
BATAMTODAY.COM, Pontianak  -  Tradisi   halalbihalal  yang  melekat  di 

masyarakat   khusunya   Melayu   selalu   dapat   dilihat   selama  suasana 

Syawal.   Tidak   ketinggalan,  Ikatan   Kerukunan    Masyarakat  Tambelan 

(IKMASTAM)  Kepri - Kalbar menggelar halalbihalal masyarakat Tambelan 

yang ada di 14 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Silahturahmi   yang   berlangsung   di  Ballroom  Khatulistiwa  Hotel  Aston 

Pontianak  itu,  dihadiri  langsung  oleh  Bupati  Bintan,  Apri  Sujadi,  pada 

Minggu (24/6/2018).

Apri   menjelaskan,  kehadiran  dirinya  dikarenakan  sangat  ingin  bersua 

dengan  masyarakat Tambelan yang ada di Kalimantan Barat. Ia mengaku 

terkejut  melihat  antusias  masyarakat  yang  menyambut kedatangannya. 

Meski  demikian, Apri sebaliknya memuji solidaritas yang terbangun dalam 

tubuh kekeluargaan masyarakat Tambelan. "Saya salut dengan 

kekeluargaan ini. 

Bupati Bintan, Apri Sujadi mencicipi 
kapur sirih yang disuguhkan penari

Bupati Bintan, Apri Sujadi saat memberi 
sambutan pada acara halal bihalan 

bersama masyakat Tambelan
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Bupati Bintan, Apri Sujadi foto bersama masyarakat 
Tambelan dan Kalimantan Barat (Kalbar)

Berada  di  daerah rantauan, hari ini dari semua penjuru Kalimantan Barat berkumpul di sini. Luar biasa, kerukunan yang terjalin  tidak  hanya 

menempel  di  nama  ikatannya  tetapi  benar - benar  wujud,"  ungkapnya  saat  ditemui  usai  acara.  Dalam sambutannya, Apri juga sempat 

menjelaskan  prihal  keadaan  Kecamatan  Tambelan  saat  ini.  Prioritas  dan  fokus  Pemerintah Daerah terhadap pulau terluar di Kabupaten 

Bintan  ini  diakuinya  memang  mendapat  sorotan  khusus.  Pemkab bahkan telah merancang MoU dengan RS Abdul Aziz Kota Singkawang 

yang ditujukan bagi masyarakat Tambelan yang ingin berobat maupun melakukan perawatan medis lainnya.

"Dari  tahun  2016,  2017 sampai tahun ini, setiap tahunnya dalam APBD Bintan dianggarkan Rp1,8 miliar untuk transportasi bagi masyarakat 

Tambelan yang  ingin berobat, baik ke Bintan maupun ke Kalimantan. MoU dengan Rumah Sakit di Singkawang juga nantinya kami harapkan 

bisa  meringankan.  Ingat,  hanya  dengan  KTP sudah bisa berobat di sana," kata Apri.Usaha yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk terus 

berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat  untuk  penyelesaian  pembangunan  Bandar  Udara  Tambelan  saat  ini menjadi salah satu progres 

utama. Sampai saat ini, dilaporkan telah mencapai 80% dari total pekerjaan dan diprediksi sesuai target akan selesai tahun 2019 mendatang.

Jamuan  halalbihalal  ini  dihadiri  lebih  dari  500  orang  masyarakat  Tambelan yang ada di Kalimantan Barat. Hadir pula dalam kesempatan 

tersebut anggota DPR RI Erwin Tobing, Prof. Dr Maswardi M Amin selaku Tokoh  Masyarakat  Tambelan,  Ketua  IKMASTAM  Erwan  Irawan, 

Camat Tambelan, Kapolsek Tambelan, Lurah/Kades se-Kecamatan  Tambelan  serta  tamu  undangan lainnya. Ketua Panitia, Ibrahim Ahmad 

Zawawi menuturkan, kegiatan ini beberapa tahun  terkahir  selalu  dilakukan. Harapannya  akan  terus  dapat  dilaksanakan  di  tahun - tahun 

depan. "Sudah  setiap  tahun  dilaksanakan,  terkahir  tahun  lalu  di  Singkawang. Insyaallah, semoga hubungan rapat ini bisa selalu terjalin," 

ujarnya.
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Bupati Bintan, Apri Sujadi saat 
menyalami masyatakat Tambelan
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