Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia di Singkawang

Singkawang,- Sabtu (21/6) sekitar pukul 19:30 Wib, bertempat di halaman Mess Daerah
Singkawang telah diselenggarakan acara syukuran anugrah Adipura yang diraih oleh Kota
Singkawang dan pemilihan Duta Lingkungan Hidup 2008. Acara ini digelar dalam rangka
peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Malam itu Mess Daerah yang berdampingan
dengan Taman Burung dibanjiri masyarakat dan para undangan di antaranya Walikota
Singkawang Bapak Hasan Karman, SH.MM dan istri beserta unsur muspida serta ketua dan
anggota DPRD Kota Singkawang juga terlihat hadir.
Tak ketinggalan pula para pengurus Permasis turut hadir memenuhi undangan pemkot
Singkawang. Terlihat di jajaran paling depan Ketua Lio Kurniawan dan dari unsur Dewan
Pendiri, Dewan Pembina serta pengurus lainnya. Malam itu suasana suka cita begitu
menyelimuti arena pelaksanaan acara tersebut.
Walikota Singkawang dalam sambutannya mengatakan bahwa keberhasilan Kota Singkawang
dalam meraih Adipura adalah sebuah tantangan sekaligus pembuktian untuk seluruh
masyarakat Kota Amoy ini. Dengan diraihnya Adipura tidak lantas membuat kita terlalu
bereforia, malah sebaliknya ini adalah awal bagi Kota Singkawang untuk meningkatkan
pencapaian yang telah diraih ini. Ia menambahkan, ini adalah jerih payah kita bersama dalam
meningkatkan kualitas lingkungan hidup khususnya di Kota Singkawang ini.
Dalam kesempatan itu pula walikota memberikan apresiasi lewat piagam penghargaan kepada
UPT Kebersihan Kota Singkawang yang lebih dikenal dengan pasukan kuning serta pihak-pihak
lain, termasuk di antaranya Permasis yang telah berperan dalam pencapaian anugrah Adipura
tersebut.
Dalam kesempatan itu pula diserahkan bantuan baju dari Keluarga Besar Marga Poo Sambas
di Semarang untuk para personil pasukan kuning yang diserahkan langsung oleh Po Soen
Tjhan.
Seiring dengan tema perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini yaitu Ubah Perilaku
dan Cegah Pencemaran Lingkungan, “Permasis dalam hal ini tetap konsisten mendukung
tujuan gerakan yang dicanangkan oleh pemerintah,” ujar Ketua Lio. Apalagi tujuan Permasis
yang jelas selalu konsisten ikut sumbangsih dalam usaha pengembangan daerah Singkawang,
Bengkayang, Sambas dan sekitarnya.
Ketika ditanya terkait moment tersebut di tengah-tengah kesibukan beliau saat menghadiri
acara malam syukuran pencapaian Anugrah Adipura tersebut, Lio menambahkan sebagaimana
makna dari tema yang beberapa waktu lalu juga ditegaskan oleh Presiden SBY, yakni jangan
menunggu, karena kita perlu menyelamatkan bumi kita bersama-sama. Kita mulai dari diri kita,
rumah tangga kita, desa kita, masyarakat sekitar kita, negeri kita dan kemudian dunia kita.
"Esensi inilah yang sedang Permasis galang dan tumbuhkembangkan," demikian ujar pria yang
juga penggemar naik sepeda ini.
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Pada malam yang sama juga digelar Pemilihan Duta Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Singkawang 2008. Kegiatan yang diikuti oleh pelajar dan mahasiswi dari seputar Kota
Singkawang ini=berlangsung cukup meriah. Malam itu para peserta bersaing cukup ketat
dengan balutan berbagai busana daerah untuk merebut predikat sebagai Duta Lingkungan
Hidup Kota Singkawang 2008. Dan pemenang sekaligus Duta Lingkungan Hidup Kota
Singkawang 2008 diraih oleh Linda,mahasiswi STIE MULIA Singkawang.
Tour de Singkawang 2008
Moment Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini juga pada pagi harinya (Minggu 22/6) dimeriahkan
dengan acara lomba balap sepeda yakni Tour de Singkawang 2008 se-Kalbar yang dibuka
langsung oleh walikota Singkawang. Acara yang berlangsung tak kalah meriah ini juga dimotori
oleh Permasis.
Sejak pagi para peserta lomba yang datang dari luar kota dan dalam kota Singkawang tampak
sibuk mempersiapkan diri untuk meraih prestasi tercepat dan meraih trophy dalam kegiatan
yang untuk pertama kali diselenggarakan itu. Aparat keamanan yang turun dari berbagai
kesatuan juga tampak sibuk mengatur di setiap ruas jalan yang akan digunakan oleh para
peserta.
Setelah melalui persaingan sengit antar peserta lomba dengan melintasi trayek yang telah
ditetapkan oleh panitia, keluar sebagai juara umum Tour de Singkawang 2008 untuk katagori
bergengsi Team Time Trials (TTT) tahun ini adalah Juara I diraih oleh regu dari Kota Pontianak,
Juara II Kabupaten Sanggau dan juara III diraih tuan rumah yakni dari Kota Singkawang. Dalam
event Tour de Singkawang 2008 ini, panitia juga memperlombakan nomor MTB Criteriums
untuk para pembalap lokal dan nomor BMX Criteriums.
Tanpa mengurangi makna dari kemeriahan event Tour de Singkawang 2008 kali ini, pesan
moral yang mungkin ingin disampaikan oleh Permasis adalah dalam tubuh yang kuat terdapat
jiwa yang sehat . Semoga semua rangkaian kegiatan tersebut dapat dijadikan sebuah kekuatan
paling tidak dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah Kota Singkawang, yakni menjadikan
Singkawang Spektakuler dan ini bisa saja berkolaborasi bersama komponen masyarakat
lainnya, termasuk Permasis. (Top)

2/2

