untuk 
menuju fastabiqul khairat nanti dan 
Bupati sangat mendukung kegiatan ini 
sebagai syiar islam di kabupaten Sambas. 
“ momentum hari ini sebenarnya 
adalah mengumpulkan calon donatur, 
pembangunan masjid 1001 kubah ini 
bukan cita-cita yang kecil, berskala 
nasional dan masjid terbesar kedua 
setelah masjidil harom” ungkap Bupati.
Dalam arahannya juga Satono 
menekankan beberapa hal kepada panitia 
salah satunya adalah lahan sebesar 114 
Hektar wakafnya tidak tumpang tindih 
dan clean and clear sesuai dengan 
regulasi yang telah mengatur hal 
tersebut. 
“starting awal proses pembangunan 
ini harus tertib mulai dari perencanaan 
dan Budget Anggaran sehingga ke 
depan harus terukur dan dipublish 
kebutuhannya secara konkrit termasuk 
dengan jangka waktu, jumlah kebutuhan 

dan sebagainya ” jelas Bupati Sambas
Ke depan Bupati berharap harus 
ada progress report terkait proses 
pembangunan masjid ini dan diharapkan 
seluruh yang hadir dapat menjadi agen 
untuk menyampaikan hal ini kepada 
masyarakat sehingga dapat mendukung 
terlaksananya wakaf pembebasan lahan 
ini secepatnya “tutup Bupati Satono.
Wakil Gubernur kalbar yang juga ketua 
Dewan Masjid Indonesia Drs. H. Ria 
Norsan, MM, MH dalam sambutannya 
juga sangat mendukung gagasan dalam 
membangun masjid 1001 Kubah yang 
juga merupakan masjid perbatasan 
NKRI yang terletak di Kabupaten 
Sambas. Namun dalam pengelolaannya 
Ria Norsan berpesan untuk panitia 
harus transfaran. Selain itu ria norsan 
juga mengharapkan kepada seluruh 
masyarakat dalam proses pembangunan 
diperlukan kekompakan sehingga masjid 
yang diidamkan masyarakat kabupaten 
Sambas pada khususnya dapat terwujud.
Launching acara peluncuran gerakan 
wakaf 1001 kubah ini ditandai dengan 
penabuhan rebana oleh Bupati sambas 
bersama dengan undangan yang 
hadir dan Tidak lupa juga dilakukan 
penyerahan sertifikat kepada masyarakat 
yang telah berwakaf kepada panitia. 

GERAKAN WAKAF1001 KUBAH
Bupati Sambas, Satono, meresmikan 

tiga unit rumah fakir miskin yang 
selesai di bedah dan membagikan 

bantuan sosial berupa beras sebanyak 
800 kilogram sekaligus menutup 
pembinaan kepada mualaf oleh Badan 
Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten 
Sambas melalui Unit Pengumpul Zakat 
(UPZ) Kecamatan Pemangkat, Senin 
(22/11/2021) sore.
Bupati Satono mengatakan, Baznas 
adalah lembaga penampung zakat dan 
infaq resmi. Dia mengajak masyarakat 
untuk berinfaq dan membayar zakat 
hartanya kepada Baznas agar program-
program strategis Baznas seperti bedah 
rumah tidak layak huni (RTLH) bisa terus 
dilakukan.
“Saya lihat Baznas UPZ Pemangkat ini 
sudah sangat baik sekali menjalankan 
programnya. Artinya sudah bisa 
menjadi role model (contoh) bagi UPZ 
di kecamatan lain. Tinggal bagaimana 
meningkatkan sosialisasi, karena 
barangkali masih banyak yang ingin 
menyalurkan zakat atau infaq tapi tidak 
tahu ke mana,” katanya.
Bupati Satono mengatakan, ada delapan 
desa di Kecamatan Pemangkat, oleh 
sebab itu petugas pengumpul zakat 
harus lebih diperbanyak agar keberadaan 
Baznas di satu wilayah bisa lebih dikenal 
khalayak ramai.
“Pesan saya, gerakan kembali sosialisasi 

tentang 
bertapa 
pentingnya 
zakat, 
infaq 

sedekah, 
sehingga 
hasil yang 
terkumpul bisa 
digunakan 
untuk 

membangun 
Sambas di 
berbagai sektor seperti 
pendidikan, kesehatan bahkan 
sosial masyarakat,” katanya.
Bupati Satono mengatakan, Baznas 
adalah mitra pemerintah daerah dalam 
membangun. Dia berpesan agar Baznas 
selalu menerapkan transparansi dalam 
laporan keuangannya agar masyarakat 
percaya dan sepenuhnya yakin dengan 
pengelolaan dana umat oleh Baznas.

“Jika 
Baznas 

terus 
melakukan program-

program strategis seperi 
bedah rumah misalnya, mengedepankan 
asas transparansi yang akuntabel, saya 
yakin Baznas bisa jadi lembaga yang 
luar biasa dalam mengelola dana umat 
dan membantu pemerintah dalam 
membangun daerah,” pungkasnya.

BUPATI SAMBAS SATONO BUPATI SAMBAS SATONO 
RESMIKAN TIGA RUMAH RESMIKAN TIGA RUMAH 
BANTUAN BAZNASBANTUAN BAZNAS

Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I, MH Dandim 1208/Sbs, Ketua TP PKK Kab. Sambas, 
Camat Sebawi mengadakan pertemuan dengan Kepala Desa Se-Kecamatan 
Sebawi membahas program pembangunan di Kecamatan 

Sebawi di Kantor Camat Sebawi, minggu (21.11.2021)
Bupati Sambas H. Satono menyampaikan bahwa Camat 
dan Kepala Desa harus aktif dan berkreasi dalam 
membangun desa dan mampu merangkul seluruh 
komponen untuk  memajukan desa.
Lebih lanjut Satono meminta kepada kepala desa 
untuk dapat mengembangkan potensi yang ada 
pada tiap-tiap desa.
Setelah melakukan pertemuan dengan Kepala 
Desa se-Kecamatan Sebawi, Bupati Sambas beserta 
rombongan memantau sarana dan pra sarana Pasar 
Sebawi.
Bupati beserta rombongan berjalan memantau 
kondisi pasar sebawi sambil berinteraksi dengan 
pedagang dan masyarakat setempat. 
Pada kesempatan tersebut Satono meminta 
pihak terkait untuk memperbaiki bangunan yang 
sudah tidak layak untuk menjaga keamanan dan 
kenyamanan di lokasi tersebut.
Disela-sela kegiatan pemantauan Pasar Sebawi 
rombongan memberikan bantuan beras kepada 
masyarakat tidak mampu yang berada dilokasi pasar 
yang diserahkan langsung oleh Ketua TP PKK Kab. Sambas 
Ibu Yunisa Satono.

BAHAS MEMBANGUN DESA, SATONO BERDIALOG BAHAS MEMBANGUN DESA, SATONO BERDIALOG 
DENGAN WARGA DESA SEBAWIDENGAN WARGA DESA SEBAWI
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Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi 
mengatakan, perawat punya 
beban kerja yang berat di masa 

pandemi Covid-19, sama halnya dengan 
tenaga kesehatan lain. Sebagai garda 
terdepan dalam penanganan pandemi, 
perawat harus tangguh dan selalu sehat 
agar terus iklas melayani masyarakat.
Hal itu disampaikan Wabup saat 
menghadiri Musyawarah Daerah IV 
Persatuan Perawat Nasional Indonesia 
(PPNI) Kabupaten Sambas dan Seminar 
Keperawatan bertajuk “Perawat Hebat, 
Masyarakat Sehat, Menuju Sambas 
Berkemajuan,” pada 27 sampai 28 
November 2021, di Pantura Hotel 
Sambas
“PPNI sebagai organisas profesi harus 
selalu kompak, solid, profesional dan 
ikhlas dalam rangka memberikan 
pelayanan kepada masyarakat. Kita tahu 
dalam visi misi Sambas Berkemajuan, di 
mana program kesehatan menjadi salah 
satu program unggulan yakni PROSESAR. 
Program itu tidak akan berarti apa-apa 
jika tidak ada dukungan dari perawat 
di Kabupaten Sambas. Saya ucapkan 
terimakasih setinggi-tingginya atas 
dedikasi dan dukungannya selama ini 
terhadap program PROSESAR,” katanya.
Wabup Fahrur Rofi memberikan apresiasi 
setinggi-tingginya kepada perawat dalam 
menjalankan program vaksinasi massal di 
Kabupaten Sambas, di mana sebelumnya 
kata dia, Sambas berada di urutan 
paling bawah se-Kalbar perihal cakupan 
vaksinasi, hari ini sudah di urutan ke 
enam.

“Itu semua tidak lepas dari kerja keras 
perawat di Kabupaten Sambas. Saya 
minta teman-teman perawat siaga 
menjelang hari libur nasional akhir tahun 
ini, kita tidak ingin ada lonjakan kasus 
positif Covid-19 di Kabupaten Sambas. 
Karena pengalaman tahun lalu, secara 
nasional kasus positif naik di akhir tahun. 
Mudah-mudahan dengan koordinasi 
dan komunikasi yang baik, Sambas 
terhindar dari lonjakan kasus positif 
Covid-19,” katanya.
Wabup Fahrur Rofi mengatakan, Pemda 
Sambas sedang berupaya semaksimal 
mungkin agar jumlah perawat dan 
beban kerjanya bisa proporsional. Tahun 
depan kata dia, Pemda Sambas ingin ada 
kebijakan yang memberikan kewenangan 
untuk daerah agar bisa memudahkan 
perawat untuk lulus CPNS dan P3K. 
“Perawat ini sangat berat kerjanya di 
masa pandemi Covid-19. Tapi apakah 
hak nya sudah setimpal dengan beban 
kerja yang mereka hadapi itu harus kita 
cermati dengan bijak. Pemda sedang 
berupaya semaksimal mungkin, dalam 
menyiapkan formasi CPNS dan P3K, 
tahun depan kita ingin ada kebijakan 
untuk mempermudah perawat jadi 
pegawai negeri. Karena memang sudah 
banyak keluhan yang saya dengar, banyak 
perawat yang belum lolos CPNS dan P3K 
karena formasi yang terbatas,” katanya.
Wabup Fahrur Rofi berharap, aspirasi 
para perawat di Sambas bisa terealisasi 
tahun depan. Dia menyadari banyak 
keluhan tentang hak-hak perawat yang 
belum dan terlambat dibayarkan. Untuk 

itu dia minta Dinas Kesehatan agar fokus 
dan memprioritaskan hak perawat jangan 
sampai terlambat dibayarkan.
“Kami juga menyadari banyak keluhan 
dari kawan-kawan tentang TPP, kita hari 
ini sedang dihadapkan dengan situasi 
sulit, tapi tidak menutup kreatifitas kita 
untuk saling menguatkan. Kita sedang 
berupaya untuk mencari slot lain agar 
hak yang belum diberikan tersebut bisa 
terpenuhi,” katanya.
Wabup Fahrur Rofi tegas meminta Dinas 
Kesehatan untuk fokus menangani 
masalah gaji dan tunjangan para tenaga 
medis terutama perawat, jangan sampai 
terlambat dibayarkan. Sebab di masa 
pandemi Covid-19 saat ini, hak perawat 
sangat penting sebagai apresiasi dan 
menjaga semangat mereka dalam 
melayani masyarakat.
“Saya minta jangan ada lagi tunjangan 
dan hak-hak lainnya yang terlambat 
untuk perawat. Saya minta Kepala 
Dinas dan para Kepala Bidang di Dinas 
Kesehatan, fokus tangani tunjangan 
dan gaji para tenaga medis ini, jangan 
sampai terlambat haknya disalurkan, itu 
paling penting. Karena perawat adalah 
garda terdepan, maka apresiasinya 
harus setimpal untuk menjaga 
semangatnya,” pungkasnya.

WABUP ROFI : PERAWAT SEBAGAI GARDA 
TERDEPAN DALAM PENANGANAN PANDEMI Bupati Sambas, Satono 

mendorong mahasiswa dari 
Kabupaten Sambas yang menempuh 

pendidikan tinggi di Kota Pontianak untuk 
segera menyelesaikan kuliah tepat waktu, 
sehingga bisa pulang kampung dan 
mengabdi. Hal itu disampaikan Bupati 
saat menghadiri kegiatan Bubor Paddas 
oleh Komite Mahasiswa Kabupaten 
Sambas (KMKS) yang dirangkai dengan 
silaturahmi akbar antar mahasiswa asal 
Sambas bertajuk “Menjalin Silaturahmi 
dalam Bingkai Kebersamaan, guna 
Mewujudkan Sambas Berkemajuan”, 
Sabtu (27/11/2021). 
“Pesan saya tetap semangat menjalin tali 

silaturahmi. Jadilah 
mahasiswa yang 

intelektual dan cepat-
cepat selesaikan kuliah 

agar bisa mengabdi ke kampung 
halaman untuk membangun Sambas 
yang Berkemajuan,” kata Bupati Satono.
Orang nomor satu di Kabupaten Sambas 
itu mengatakan, mahasiswa asal Sambas 
yang menempuh pendidikan tinggi di 
Kota Pontianak harus terus bersemangat 
dalam belajar.
“Apapun kondisi kita, darimanapun asal 
kita, semangat harus tetap tinggi jangan 
sampai patah arang. Karena menempuh 
pendidikan juga bagian dari ibadah,” 

katanya. 
Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten 
Sambas, Yunisa Satono yang turut hadir 
mendampingi Bupati dalam kegiatan 
tersebut mengapresiasi setinggi-tingginya 
atas kekompakan yang dilakukan oleh 
mahasiswa asal Sambas. Dia berharap, 
kegiatan dengan nama Bubor Paddas 
tersebut bisa terus berlanjut di tahun-
tahun berikutnya. 
“Pesan saya satu saja untuk adik-
adik mahasiswa, lanjutkan. Karena ini 
kegiatan yang sangat positif, dan harus 
berkelanjutan,” katanya. 

BUPATI MENGHADIRI 

KEGIATAN BUBOR PADDAS

Wakil Bupati Sambas, Fahrur Rofi 
meminta agar Gerakan Pemuda 
Ansor Kabupaten Sambas 

bersinergi dengan pemerintah daerah 
dalam rangka membangun Sumber Daya 
Manusia (SDM) muda dan berdayaguna 
untuk mewujudkan Sambas yang 
Berkemajuan. Hal itu disampaikan Wabup 
Fahrur Rofi saat menghadiri pelantikan 
Pengurus Pimpinan Cabang Gerakan 
Pemuda Ansor Kabupaten Sambas, di 
Aula Kantor Kementerian Agama, Sabtu 
(27/11/2021).
Wabup Fahrur Rofi mengatakan, 
Pemda Sambas sangat konsen dengan 
pembangunan SDM muda. Salah satu 
program yang dibuat untuk membentuk 
lifeskill generasi muda adalah Pemuda Siap 
Kerja, di mana muda-mudi dari Sambas 
dikirim ke Balai Latihan Kerja (BLK) di luar 
Kalbar untuk belajar berbagai keterampilan.
Lebih jauh, Wabup Fahrur Rofi mendorong 

SDM muda di GP Ansor Kabupaten Sambas 
untuk ber enterpreneur. Saat ini kata dia, 
Pemda sudah membuat program yang 
memudahkan proses perijinan bagi pelaku 
UMKM.
Lain lagi, Wabup Fahrur Rofi berharap 
GP Ansor Kabupaten Sambas menjaga 
keutuhan dan keislaman di Kabupaten 
Sambas, menjadikan Sambas 
rahmatanlilalamin. Apalagi menurut dia, 
Sambas mempunyai sejarah panjang 
tentang syiar agama islam.
Wabup Fahrur Rofi mengatakan lebih dari 
80 persen masyarakat Kabupaten Sambas 
adalah umat islam, oleh karenanya dia 
mengajak seluruhnya agar senantiasa 
menghormati para ulama. Karenanya 
dia mengingatkan, bertapa pentingnya 
menghormati para ulama agar nilai-nilai 
keislaman di lingkungan sosial tetap terjaga 
dengan baik.

LIFESKILL GENERASI MUDA SAMBAS HARUS DI ASAH SETAJAM MUNGKIN
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Pelaksanaan 
CPNS di 
Kabupaten Sambas 
telah memasuki babak 
baru yaitu Seleksi Kompetensi Bidang. 
Pelaksanaan SKB CPNS Tahun 2021 
dimulai hari ini, Selasa, 30 November 
2021 yang bertempat di Politeknik Negeri 
Sambas.  Sebanyak 336 peserta yang 

akan mengikuti test kali ini yang telah 
lulus seleksi SKD Sebelumnya. 

Test SKD CPNS 2021 di Kabupaten 
Sambas dilaksanakan dengan 

menerapkan protokol 
kesehatan yang ketat. 
Peserta test diwajibkan 
mengikuti test antigen 
kurun waktu 1 x 24 jam 
sebelum pelaksanaan test. 

Pembukaan SKB di 
Kabupaten Sambas dibuka 

secara resmi oleh Sekretaris 
Daerah Kabupaten Sambas 

Fery Madagaskar, yang 
turut dihadiri oleh  Asisten 3 

Daryanto, Direktur Politeknik 
Negeri Sambas Yuliansyah, 

Perwakilan BKN Pusat,  Kepala 
BKPSDMAD Fatma Aghitsni, Kadis 

Kesehatan Fattah Maryunani, PLT Kadis 
Perhubungan Jindra Gunawan, Kapala 
DISDUKCAPIL Wahidah, PLT Inspektorat 
Samekto Hadi Suseno, SE, serta Kepala 
Bidang Pengelola Informasi dan 
Komunikasi Publik Diskominfo Sambas 
Ilham Jamaludin, S.Sos. 

Kepala BKPSDMAD Fatma Aghitsni dalam 

laporannya mengatakan jumlah peserta 
yang mengikuti seleksi SKB sebanyak 
336 peserta, yang terbagi menjadi 
4 sesi selama 2 hari pelaksanaan. 
Fatma mengatakan pihak panitia telah 
menyiapkan ruangan khusus bagi peserta 
yang memiliki suhu di atas rata-rata. 

Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas 
Fery Madagaskar sebagai pembuka 
pelaksanaan SKB CPNS 2021 di 
Kabupaten Sambas  dalam sambutannya 
berpesan kepada peserta untuk selalu 
semangat, dengan melaksanakan test 
sebaik mungkin dengan mengeluarkan 
semua kemampuan yang dimilki. Ia 
berharap agar pelaksanaan SKD CPNS 
di Kabupaten Sambas dalam terlaksana 
dengan baik, tanpa adanya halangan 
apapun. 

Sekretaris Daerah ditemani Perwakilan 
BKN Pusat serta disaksikan seluruh tamu 
undangan secara sermi membuka segel 
ruangan pelaksanaan SKB tanda dimulai 
pelaksanaan test, serta melihat secara 
langsung kondisi ruangan yang nantinya 
akan digunakan peserta untuk pelaksaan 
test. 

SEKDA SAMBAS BUKA PELAKSANAAN 
SKB CPNS KABUPATEN SAMBAS

Bupati Sambas, Satono, menandatangani Komitmen Bersama 
Reformasi Birokrasi bersama perwakilan gubernur, bupati dan 
wali kota seluruh Indonesia, di Birawa Assembly Hall, Bidakara 

Hotel, Jakarta, Rabu (1/12/2021).
Penandatanganan komitmen bersama tersebut, adalah rangkaian 
kegiatan Seminar Nasional bertajuk “Peningkatan Pelaksanaan 
Reformasi Birokrasi di Pemerintah Daerah Melalui Komitmen 
Pimpinan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota” yang 
digelar oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, 
dan Keamanan Republik Indonesia (Kemenkopolhukam 
RI).
Sebagai bupati satu-satunya dari Kalbar yang hadir 
langsung pada kegiatan tersebut, Satono mengatakan, 
reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab Sambas sangat 
penting demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik, ASN yang produktif, berintegritas tinggi dan melayani 
secara prima dalam rangka meningkatkan kepercayaan 
publik.
“Sebagai kepala daerah, saya ingin ada reformasi birokrasi 
di lingkungan Pemkab Sambas. Demi meningkatkan pelayanan 
kepada publik dan membawa Sambas yang lebih Berkemajuan,” 
katanya.
Seminar Nasional tersebut dibuka langsung oleh Menkopolhukam, 
Mahfud MD, dan dihadiri oleh MenPAN RB, Tjahjo Kumolo, Mendagri, 
Tito Karnavian, dan Bappenas, Suharso Monoarfa. 
Juga dihadiri oleh Plt. Sekjen Kemendagri, Suhajar Diantoro, Deputi Bidang 
Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan RB, 
Erwan Agus Purwanto, Deputi Bidang Pengembangan Regional Bappenas, Rudy S. 
Prawiradinata, Gubernur Jabar, Ridwan Kamil, Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, dan 
Walikota Malang, Sutiaji.

BUPATI SAMBAS HADIRI 
PENANDATANGANAN 
KOMITMEN 
BERSAMA REFORMASI 
BIROKRASI DI JAKARTA

DINKES SAMBAS GELAR KONVERGENSI, KOORDINASI, 
DAN KONSOLIDASI  PENURUNAN STUNTING

Stunting (kerdil) adalah 
kondisi dimana balita 
memiliki panjang atau 

tinggi badan yang kurang 
jika dibandingkan 

dengan balita 
yang se-umur. 

Sehubungan 
hal tersebut 

berbagai 
upaya 

dilakukan 
Bertempat di Hotel Pantura Jaya 
Sambas Jumat 3 Desember 2021, Dinas 
Kesehatan Kabupaten Sambas menggelar 
kegiatan Konvergensi, Koordinasi dan 
Konsolidasi LP/LS Penurunan Stunting 
Kabupaten Sambas tahun 2021. Hadir 
dalam kegiatan ini Bupati Sambas H. 
Satono, S.Sos.I, MH yang juga ditemani 
oleh Ketua TP PKK Kabupaten Sambas 
Yunisa Satono , Kepala Dinas kesehatan 
dan Kepala OPD lainnya serta seluruh 
Camat dan Kepala Puskesmas se 
kabupaten Sambas. acara yang juga 
diselingi dengan penampilan program 
dari setiap Puskesmas akan penanganan 
Stunting di Kabupaten Sambas ini, 
Bupati sambas bersama Ketua TP PKK 
Kabupaten Sambas beserta undangan 
lainnya menyempatkan diri untuk 
berkeliling memantau stand yang ada 
di Aula Hotel Pantura jaya Sambas 
tempat kegiatan berlangsung. Kepala 
Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas dr. 
Fattah Maryunani dalam sambutannya 
mengatakan bahwa Stunting di 
Kabupaten Sambas disetiap tahunnya 
mengalami menurun. Dan itu merupakan 
Sesutu hal yang harus ditingkatkan 
kedepannya, agar angka stunting di 
Kabupaten Sambas terus menurun. 

Fattah juga menjelaskan tingkatan 
kondisi Stunting di tingkat nasional, 
Kalimantan Barat masih menduduki 
zona merah. Bupati Sambas H. Satono, 
S.Sos.I, MH  menyambut baik kegiatan 
yang dilaksanakan Dinas kesehatan 
kabupaten Sambas yang cukup strategis 
bagaimana bersama-sama menyambut 
bonus Demografi. Satono berharap 
dalam kegiatan ini tidak hanya sekedar 
pertemuan dan rapat  koordinasi namun 
juga dibarengi dengan aksi nyata. Selain 
itu Satono juga mengatakan untuk 
mendukung program Dinas kesehatan 
dalam penurunan Stunting adalah 
dengan melibatkan agama dalam 
mensosialisasikan percepatan penurunan 
Stunting di kabupaten Sambas. Bupati 
juga mengatakan pencegahan stunting 
harus dilakukan sejak dini bahkan di saat 
bayi masih di dalam kandungan dengan 
memberikan makanan bergizi kepada 
ibu hamil, oleh karena itu sinergitas dari 
opd terkait sangat diperlukan dalam 
memberikan makanan yang bergizi 
kepada ibu hamil untuk pencegahan 
stunting. Acara yang berlangsung satu 
hari ini ditutup dengan Foto bersama 
Bupati Sambas bersama Ketua TP 
PKK Kabupaten Sambas dengan tamu 
undangan yang hadir. 

8
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LIPUTAN KHUSUS

Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sambas menerima Anugerah 
Meritokrasi 2021 dengan 

kategori baik dalam penerapan 
sistem merit dari Komisi Aparatur 
Sipil Negara (KASN). 
Penyerahan anugerah tersebut 
diberikan langsung oleh Ketua 
Komisi ASN yang diterima 

langsung oleh Bupati Sambas 
H Satono. Selasa (7/12/2021) di 
Jakarta.

“Alhamdulillah Pemerintah 
Kabupaten Sambas menerima 
Anugerah Meritokrasi 2021 dari 
KASN. Ini adalah bukti komitmen 
pemerintah dalam penerapan 
sistem merit dalam pengangkatan 
dan mutasi pejabat, tanpa 
diskriminasi,” jelasnya.
Pada pemilihan Sumber daya 
Meritokraer Daya Manusia 
(SDM) yang bekerja di lingkungan 
Pemerintah Daerah Kabupaten 
Sambas, tidak mesti berdasarkan 
senioritas, namun lebih kepada 
siapa yang mampu dan layak 
untuk diberikan kesempatan 
menjadi pemimpin.
“Ya menjadi poin penting 
penilaian KASN dalam penerapan 
sistem merit di Pemerintah 
Kabupaten Sambas. Di mana 
kita berupaya semaksimal 

mungkin untuk menempatkan SDM yang 
profesional dan proporsional di tempatnya tanpa 

memandang senioritas dan diskriminasi,” ujarnya.
Selain itu disampaikan Bupati banyak penilaian yang memengaruhi 
sistem merit tersebut, diantaranya perilaku, prestasi, kompetensi, etika 
dalam bekerja dan kemampuan manajerial. Hal itu kata dia, selaras 
dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.
“SDM yang punya kualitas tentu akan memberikan dampak yang baik bagi 
pelayanan kepada masyarakat dan penerapan sistem reformasi birokrasi,” 

Tutupnya.

Pengurus Cabang Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) 
Kabupaten Sambas periode 2021-2026 dilantik di Aula kantor 
Bupati Sambas Selasa, 7 Desember 2021. Sebagai ketua terpilih 
memimpin PWRI Kabupaten Sambas adalah Drs. H. Dailami yang 
dilantik langsung oleh Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.IP, Mh.Sc 
yang disaksikan juga oleh  Wakil Ketua PWRI Kalbar Drs. H. Abdul 
Munir. Hadir dalam kesempatan tersebut Asisten I Drs. H.Sunaryo, 
M.Si serta tokoh Masyarakat Ir. H. Burhanuddin A Rasyid, Ketua 

GOW Kabupaten Sambas  dan seluruh pengurus Cabang PWRI 
Kabupaten Sambas. 

Dalam sambutannya Ketua PWRI terpilih Kabupaten Sambas 
Drs. H. Dailami periode 2021-2026 menyampaikan ucapan 
terima kasih kepada semua pihak yang mendukung 
kepengurusannya mulai dari muscab sampai dengan 
pelantikan yang dilaksnakan pada kali ini. Dailami juga 

mengungkapkan bahwa selaku pengurus yang baru dilantik 
dirinya akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan 

program-program yang sudah disusun 
oleh kepengurusan yang lama dan akan 
disempurnakan oleh kepengurusan yang 
dipimpinnya.
Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.IP, 
MH.Sc mengucapkan selamat atas 
dilantiknya kepengurusan PWRI cabang 
kabupaten Sambas yang baru dilantik. 
Rofi mengungkapkan suatu kehormatan 
hadir melantik kepengurusan baru ini  
yang merupakan panutan bagi dirinya 

sewaktu ASN di pemerintah daerah 
kabupaten Sambas. Fahrur Rofi berharap 
kepada PWRI yang baru dilantik ini untuk 
dapat bersinergi  dalam melanjutkan 
program- program 
pemerintah Daerah 

kabupaten Sambas dan dapat 
menularkan ilmu yang didapat kepada 
generasi muda serta  meningkatkan 
kinerjanya terutama dalam dunia 
pendidikan .
Setelah dilantik oleh Wakil Bupati 
Sambas, seluruh pengurus PWRI 
kabupaten Sambas melakukan sesi poto 
bersama dengan wakil Bupati sambas 
dengan Ketua GOW Kab. Sambas dan 

juga seluruh undangan yang hadir. 

PEMDA SAMBAS RAIH ANUGERAH 
MERITOKRASI 2021

WABUP LANTIK PWRI 
2021-2026

Bupati Sambas, Satono menerima 
piagam penghargaan BKN Award 
2021 atas keberhasilan Pemerintah 

Kabupaten Sambas peringkat III dalam 
Komitmen Pengawasan dan Pengendalian 
ASN.
“Alhamdulillah, hasil rapat  koordinasi  
nasional kepegawaian, BKN 2021 
yang  diselenggarakan 1Juli kemarin di 
Bali, Kabupaten Sambas meraih BKN 
Award 2021 atas capaian Komitmen 
Pengawasan  dan Pengendalian ASN,” 
katanya, Senin (13/12/2021) di Jakarta.
Piagam penghargaan BKN Award 2021 

tersebut diserahkan langsung oleh PLT  
Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima 
Haria Wibisana, dalam rangkaian kegiatan 
rapat koordinasi teknis kepegawaian se-
wilayah kerja Kantor Regional V BKN.
Bupati Satono mengatakan, diterimanya 
piagam penghargaan BKN Award tersebut 
merupakan bukti bahwa Pemerintah 
Kabupaten Sambas saat ini benar-benar 
berkomitmen dalam pengawasan dan 
pengendalian ASN.
“Pengendalian dan pengawasan ASN ini 
menyangkut mutasi dan formasi ASN 
di lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Sambas. Sebagai kepala daerah, tentunya 
saya ingin ASN yang bekerja benar-benar 
memberikan pelayanan terbaik kepada 
masyarakat,” katanya. 
Dalam kesempatan penyerahan piagam 
penghargaan BKN Award 2021 tersebut, 
hadir juga Wakil Gubernur Kalbar, Ria 
Norsan dan sejumlah kepala daerah 
seluruh Indonesia.

SATONO TERIMA PIAGAM SATONO TERIMA PIAGAM 
PENGHARGAAN BKN AWARD PENGHARGAAN BKN AWARD 
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KABAR VERETIKAL

Dirjen 

Penguatan Daya Saing Produk Kelautan 
dan Perikanan Kementerian Kelautan 
Dan Perikanan (PDSPKP), Ibu Artati 
Widiarti Melakukan Kunjungan Kerja 
Ke Pelabuhan Perikanan Nusantara 
Pemangkat. Dalam Rangka Keberlanjutan 
Usaha Dan Investasi, Direktorat Usaha 
Dan Investasi Kegiatan Fasilitasi 
Pengembangan Usaha Dalam Rangka 
Mendukung Klaster Daya Saing Di 
Kabupaten Sambas.
Dalam Sambutannya Kalabuh PPN 
Pemangkat Menyampaikan “Dukungan 
Dirjen dan Kerjasama Stakeholder, 

Sebagai 
Upaya 

Untuk 
Memasarkan Ikan 

Ke Luar Negeri Khususnya 
Sekitar Kalimantan Barat Yang 

Dimana Sampai Sekarang Belum 
Optimal. Dan Berharap Kedepannya 

Bersama dapat Melaksanakan 
Pembinaan Kepada Masyarakat 
Pengolah Ikan di Sekitar Pelabuhan 
Perikanan Pemangkat, dikarenakan 
Banyak Masyarakat Memanfaatkan dan 
Mengolah Ikan Menjadi Ikan Kering, 
Bakso, Kerupuk dan olahan lainnya. Serta 
Menjadikan Hal Tersebut Sebagai Sumber 
Mata Pencaharian.
Kedepannya Semoga Produk-Produk 
Olahan Ikan Masyarakat Pemangkat Bisa 
Dipasarkan Lebih Luas dan Bisa Diakses di 
Seluruh Indonesia” Tutup Kalabuh Dalam 
Mengakhiri Sambutannya.
Sebelum Acara Dimulai Dirjen PDSPKP 
Melakukan Diskusi Dengan Masyarakat 
yang memiliki usaha pengolahan ikan, 
Stakeholder dan Mahasiswa Dari FMIPA 
Untan yang Menghasilkan Produk Dari 

Hasil 
Olahan 

Ikan 
dan Sangat 

Mendukung Kegiatan 
Tersebut. Dan berharap 

kegiatan-kegiatan tersebut dapat 
dikembangkan.
Dirjen PDSPKP Menyampaikan Banyak 
Potensi Di Pelabuhan Pemangkat yang 
Bisa Ditingkatkan. Kementerian Kelautan 
dan Perikanan Sangat Mendukung 
Untuk Memajukan Nelayan dalam 
Hal Pembudidayaan Kluster Udang di 
Wilayah Sambas, dan Berharap Semoga 
Kedepan Potensi Perikanan Di Wilayah 
Kalimantan Barat Khususnya Daerah 
Sambas Semakin Meningkat.
Kunjungan Dilanjutkan ke Tempat Usaha 
Stakeholder Di Sekitar Wilayah Pelabuhan 
Pemangkat dan Ke Daerah Tambak 
Paloh, Desa Sebubus, Kecamatan Paloh, 
Kabupaten Sambas. Untuk Menyerahkan 
Bantuan Sarana Pasca Panen Dari Ditjen 
PDS Ke Koperasi Nelayan Paloh Jaya, 
Serta Peninjauan Ke Lahan Tambak 
Koperasi Nelayan Paloh Jaya.

Beberapa waktu yang lalu Wakil 
Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.IP, 
MH.Sc yang bertempat diruang 

rapat Wakil Bupati Sambas tanggal 17 
November 2021 menerima kunjungan 
serta silaturahmi dari taruna dan calon 
taruna Politeknik AUP-STP Jakarta 
domisili Kabupaten Sambas bersama 
orang tua wali beserta perwakilan Alumni 
Politeknik AUP-STP Jakarta yang bertugas 
di kabupaten Sambas antara lain PPN 
Pemangkat, serta Dinas perikanan 
Kabupaten Sambas. Selain Wakil Bupati 
Sambas, ikut menyambut kedatangan 
Siswa serta alumni adalah Asisten I Drs. 
H. Sunaryo.

Dari pertemuan serta silaturahmi ada 
beberapa hal yang disampaikan serta 
menjadi acuan untuk disampaikan 
kepada BRSDM KKP RI, Dirjen Budidaya 
Perikanan KKP RI serta dirjen PDSPKP KKP 
RI oleh Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi 
diantaranya pertama mengenai potensi 
besar yang dimiliki kabupaten Sambas 
disektor kelautan dan perikanan yang 
tersebar dibeberapa kecamatan Pesisir 
yang merupakan kawasan perbatasan 
RI langsung dengan Negara tetangga 
Malaysia bagian timur. Selain itu Fahrur 
Rofi juga menyampaikan dalam hal 
peningkatan SDM disektor 
kelautan dan perikanan 
khususnya anak 
pelaku utama 
kelautan dan 

perikanan 
dipandang perlu 
untuk menjalin 
kerjasama dan MOU 
antara Pemerintah Daerah 
dengan Kementerian Kelautan 
dan Perikanan RI. Adapun 
MOU dan kerjasama lanjut 
Rofi meliputi dukungan 
kerjasama Pengembangan 
SDM dan Diklat, kesempatan 
dan kemudahan bagi anak 
Pumakan dan Anak perbatasan 
RI, kerjasama praktek dan PKM, serta 
dukungan bantuan beasiswa pendidikan 
bagi mahasiswa kurang mampu, anak 
yatim dan mahasiswa berprestasi.

Point terakhir yang disampaikan 
Wakil Bupati Sambas adalah dalam 
hal meningkatkan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat didaerah 
perbatasan yang terdampak Pandemi 
Covid-19 yang dipulangkan dari 
Malaysia diharapkan adanya program 
pemberdayaan dan penciptaan lapangan 
pekerjaan baru berupa membuka dan 

mengembangkan 
kawasan pertambakan 

baru komoditas serta 
memberikan pelatihan dan 

diklat bagi pelaku utama kelautan dan 
perikanan khususnya budidaya perikanan 
dan pengolahan perikanan yang memiliki 
potensi yang besar dan luar biasa demi 
percepatan pembangunan kawasan 
perbatasan Negara Republik Indonesia.

Dari beberapa point yang disampaikan, 
besar harapan Wakil Bupati Kabupaten 
Sambas Fahrur Rofi untuk dapat 
kiranya beberapa usulan tersebut 
di Kabulkan oleh kementerian 
terkait  terutama mengenai program 
kegiatan Pembangunan Daerah dan 
Pengembangan SDM bagi Masyarakat 
kabupaten Sambas.

DUKUNG KLASTER DAYA SAING, DUKUNG KLASTER DAYA SAING, 
DIRJEN KKP BERKUNJUNG DIRJEN KKP BERKUNJUNG 
DI KABUPATEN SAMBASDI KABUPATEN SAMBAS

WABUP FASILITASI WABUP FASILITASI 
KUNJUNGAN KUNJUNGAN 
POLITEKNIK POLITEKNIK 
AUP-STP JAKARTAAUP-STP JAKARTA
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Pemerintah Kabupaten Sambas 
melalui Dinas Komunikasi dan 
Informatika Kabupaten Sambas 

secara resmi melaunching Portal 
Kabupaten Sambas dan Website Satu 
Data Kabupaten Sambas, Rabu, 8 
Desember 2021. 

Bertempat di Aula Bappeda Sambas, 
Website yang bernama Muare Satu Data 
Tersebut di launching oleh Wakil Bupati 
Sambas Fahrur Rofi, S.IP M.HSc dan 
turut dihadiri oleh Asisten Setda Sambas, 
Para Kepala OPD serta para Camat se-
kabupaten Sambas. 

Acara launching website portal sambas 
dan muare satu data Sambas juga 

dibarengi dengan Sosialisasi kebijakan 
satu data Indonesia tingkat kabupaten 
Sambas yang disampaikan oleh tiga 
narasumber yaitu Kepala Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Sambas, Sekretaris 
Dinas Kominfo Sambas serta Kepala 
Bappeda Kabupaten Sambas. 

Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi S.IP 
M.HSc mengatakan dengan adanya 
website portal Sambas, kedepan menjadi 
rumah besar semua informasi yang 
ada di Kabupaten Sambas terlink dan 
terintegrasi di portal tersebut. Beragam 
informasi mulai dari OPD, UMKM dan 
lainnya dapat diakses dengan mudah 
oleh semua kalangan masyarakat. 

Sementara untuk website muare 
satu data Fahrur Rofi mengharapkan 
kerjasama dari semua stakeholder baik 
itu pemerintah daerah maupun lainnya 
yang berhubungan dengan data dan 
menjadikan website ini sebagai  acuan 
pembangunan di Kabupaten Sambas.  
Rofi berharap kedepan semua informasi 
tentang OPD dan stakeholder lainnya 
berada dalam satu wadah yaitu Website 
Muare Ulakan Satu Data Kabupaten 
Sambas.

Kegitan juga dirangkai dengan 
penandatangan nota komitmen oleh 
Wakil Bupati Sambas dan Kepala OPD 
terkait.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Firli Bahuri menyebut 
pihaknya sangat berbahagia dengan 

kehadiran Presiden Joko Widodo, 
dalam acara hari antikorupsi sedunia 
(Hakordia) tahun 2021. Acara tersebut 
diselenggarakan pada hari ini Kamis 
(9/12/2021) di Gedung Merah Putih KPK, 
Jakarta. 
“Pagi hari ini kami sungguh berbangga 
dan bahagia atas kehadiran bapak 
Presiden menghadiri acara hakordia 
tahun 2021,” ujar Firli dalam 
sambutannya,). Firli menjelaskan 
bahwa tema satu padu bangun budaya 
antikorupsi diartikan untuk mengajak 
semua pihak khususnya anak muda 
dalam melakukan pemberantasan 
korupsi.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), Firli Bahuri memamerkan hasil 
kinerjanya di bidang penindakan. Di 
mana, lembaga antirasuah berhasil 
menjerat sebanyak 121 tersangka 
kasus korupsi dari 109 surat perintah 
penyidikan (aprindik) yang diterbitkan 
sepanjang tahun ini. Berdasarkan data 
yang dibeberkan Firli, KPK telah menjerat 
sebanyak 1.291 tersangka korupsi sejak 
lembaga antikorupsi berdiri. Dari angka 
tersebut, terdapat 22 gubernur, 131 
bupati/wali kota, dan 281 anggota DPR/
DPRD. Selain itu, terdapat lebih dari 300 
orang yang juga ditetapkan tersangka 
dari unsur swasta. “Karena itu kita 
bangkitkan budaya antikorupsi,” kata 
Ketua KPK.
Dalam sambutannya Presiden 
RI Joko Widodo menyatakan 
bahwa Korupsi memiliki 
dampak negatif yang 
luar biasa bagi 
pembangunan 

Negara Kesatuan RI sehingga dengan 
tingkat keluarbiasaan korupsi ini juga 
harus ditindak secara luar biasa juga. 
Presiden juga mengapresiasi kinerja KPK 
yang telah menyelamatkan aset negara 
yang mencapai nilai triliuan rupiah, 
tetapi Presiden meminta KPK jangan 
berpuas diri dahulu, karena tindakan 
pemberantasan korupsi ini belum 
maksimal dimata masyarakat,
“ dari survey kepuasan terhadap 
KPK, masyarakat masih menilai 
pemberantasan korupsi jauh dari 
nilai baik, bahkan Indonesia berada 
di rangking 102 sedunia, kalah jauh 
dari negara tetangga Singapura dan 
melihat fakta – fakta tersebut metode 
pemberantasan korupsi harus kita 
tingkatkan dengan upaya – upaya 
fundamental sehingga bisa memberikan 
efek yang signifikan bagi pembangunan 
negara kesatuan RI, “ Sambut Presiden.
Sementara itu bertempat di ruang 
Rapat Bupati, Bupati Sambas H. Satono, 
S.Sos.I., M.H. didampingi Plt. Inspektur 
Kabupaten Sambas Samekto Hadi 
Suseno, S.E., M.E., menghadiri acara hari 
antikorupsi sedunia (Hakordia) tahun 
2021 secara daring via aplikasi ZOOM 
meeting, dalam 

keterangannya Bupati Sambas 
mengatakan bahwa idealnya kesuksesan 
pencegahan adalah tidak ada lagi 
tindakan korupsi, Bupati Satono yang  
mengikuti kegiatan nasional ini dengan 
sungguh-sungguh karena bupati menilai 
hal ini dirasa sangat penting bagi 
jajaran pemerintahan utamanya, untuk 
memenuhi peran dalam berlangsungnya 
program pembangunan di Indonesia. 
“Saya sangat mengapresiasi rangkaian 
Hakordia dengan tema Satu Padu 
Bangun Budaya Antikorupsi ini, 
sejalan dengan komitmen pemerintah 
Kabupaten Sambas untuk terus Bersatu 
dan bersinergi dengan KPK serta para 
stakeholder dalam pemberantasan 
tindak pidana korupsi di Tabanan” papar 
Satono. 
Bupati juga menegaskan untuk 
mendukung tindakan antikorupsi, 
pemerintah kabupaten sambas akan 
berkomitmen dengan menformulasikan 
sebuah perda yang merupakan 
rekomendasi dari KPK yaitu Perda 
Pendidikan antikorupsi, sehingga dengan 
adanya perda ini dapat memberikan 
pendidikan tentang antikorupsi pada usia 
dini dan berharap dapat membentuk 
generasi yang jujur dan berkomitmen 
terhadap antikorupsi.

BUPATI HADIRI HARI 
ANTI KORUPSI SEDUNIA

WABUP LAUNCHING PORTAL DAN WEBSITE 
SATU DATA KABUPATEN SAMBAS
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Bupati 
Sambas, 
Satono menerima 
Daftar Isian Pelaksana 
Anggaran (DIPA) dan Daftar 
Alokasi Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD) 2022 

dari Gubernur Kalimantan Barat, 
Sutarmidji.
Bupati Satono berkomitmen akan 
melakukan penyerapan anggaran dengan 
cepat dan semaksimal mungkin demi 
kemajuan pembangunan di Kabupaten 
Sambas sesuai keinginan Gubernur 
Kalbar, Sutarmidji.
“Tentu saja komitmen saya selaku 
kepala daerah, dengan diterimanya 
DIPA dan Dana Transfer Daerah 2022 ini, 
ingin penyerapan anggaran dipercepat 
dan semaksimal mungkin, sesuai 

keinginan Gubernur 
Kalbar,” kata Satono, Minggu 5 Desember 
2021.
Bupati Satono mengatakan, penyerahan 
DIPA dan TKDD 2022 pada 2 Desember 
2021 tersebut guna mendukung 
pemulihan ekonomi dan reformasi 
struktural di 14 kabupaten dan kota se-
Kalbar.
“Saya sudah menerima DIPA untuk 
Kabupaten Sambas pada 2 Desember 
2021 kemarin,” ucapnya.

Bupati 
Satono 

mengatakan, total 
DIPA yang diserahkan 
berjumlah 511 DIPA, 
nominal Rp9.89 triliun, 

turun 0,06 persen dari tahun 
sebelumnya yakni Rp10,53 triliun. Terdiri 
dari 470 DIPA Satuan Kerja Instansi 
Vertikal sebesar Rp9,69 triliun.
DIPA Rp9,89 triliun tersebut disalurkan 
melalui 6 KPPN di mana Kabupaten 
Sambas akan dibayarkan oleh KPPN 
Singkawang dengan wilayah pembayaran 
Kota Singkawang, Kabupaten Sambas 
dan Kabupaten Bengkayang sebanyak 83 
DIPA dengan nilai Rp938,50 miliar atau 
sebesar 9,49 persen.
 
 

Badan kepegawaian dan 
Pengembangan Sumber Daya 
manusia Aparatur daerah Kabupaten 

Sambas (BKPSDMAD) menggelar 
Sosialisasi Purna Tugas Pegwai Negeri 
Sipil batas usia pensiun tahun 2022 
di lingkungan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Sambas Kamis 9 Desember 
2021 di Aula Kantor Bupati Sambas. 
membuka sosialisasi ini Staf Ahli Bupati 
Sambas dr. I Ketut Sukarja dan ditemani 
oleh Kepala BKPSDMAD Kab. Sambas 
Fatma Aghitsni, S.TP, M.Si serta dari PT 
Taspen Bank Mandiri cabang singkawang 
. Peserta yang mengikuti Sosialisasi ini 
berjumlah 183 orang dengan masa TMT 
1 juli  sampai 1 Desember 2022.  

Kepala BKPSDMAD Kab. Sambas 
Fatma Aghitsni,S.TP,M.Si  mengatakan 
bahwa kegiatan Sosialisasi Purna Tugas 
ini merupakan program unggulan 
dari BKPSDMAD Kab. Sambas dalam 
rangka dalam rangka pelayanan dan 
penghargaan kepada PNS yang telah 
mengabdi di Pemerintah Daerah 
kabupaten Sambas. Fatma menuturkan 
bahwa tujuan dari dilaksanakan kegiatan 
ini adalah dalam rangka mempersiapkan 
diri bagi para ASn yang akan memasuki 

masa purna sehingga 
dapat secara optimal 
memberikan motivasi  
serta informasi 
berkaitan dengan 
berkas-berkas yang 
disiapkan untuk para 
ASN yang pensiun.

Plt Kepala PT Taspen cabang 
Pontianak Eka Lespina Dewi 
mengatakan  bahwa Sinergi 
PT taspen dengan Pemerintah 
Kabupaten Sambas telah terjalin 
dengan baik . Eka mengapresiasi 
BKPSDMAD Kab. Sambas yang 
telah mensuport PT Taspen dalam 
memberikan pelayanan yang terbaik bagi 
peserta purna tugas PNS di Kabupaten 
Sambas. 

Mewakil Bupati Sambas dihadapan para 
peserta purna tugas, Staf Ahli Bupati 
Sambas dr. I Ketut Sukarja mengatakan 
bahwa kegiatan sosialisasi ini adalah 
dilakukan dalam rangka mengantarkan 
tugas akhir sebagai abdi Negara guna 
memberikan wawasan atau pengetahuan 
untuk persiapan pensiun bagi PNS yang 
berkaitan dengan hak serta kewajiban 

saat 

pensiun. Dalam sambutannya ketut juga 
mengucapkan penghargaan dan terima 
kasih atas pengabdian serta loyalitas 
yang telah diberikan selama mengabdi di 
Pemerintah Daerah kabupaten Sambas. 

Setelah dibuka oleh Staf Ahli Bupati 
Sambas, kegiatan dilanjutkan dengan 
pendataan administrasi dari PT. Taspen 
kepada seluruh Peserta Purna tugas yang 
hadir dalam sosialisasi ini. 

Bank Kalbar Cabang Sambas 
menyalurkan dana Corporate 
Social Responsibility (CSR) untuk 

beasiswa sebesar Rp50 juta kepada 
Kampus Akademi Dakwah Indonesia (ADI) 
Sambas, Sabtu (11/12/2021). Bantuan 
CSR beasiswa itu, diterima langsung 
Bupati Sambas, Satono.
“Mudah-mudahan bantuan CSR Bank 
Kalbar ini bermanfaat untuk kampus 
dan mahasiswa ADI Sambas demi 
keberlangsungan belajar dan mengajar. 
Terlebih kampus ADI ini gratis, dari masuk 
sampai tamat tidak dipungut biaya 
sepeserpun,” ucap Bupati Satono.
Selaku pendiri Kampus ADI, dia meminta, 
beasiswa dari Bank Kalbar itu betul-betul 
disalurkan. Dia juga berharap Kampus 
ADI bisa menjadi tempat pencetak para 
dai. Alumni yang telah selesai, nantinya 
diinginkan kembalikan ke kampung-
kampung tempat asal mereka untuk 
menebar ilmu pengetahuannya. Agar 
bermanfaat bagi masyarakat.
“Saya khawatir, 10 tahun lagi, jika 
kita tidak meregenerasi para dai, 
Sambas akan kekurangan dai. Jauh 
hari Pemerintah Kabupaten Sambas, 
dibawah kepemimpinan Satono-Rofi, 
akan mempersiapkan generasi dai yang 
berkualitas,” tegasnya.
Bupati Satono mengingatkan, jangan 
sampai 10 tahun mendatang, tidak ada 
lagi orang yang pandai memandikan, 

mengkafankan 
dan menyolatkan 
jenazah, dan itu 
akan menjadi 
persoalan sosial 
yang serius.
“Jika tidak ada 
lagi ustaz yang 
bisa menjadi khatib 
Jumat, itu akan 
gawat. Maka, mulai 
sekarang, kita siapkan 
generasi yang akan menjadi 
pendakwah kepada masyarakat di 
masa depan,” ucapnya.
Bupati Satono mengatakan, bantuan 
CSR yang diberikan Bank Kalbar sebagai 
wujud gotong-royong bank milik 
daerah dalam memajukan pendidikan 
Islam di Kabupaten Sambas. Nilai-nilai 
kebersamaan itulah kata dia yang harus 
terus dilestarikan dan dijaga.
“Sambas punya nilai gotong-royong 
dan kebersamaan. Lebih dari 80 persen 
penduduknya beragama Islam. Jika kita 
bersatu padu membangun sinergitas, 
apapun bisa kita lakukan untuk 
menjadikan Sambas berkemajuan,” 
pesannya.
Sementara, Kepala Bank Kalbar Cabang 
Sambas, Sukardi mengatakan, CSR 
Bank Kalbar tidak hanya diberikan 
di Kabupaten Sambas. Namun juga 
disalurkan di seluruh kabupaten dan kota 

di 
Kalbar. 
Termasuk 
wilayah 
yang terkena 
bencana banjir. 
Seperti Sintang dan 
wilayah lain.
“Bank Kalbar adalah bank milik kita, milik 
masyarakat Kalbar. Maka manfaatnya 
juga akan kembali ke masyarakat Kalbar. 
Hari ini kita salurkan CSR ke Kampus ADI 
Sambas sebagai bentuk tanggungjawab 
dan kepedulian kita terhadap dunia 
pendidikan,” tuturya.
Sukardi memastikan, Bank Kalbar akan 
terus berkolaborasi dan bersinergi 
dengan pemerintah kabupaten/kota 
membangun daerah. 

BUPATI SAMBAS MENERIMA BUPATI SAMBAS MENERIMA   
DIPA TAHUN 2022DIPA TAHUN 2022

BKPSDMAD GELAR SOSIALISASI 
PURNA TUGAS

BUPATI SERAHKAN BEASISWA 
CSR BANK KALBAR KEPADA 
ADI SAMBAS

https://pontianak.tribunnews.com/tag/gubernur-kalimantan-barat
https://pontianak.tribunnews.com/tag/anggaran


Dimensi edisi 82/ Desember 2021 18Dimensi edisi 82/ Desember 2021 17

Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I, MH melepas Kafilah MTQ Kabupaten 
Sambas yang akan mengikuti pergelaran MTQ ke 29 tahun 2021 di 
Kabupaten Sintang. Ikut hadir dalam melepas keberangkatan Kafilah 

kabupaten Sambas Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, Sekda Sambas Fery 
madagaskar, Ketua DPRD Abu Bakar, Dandim 1208 Sambas, Asisten serta 
Kepala OPD dilingkungan Pemda kab. Sambas.

Ir. H. Hasanusi, MM selaku ketua LPTQ kabupaten Sambas dalam laporannya 
mengatakan bahwa keberangkatan Kafilah Kabupaten Sambas ini merupakan 
hasil seleksi dari tingkat kecamatan sampai ketingkat kabupaten dan 
dilanjutkan dengan pelaksanaan Training Center selama 14 hari. Hasanusi 
yang akrab dipanggil ning hasan ini menuturkan bahwa Kafilah yang 
diberangkatkan berjumlah 74 orang yang terdiri dari 7 orang Dewan Hakim, 
44 Peserta, serta pelatih Official dan pendamping berjumlah 23 orang. 
Diakhir sambutannya Hasanusi mengharapkan dukungan dari semua pihak 
di kabupaten Sambas semoga Kafilah MTQ Kabupaten Sambas berhasil 
mendapatkan hasil yang lebih baik ditingkat provinsi di Kabupaten Sintang.

Bupati Sambas H. Satono, S.Sos.I,MH sebelum melepas keberangkatan Kafilah 
Kabupaten Sambas dalam sambutannya mengatakan juga mengharapkan 
Semoga Kafilah Kab. Sambas mendapatkan hasil yang maksimal serta 
membawa harum nama kabupaten Sambas ditingkat provinsi Kalimantan 
Barat. Satono berkeyakinan dipergelaran MTQ di sintang, Kafilah Kabupaten 

Sambas 
akan 

mendapatkan 
peningkatan 
prestasi. 

Sebelum melepas 
keberangkatan, 
satono berpesan 
kepada seluruh Kafilah 
untuk selalu menjaga 
Kesehatan dan tetap 
prima dalam mengikuti 
pertandingan. Dirinya 
bersama seluruh perangkat 
Pemerintahan di kabupaten 
Sambas mendukung dalam hal 
materi selama keberangkatan 
sampai dengan pelaksanaan 
pertandingan di Kabupaten Sintang.

Setelah melepas kafilah yang akan 
berangkat, Bupati Sambas bersama 
wakil Bupati dan seluruh undangan yang 
hadir berfoto bersama dengan seluruh 
Kafilah baik itu peserta sampai dengan 
pendamping dan pengurus LPTQ.

Wakil Bupati Sambas, Fahrur 
Rofi, S.IP, MH, Ss menghadiri 
Pembukaan Musabaqah 

Tilawatil Quran (MTQ) ke-29  tahun 
2021Tingkat Provinsi Kalimantan Barat 
yang diikuti oleh 14 Kabupaten/Kota 
seluruh Kalbar di Kabupaten Sintang. 
Pembukaan tersebut dilakukan di Stadion 
Baning Sintang, dan dibuka secara resmi 
oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji, Sabtu 
11 Desember 2021 malam.
Pembukaan MTQ ke-29 Tingkat Provinsi 
Kalbar ini sendiri ditandai dengan 

pemukulan beduk oleh Gubernur 
Kalbar bersama Kakanwil 

Kemenag Kalbar dan Bupati Sintang, serta 
diikuti Bupati dan Walikota se-Kalimantan 
Barat yang turut memukul tar secara 
bersamaan.
Malam pembukaan sangat meriah dan 
juga dihadiri oleh Kepala Daerah, serta 
para peserta MTQ itu sendiri.
Gubernur Kalbar, Sutarmidji 
menyampaikan rasa terimakasih dan 
apresiasi kepada Kabupaten Sintang 
selaku panitia penyelenggara yang telah 
sukses menyelenggarakan acara besar 
tersebut. Walaupun Sintang baru saja 
mendapatkan cobaan dari Allah SWT 
dengan banjir yang mencapai 1 bulan.

“Mudah-mudahan dengan 
MTQ ini, menjadi 

momentum 
bangkitnya segala 

bidang di Kota 
Sintang dan 

masyarakat 
Sintang. 
Mari kita 
bersama 
kembali 
menata 

kehidupan setelah cobaan yang kita 
hadapi,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan rasa terimakasih 
kepada bupati dan walikota se-
Kalimantan Barat yang turut hadir pada 
acara pembukaan MTQ.
“Terima kasih kepada seluruh Bupati 
dan Walikota yang sudah hadir di Kota 
Sintang. Kehadiran kami disini bukti nyata 
kebersamaan dan empati dari apa yang 
pernah dialami Kabupaten Sintang dan 
beberapa kabupaten lain. Saya berharap, 
kebersamaan warga Kalbar dapat terus 
terjalin tanpa memandang agama, 
etnis, bahasa dan lainnya. Dengan  
kebersamaan itu, saya yakin kita bisa 
membawa Kalbar sejajar dengan provinsi 
lainnya walaupun dengan keterbatasan,” 
terangnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Sambas 
Fahrur Rofi, S.IP, MH.Sc  berharap kafilah 
Kabupaten Sambas dapat meraih hasil 
yang baik pada pelaksanaan MTQ ke-29 
tingkat Provinsi Kalbar.
“Semoga kafilah Kabupaten Sambas 
dapat bersaing dengan kafilah lain dari 
14 kabupaten/kota se-Kalbar sehingga 
bisa memberikan hasil yang terbaik 
sebagai juara,” ungkapnya.
Diketahui pelaksanaan MTQ dilaksanakan 
mulai tanggal 11-17 Desember 2021. 
Dengan total jumlah peserta sebanyak 
960 orang. Khusus Kabupaten Sambas 
mengirimkan 44 orang peserta yang 

satu hari sebelum Pembukaan dilepas 
secara langsung oleh Bupati 

Sambas H.Satono, S.Sos.I,MH di 
Aula kantor Bupati Sambas.

Wakil Bupati Sambas Fahrur Rofi, S.IP, MH.Sc terus 
memberi dukungan dan semangat kepada 74 personil 
Kafilah Kabupaten Sambas yang akan mengikuti 

Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) XXIX tingkat Provinsi Kalimantan 
Barat tahun 2021 di Kabupaten Sintang. Wakil Bupati Sambas ini 

langsung menemui  Kafilah di pondok penginapan khusus Kafilah 
kabupaten Sambas di Kota Sintang  Sabtu, 11 Desember 2021.

Rofi mengingatkan kepada seluruh peserta yang bertanding agar 
menjaga kondisi fisik dan makanan selama berada di Sintang. 
Kesehatan menjadi hal yang penting supaya peserta bisa tampil 
maksimal. Untuk itu ia berpesan kepada peserta supaya senantiasa 
menjaga kesehatannya, terlebih sekarang sedang musim 
penghujan.
Sesampainya dipenginapan kafilah kabupaten Sambas, Fahrur 
Rofi disambut antusias oleh seluruh kafilah sambas dan 
menyempatkan diri untuk berdialog untuk memberikan 
semangat kepada seluruh kafilah kabupaten Sambas yang 
akan bertanding. Pertemuan Wakil Bupati Sambas dengan 
Kafilah kabupaten Sambas ditutup dengan sesi poto bersama 
dengan seluruh Kafilah kabupaten Sambas.

BUPATI LEPAS 74 KAFILAH 
KABUPATEN SAMBAS

TEMUI KAFILAH 
DIPENGINAPAN ,ROFI 
BERI DUKUNGAN DAN 
SEMANGAT

WABUP HADIRI PEMBUKAAN 
MTQ KE XXIX DI SINTANG
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