

Wali Kota Singkawang Tjhai Chui Mie 
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 memimpin rapat kerja perdana tahun 2022. 
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Pemkab Landak Raih Penghargaan Kabupaten Terbaik TLI Pencegahan dan Penanganan Covid-19
LANDAK (IM) - Pemer-

intah Kabupaten Landak, 
Kalimantan Barat beberapa 
waktu lalu mendapatkan peng-
hargaan dari Kementerian 
Kesehatan sebagai Kabupaten 
Terbaik untuk Tes, Lacak dan 
Isolasi (TLI) Terbaik tingkat 
Kabupaten dan Kota dalam 
pencegahan dan penanganan 
Covid-19.

Bupati Landak Karolin 
Margret Natasa, Jumat (9/1) 
lalu mengatakan penghargaan 
tersebut bisa diraih berkat 
kerja keras dan kerjasama 
semua pihak terkait di Pemkab 
Landak. 

Untuk itu, dirinya me-
nyampaikan terimakasih ke-
pada semua tenaga kesehatan 
yang ada di Landak.

Termasuk kepada pihak 
TNI/Polri dan pemerintah ke-
camatan dan desa yang sudah 
membantu proses tes, lacak 
dan isolasi bagi masyarakat 
selama pandemi Covid-19.

“Terima kasih atas ker-
jasama dan kekompakan ma-
syarakat, seluruh aparatur 
desa, para camat, TNI, Polri, 
Tokoh agama, Tokoh adat, 
para pemuda dan relawan, 
serta seluruh tenaga kesehatan 
sehingga membuahkan hasil 
dengan penghargaan yang 
diberikan oleh Kementerian 
Kesehatan RI. Penghargaan 
ini bukti keseriusan Pemerin-
tah Kabupaten Landak untuk 
menjamin Keselamatan warga 
melawan pandemi Covid-19,” 
kata Karolin Margret Natasa. 

Bupati Karolin Margret 
Natasa menjelaskan bahwa 
pencegahan dan penanganan 
Covid-19 menjadi prioritas 
utama selama masa pandemi 
Covid-19, dan untuk saat ini 
penelusuran (tracing) dan 
pemberian (tracking) masih 
terus dilakukan serta pelak-
sanaan program vaksinasi 
Covid-19.

“Kami menjadikan tes, 
lacak dan isolasi dalam pence-
gahan dan penanganan Co-
vid-19 ini sebagai prioritas 
utama selama masa pandemi 
Covid-19. Agar masyarakat 
tidak banyak yang terpapar 
COVID-19,” jelasnya. 

Bahkan sampai sekarang 
dirinya meminta Dinas Kes-
ehatan Landak dan jajaran di 

tingkat Puskesmas dan Pustu 
beserta pihak terkait lainnya 
untuk melaksanakan penelu-
suran dan tes Covid-19 dalam 
menyikapi setiap perubah-
an Zonasi Risiko dan terus 
melakukan pelaksanaan vak-
sinasi di Kabupaten Landak.

Bupati Karolin menam-
bahkan selama pandemi selu-
ruh Puskesmas di Kecamatan 
diwajibkan melaksanakan 
testing dan tracing dengan 
menggunakan RDT (Rapid 
Diagnostic Test) maupun PCR.

Dia juga meminta Camat 
untuk terus berkoordinasi den-
gan pihak Puskesmas dalam 
memastikan tim vaksinasi dan 
tim testing dan tracing yang 
selalu ada ditempat.

“Kemudian Camat harus 

selalu berkoordinasi dengan 
Puskesmas untuk memastikan 
tim vaksinasi, tim testing dan 
tracing selalu ada. Perlu diketa-
hui bahwa kedua tim ini berbe-
da. Oleh sebab itu perawat juga 
harus bisa melakukan swab 
dan tidak harus menunggu 
dokter untuk melakukannya,” 
terang Karolin. 

Selain itu, Pemkab Landak 
juga mengefektifkan Posko 
PPKM di tingkat desa. Se-
lain itu juga mengintensifkan 
penegakan 5M yakni menggu-
nakan masker, mencuci tangan, 
menghindari kerumunan, men-
gurangi mobilitas. Sekaligus 
melakukan penguatan terha-
dap 3T yakni testing, tracking 
dan treatment.

Berkat strategi tersebut 

Pemkab Landak selalu bisa 
menekan kasus Covid-19 yang 
terjadi selama dua tahun tera-
khir ini.

“Kita bersyukur, usaha dan 
kerja keras kita bersama bisa 

mendapatkan penghargaan 
dari Kementerian Kesehatan. 
Namun, saya tekankan, hal ini 
harus terus kita lakukan karena 
Covid-19 masih ada di sekitar 
kita,” tandasnya. ● idn/din

SINGKAWANG (IM) - 
Wali Kota Singkawang Tjhai 
Chui Mie didampingi Wakil 
Wali Kota Irwan, Senin (3/1) 
lalu memimpin rapat kerja 
perdana di kantor Wali Kota 
Singkawang. 

Rapat kerja  dihadiri Sek-
retaris Daerah dan seluruh 
Kepala OPD di lingkungan 
Pemerintah Kota Singkawang.

Wali Kota Singkawang 
Tjhai Chui Mie meminta se-

luruh perangkat daerah untuk 
melanjutkan target pembangu-
nan yang sudah disusun sesuai 
RPJMD. Juga  menargetkan 
rencana tersebut dapat disele-
saikan untuk tahun 2022.

Wali Kota Tjhai Chui Mie 
mengucapkan terima kasih 
setelah empat tahun sudah 
bekerja sama menjalankan 
roda pemerintahan. 

Dia juga percaya seluruh 
pimpinan OPD sudah bekerja 

dengan baik dan sesuai dengan 
tupoksi masing-masing

Wali Kota Tjhai Chui Mie 
menuturkan ada beberapa 
target yang harus diselesaikan 
pada 2022.  

Yaitu program Smart City, 
revitalisasi Pasar Beringin, 
pembangunan gerbang batas 
kota, Bandara Singkawang 
hingga pembangunan infra-
struktur jalan yang merata di 
Kota Singkawang. Itu yang 
menjadi target di tahun 2022.

Dia menambahkan ada 
beberapa rencana pemban-
gunan yang belum terlaksana 
disebabkan karena refocus-

ing anggaran yang dilakukan 
dalam menanggulangi pan-
demi Covid-19.

Wali Kota Tjhai Chui Mie 
berharap pandemi Covid-19 
ini bisa segera berakhir. Se-
hingga perekonomian kembali 
normal dan anggaran dapat 
digunakan dengan maksimal 
untuk pembangunan Kota 
Singkawang.

“Semoga pandemi ini 
segera berakhir. Sehingga per-
ekonomian kembali normal 
dan anggaran dapat digunakan 
maksimal untuk pemban-
gunan,” harap Tjhai Chui 
Mie. ● idn/din

Yayasan Setia Kasih Bersama Luncurkan Ambulans untuk Warga yang Membutuhkan 
KUBU RAYA (IM) - 

Ketua Dewan Pengurus YSKB 
(Yayasan Setia Kasih Bersama) 
Kabupaten Kubu Raya Ye Wei 
Neng didampingi anggota 
Pembina Rudy Leonard dan 
Zhang Fei beberapa waktu 
lalu saat perayaan HUT ke-1 
YSKB, secara resmi meluncur-
kan ambulans bagi warga yang 
membutuhkan.

ucapan selamat atas peray-
aan ulang tahun pertama 
berdirinya Yayasan Setia Kasih 
Bersama. 

Dia mengatakan meskipun 
YSKB baru berdiri satu tahun, 
namun telah memberikan 
kontribusi yang berharga bagi 
masyarakat. Membantu mer-
eka yang membutuhkan. 

“Ini adalah sebuah him-

A m b u l a n s  i n i  a k a n 
memenuhi kebutuhan ma-
syarakat setempat. Dia me-
nyatakan pasien membutuhkan 
transportasi untuk pergi dan 
pulang dari rumah sakit. 

“Ambulans ini merupak-
an sumbangan dari seorang 
dermawan yang peduli den-
gan sesama,” kata Ketua Ye 
Weineng. 

Dia menambahkan, peray-
aan 1 tahun berdirinya YSKB 
merupakan wujud kerjasama 
antara YSKB dengan ormas 
kesejahteraan sosial Kaliman-
tan Barat. 

“Kami akan memberikan 
pelayanan bagi mereka yang 
membutuhkan pendampingan 
YSKB,” ujar Ketua Dewan 
Pengurus YSKB Kabupaten 

Kubu Raya Ye Wei Neng. 
Dalam waktu singkat, 

YSKB telah meraih berbagai 
prestasi. Termasuk penyaluran 
776 paket sembako dan akan 
terus berlanjut. Selain itu, 
YSKB juga memberikan ban-
tuan kremasi dan pemakaman 
gratis kepada keluarga kurang 
mampu.

YSKB juga memberikan 

bantuan gratis peminjaman 
tabung oksigen bagi ma-
syarakat yang sangat mem-
butuhkan. Juga memberikan 
bantuan lemari pendingin 
gratis kepada anggota kelu-
arga yang sedang menjalani 
layanan pemakaman.

Anggota DPRD Kabu-
paten Kubu Raya Hamdan, 
S.Th, MA menyampaikan 

bauan bagi kita semua untuk 
mengulurkan tangan mem-
bantu orang-orang yang mem-
butuhkan,” katanya.

Anggota Pembina YSKB 
Rudy Leonard mengatakan 
berbagi kepedulian dengan 
sesama adalah perwujudan 
dari senasib sepenanggungan, 
tanpa membedakan satu den-
gan yang lain. ● idn/din

Raker Perdana, Wali Kota Tjhai Chui Mie Paparkan Raker Perdana, Wali Kota Tjhai Chui Mie Paparkan 
Target Kerja di Tahun 2022 Target Kerja di Tahun 2022 

Seluruh pengurus kehormatan, Ketua Dewan Pengurus 
 kehormatan dan seluruh  pengurus Perkumpulan Marga Lim 
Periode 33 berfoto bersama.

Seluruh pengurus Perkumpulan Marga Lim Periode 33 
 berfoto bersama.

Ketua Dewan Pengurus Kehormatan dan Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Marga 
Lim Periode 33 sedang membagikan kue ulang tahun.

Istri pengurus kehormatan dan istri pengurus Perkumpulan Marga Lim Periode 33 
membagikan kue ulang tahun.

Bupati Landak Karolin Margret Natasa.

Yayasan Setia Kasih Bersama meluncurkan ambulans untuk membantu 
masyarakat.

Para pengurus, tim kesra dan undangan kehormatan berfoto bersama.

INTERNATIONAL MEDIA,  

PONTIANAK (IM) 
- Perkumpulan Marga Lim 
Periode 2022-2027 resmi 
dilantik. Limas Santoso ter-
pilih menjadi Ketua Umum 

dalam pemilihan yang ber-
langsung 10 Oktober 2021
 lalu. 

Pemilihan tersebut digelar 
secara demokratis.

Ini merupakan periode 
kedua Limas Santoso me-
mimpin Perkumpulan Marga 
Lim. 

Dia dan jajaran pengurus 

resmi Perkumpulan Marga 
Lim periode  33 dilantik Sabtu 
(1/1) lalu. 

“Ini adalah periode ke-
33 untuk masa jabatan lima 

tahun. Periode-periode se-
belumnya, masa jabatannya 
hanya tiga tahun. Bahkan ada 
yang dua tahun,” ujar Limas  
Santoso. ● idn/din

Lin Bing Tai
Lin Bing Guang, Lin Bu Xue, Lin Xue 
Cheng
Lin Xi Ke
Lin Sheng Rong
Lin Huai Sheng
Lin Hua Qiang, Lin Qing Zhong, Lin Kai 
Feng, Lin Jian Lin
Lin Yi Wu
Lin Gui Rong
Lin Mu Qin
Lin Hui Ping, Lin De Jiu, Lin Xi Ting 
Lin Li Qiang
Lin Bing Zhao, Lin Jian Rong, Lin Kun 
Sheng, Lin Dao Zhou, Lin Ya Yuan
Lin Jun Chang
Lin Kun Qiang, Lin Bin, Lin Qing Ming
Lin Long Xiang
Lin Ming Gao, Lin Bing Quan, Lin Cun 
Jie, Lin Zhao Xiang, Lin Sheng Hui, Lin 
Ye Jin, Lin Chu Zhou, Lin Zheng Zheng, 
Lin Mu Ran, Lin Jun Quan
Lin Yu Ming, Lin Huai Guang, Lin Zhi 
Qing, Lin Ju Dian.

Ketua Dewan Pengurus   :
Wakil Ketua Dewan Pengurus :

Sekretaris Indonesia  :
Wakil Sekretaris  :
Sekretaris Tionghoa  :
Wakil Sekretaris  :

Bendahara   :  
Wakil Bendahara  :
Bidang Diplomatik  :
Wakil Bidang Diplomatik  :
Bidang Umum  :
Wakil Bidang Umum  :  

Wakil Bidang Duka dan Kebahagiaan : 
Bidang Duka dan Kebahagiaan : 
Bidang Dana Kesejahteraan :
Wakil Bidang Dana Kesejahteraan  :

Anggota Dewan Pengurus  :

Dewan Pengurus Perkumpulan Marga Lim Pontianak 
 (2022-2027).



Perdiktindo Sukses Selenggarakan Guizhou Culture Camp
JAKARTA (IM) - Untuk 

meningkatkan minat remaja 
Tionghoa luar negeri mempe-
lajari bahasa dan budaya Tiong-
hoa, China Overseas Friendship 
Association bersama Guizhou 
Overseas Friendship Asso-
ciation dan Guizhou Education 
University, Sabtu (11/12) lalu 
menggelar upacara pembukaan 
“2021 Online Chinese Culture 
Paradise - Indonesia Garden” 
di Guiyang Guizhou. 

Perdiktindo (Perkumpulan 
Pendidikan Bahasa Tionghoa 
Indonesia) sebagai penyeleng-
gara di luar negeri mengorgan-
isir lembaga pendidikan Bahasa 
Tionghoa berbagai provinsi un-
tuk mendorong berbagai seko-

menyampaikan pidato serta 
perwakilan tutor yakni Pembina 
BKPBM Kepri Wei Mao Feng 
juga menyampaikan pidato. 

Wei Maofeng menyinggung 
tidak semua keluarga memiliki 
kemampuan untuk mengirim 
anak-anak mereka ke Tiong-
kok untuk berpartisipasi dalam 
perkemahan musim dingin dan 
musim panas offl ine. Dan “2021 
Online Chinese Culture Paradise 
- Indonesia Garden” online 
adalah cara yang eklektik. 

Sehingga anak-anak dapat 
segera bersentuhan dengan bu-
daya Tionghoa. Juga diharapkan 
“2021 Online Chinese Culture 
Paradise - Indonesia Garden” 
online akan terus diselenggara-

lah dan kursus bahasa Mandarin 
seluruh Indonesia untuk meny-
elenggarakan kegiatan ini. 

Lebih dari 400 remaja In-
donesia berkumpul di platform 
Cloud untuk mempelajari bu-
daya dan seni Tionghoa.

Pada upacara pembukaan 
“Indonesia Garden”, agar para 
orang tua siswa lebih memahami 
secara mendalam mengenai 
materi “2021 Online Chinese 
Culture Paradise - Indonesia 
Garden”, Koordinator “2021 
Online Chinese Culture Para-
dise - Indonesia Garden”, Chen 
Huizhu memberikan penjelasan 
rinci terkait rancangan program 
dan garis besar pembelajaran 
bahasa Indonesia.  

 Wakil Ketua Guizhou 
Overseas Friendship Asso-
ciation Wang Maoai dan Ketua 
Perdiktindo Zheng Jieshan 
menyampaikan pidato pada 
upacara pembukaan “2021 
Online Chinese Culture Paradise 
- Indonesia Garden”.

Acara “2021 Online Chi-
nese Culture Paradise - Indone-
sia Garden” ini bertujuan agar 
lebih banyak pemuda Tionghoa 
luar negeri menikmati keindahan 
Guizhou, menjelajahi budaya 
nasional Tiongkok, menden-
garkan kisah Guizhou sehingga 
lebih memahami dan mencintai 
Guizhou. 

Terkait budaya tradisional 
Tiongkok dan pemandangan 

budaya Guizhou, maka keg-
iatan ini dibagi menjadi tiga hal 
utama, yaitu  bakat seni, penge-
tahuan budaya dan wisata virtual 
Guizhou. 

Kegiatan tersebut men-
gadopsi metode pengajaran 
“learning through fun”. Dengan 
fokus pada pewarisan budaya 
Tionghoa serta pertukaran dan 
saling belajar peradaban Tiong-
hoa dan asing. Sehingga dapat 
meningkatkan minat pemuda 
Tionghoa Indonesia dalam 
mempelajari bahasa dan budaya 
Tionghoa. 

Selama kegiatan “2021 On-
line Chinese Culture Paradise - 
Indonesia Garden” berlangsung, 
interaksi online yang terjalin 

antara siswa dan guru sangat 
menarik. 

Menyaksikan para siswa 
setiap hari mengikuti pembelaja-
ran dan menyerahkan pekerjaan 
rumah yang diberikan membuat 
para guru amat senang. 

Juga ada sejumlah anak 
dengan sel artistik yang unik 
sehingga tak disangka mereka 
dapat melakukannya dengan 
baik! Tentu saja, ini berkat do-
rongan dan peran serta orang 
tua. 

Kegiatan yang berlangsung 
selama 12 hari itu berakhir Rabu 
(22/12) lalu. Upacara penutupan 
juga dilakukan secara online, 
perwakilan dari Guizhou Over-
seas Friendship Association 

kan. Atraksi dan testimoni para 
siswa pada acara penutupan 
membuat kami merasa bersyu-
kur dan bangga sebagai guru.

“2021 Online Chinese Cul-
ture Paradise” adalah salah satu 
merk penting dari rangkaian 
pendidikan bahasa Tionghoa 
luar negeri dari China Overseas 
Friendship Association. 

Kegiatan ini digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan 
pemuda Tionghoa luar negeri 
untuk memahami sejarah dan 
budaya Tiongkok, mendorong 
perkembangan pendidikan ba-
hasa Tionghoa luar negeri, se-
bagai hiburan serta mendorong 
pewarisan budaya Tionghoa di 
luar negeri. ● idn/din

PLBSI Peringati International Dragon and Lion Dance Day
PB PLBSI (Pengurus 

Besar Persatuan Liong dan 
Barongsai Seluruh Indonesia, 
Sabtu (1/1) lalu memperingati 
International Dragon and Lion 
Dance Day di Pantjoran PIK 
Jakarta Utara. 

Peringatan Hari Liong dan 
Barongsai Dunia itu dihadiri 

Nurdin Purnomo.
Prof  DR Nurdin Purnomo 

juga menyampaikan terima ka-
sih kepada semua anggota dan 
pemerhati Liong dan Barong-
sai serta berbagai pihak yang 
mendukung kegiatan PLBSI 
selama ini.

“Semoga di tahun 2022 

oleh Pembina PB PLBSI serta 
para Pengurus Kormi (Komite 
Olahraga Rekreasi Masyarakat 
Indonesia) Nasional.

 Perayaan ini diikuti oleh 
beberapa pengurus dan ang-
gota PLBSI dari provinsi lain 
selain DKI Jaarta secara virtual 
melalui zoom. 

Tokoh yang hadir antara 
lain Wakil Ketua Umum Ko-
rmi Nasional  DR Adisu-
jatno SH, MH dan beberapa 
Pengurus Kormi Nasional 
lainnya.

Peringatan International 
Dragon and Lion Dance Day 
yang berlangsung di masa 

pandemi global ini dilakukan 
dengan protokol kesehatan 
yang ketat. Sehingga kegiatan 
yang dilakukan adalah photo 
display tanpa atraksi Liong atau 
Barongsai.

Ketua Umum PB PLBSI 
Prof  DR Nurdin Purnomo 
menyampaikan ucapan selamat 

memasuki tahun yang baru 
dengan optimis. 

Meski tantangan masih 
terasa berat karena telah men-
galami pandemi global hampir 
selama 2 tahun.

“Bila kita terus semangat 
dan giat melakukan usaha, 
pasti berhasil,” kata Prof  DR 

, semua menjadi lebih baik,” 
ujarnya.

Para peserta yang ha-
dir mendapat cenderamata 
berupa Kalender PLBSI 2022 
dengan logo Fornas (Festi-
val Olahraga Rekreasi Ma-
syarakat Nasional) VI 2022 di 
Palembang. ● jhk/din

SIDOARJO (IM) - Pem-
prov Jatim menggelar operasi 
pasar minyak goreng  guna 
menstabilkan harga, di Hala-
man TK Al Ahmad, Magersari, 
Kabupaten Sidoarjo, Kamis 
(6/1).

Dalam kegiatan itu, Pem-
prov Jatim menyediakan 1.200 
liter minyak goreng kemasan 
sederhana, yang dijual dengan 
harga Rp12 ribu per liter nya. 

dolar AS per metrik ton. Kenai-
kan harga CPO ini menyebab-
kan harga minyak goreng ikut 
naik cukup signifi kan.

 Khofi fah menyampaikan 
bahwa saat ini Pemprov Jatim 
tengah menunggu pasokan 
minyak subsidi dari Pemerin-
tah Pusat. 

Dia juga memberikan pema-
haman pada masyarakat, bahwa 
kenaikan harga  minyak  goreng 

Dimana setiap pembeli, 
diwajibkan membawa KTP 
sebagai syarat pembelian. Den-
gan maksimal pembelian dua 
kantong minyak. 

Menurut Gubernur Jawa 
Timur Khofi fah Indar Parawa-
nsa, kegiatan ini untuk menjaga 
daya beli masyarakat. 

“Sejak 14 Desember 2021 
hingga 4 Januari 2022, Dis-
perindag Jatim telah mendis-

tribusikan 75.312 liter minyak 
goreng seharga Rp14.000, 
langsung ke masyarakat. Hari 
ini ditambah 2.000 liter den-
gan rincian 1.200 liter untuk 
Sidoarjo dan 800 liter untuk 
Surabaya,” ujarnya. 

Dia menyatakan, kegiatan 
ini juga bertujuan membantu 
stabilisasi harga minyak goreng 
di masyarakat. Apalagi, saat ini 
harga pasaran minyak goreng 

antara  Rp18.000 - Rp19.000 
per liter. 

“Seharusnya harga minyak 
goreng kemasan sederhana ini 
Rp14 ribu per liter. Namun 
Pemprov Jatim memberikan 
subsidi Rp2 ribu. Hingga harga 
jualnya hanya Rp12 ribu per 
liter,” tambahnya. 

Khofi fah berharap, dalam 
waktu dekat, terdapat program 
intervensi stabilisasi harga 

minyak goreng  dari pemer-
intah pusat. Yang nantinya, 
bisa sampai di tingkat kon-
sumen  dengan harga maksimal 
Rp14.000 per liter. Sehingga  
bisa lebih terjangkau dan me-
ringankan masyarakat. 

Khofi fah juga menjelaskan, 
bahwa kenaikan harga minyak 
goreng saat ini dipengaruhi oleh 
harga Crude Palm Oil (CPO) 
dunia, yang naik menjadi 1.340 

memang terjadi secara global. 
Akan tetapi, pemerintah terus 
berupaya mencari solusi, agar 
harga bisa kembali stabil.

“Tidak hanya di Jatim saja. 
Di seluruh dunia mengalami 
kenaikan. Saat ini kita masih 
menunggu pasokan dari Pemer-
intah Pusat. Harapannya minggu 
depan, minyak  goreng subsidi 
sudah bisa diakses masyarakat,” 
pungkasnya. ● anto tze 

Pemprov Jatim Gelar Operasi Pasar untuk Kendalikan Pemprov Jatim Gelar Operasi Pasar untuk Kendalikan 
Harga Minyak GorengHarga Minyak Goreng

Ketum PB PLBSI Prof DR Nurdin Purnomo dan Pengurus 
PLBSI lainnya berfoto bersama. 

Ketum PB PLBSI Prof DR Nurdin Purnomo dan Pengurus 
PLBSI lainnya berfoto bersama.

Pengurus Kormi berfoto bersama Ketum PB 
PLBSI Prof DR Nurdin Purnomo.

Wakil Ketua Guizhou Overseas 
Friendship Association Wang 
Maoai.

Perwakilan guru tutor Wei 
Maofeng.

Program bahasa T ionghoa 
 platform Cloud.

Ketua Perdiktindo Zheng Jieshan. Perwakilan siswa You Wen Lin 
menyampaikan pidato. 

Pimpinan penyelenggara acara berfoto bersama seluruh guru yang hadir.

Gubernur Jatim Khofi fah Indar Parawansa mencermati proses pembelian 
minyak goreng subsidi saat operasi pasar. 

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa 
 melayani pembelian minyak goreng subsidi saat 
operasi pasar.

Petugas melayani pembelian minyak goreng 
subsidi dengan menunjukkan KTP.
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