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Gimana kabar baik kalau belum ada listrik?
&quot;Onih Agah?&quot; tanya Bupati Sanggau ketika memulai dialog kepada masyarakat
Desa Semongan. Dan masyarakat menjawab 'baik'. &quot;Gimana kabar baik kalau belum ada
listrik?&quot; lanjut Bupati.

Bupati Sanggau menjelaskan bahwa urusan listrik bukan listrik bukan kewenangan Bupati.
Bupati hanya bisa mengajukan, tapi belum tentu terkabul karena dananya bukan dana
Pemerintah. &quot;Saya tau Camat sudah, Kades sudah, ESDM juga sudah saya minta untuk
menangani pengajuan listrik, tapi masih juga belum bisa tertangani. Untuk membangun PLTMH
juga sudah bukan kewenangan Bupati dari dana APBD&quot;, kata Bupati Sanggau dalam
arahannya pada Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan SKPD di Desa Fokus 2016 Desa
Semongan Kecamatan Noyan, Kabupaten Sanggau (14/11).

Bupati juga minta SKPD serius menganggarkan untuk Desa Fokus karena menurutnya,
Pemerintah Kabupaten Sanggau belum maksimal mengurus Desa Fokus. &quot;Saya minta
SKPD juga serius menganggarkan untuk Desa Fokus, bukan hanya SKPD Fokus&quot;,
pungkasnya.

Mantan Wakil Bupati Sanggau yang juga pernah tinggal dan bekerja di Noyan ini juga
mengatakan peranan masyarakat sangat penting untuk mendukung Pemerintah dalam masalah
infrastuktur jalan, masyarakat juga harus komitmen untuk menjaga Desanya. Tidak bisa hanya
Pemerintah yang menangani hal-hal ini. &quot;Tidak bisa masyarakat hanya minta bangun
jalan kepada Pemerintah, sementara pihak lain yang dapat keuntungan yang merusak
jalannya&quot;, tegas Bupati Sanggau.

Tak lupa Paulus Hadi juga menegaskan masyarakat harus memiliki KTP (Kartu Tanda
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Penduduk). Beliau minta masyarakat segera mengurus data kependudukan warga yang belum
memiliki KTP karena sebagian besar masyarakat Desa Semongan belum punya KTP.
&quot;Sebagai warga Indonesia yang baik dan sudah 17 tahun wajib memiliki KTP. Kalau ada
masyarakat yang tidak punya KTP segera urus, jangan ngotot minta diurus Negara jika suatu
saat ada masalah,&quot; katanya tegas.

Desa Semongan merupakan Desa Fokus tahap ke-2 di Kecamatan Noyan. Camat Noyan
Mangaranap Siahaan bersama seluruh Kades di Kecamatan Noyan sudah berkali-kali
mengusulkan pengadaaan Listrik kepada PLN cabang Pontianak untuk Desa-Desa yang belum
ada listrik, namun selalu menerima jawaban program dan program.

&quot;Saya bersama seluruh Kades di Kecamatan Noyan sudah berkali-kali mengusulkan
pengadaaan Listrik kepada PLN cabang Pontianak untuk Desa-Desa yang belum ada listrik,
namun jawaban yang selalu kami terima nanti diprogramkan. Dan sampai sekarang belum ada
tanda-tanda akan ada listrik di Desa Semongan ini,&quot; jelas Camat Noyan.

Pada acara yang sama, Kades Semongan Marius menyampaikan Desa Semongan masih
haus akan pembangunan terutama masalah penerangan, dan fasilitas jalan. Sudah 71 tahun
Indonesia Merdeka, Desa Semongan masih gelap gulita. Harapan masyarakat Semongan pada
tahun 2017 Semongan sudah bisa terang seperti Desa lain, selama ini masih menggunakan
mesin genset yang cukup memberatkan warga untuk penerangan.

Dengan masuknya PT. MKS, masyarakat diiming-imingi akan kesejahteraan, tapi yang terjadi
malah bertolak belakang. Tenaga kerja tidak berimbang, mayoritas orang dari luar Kecamatan
Noyan dari pada penduduk setempat itu sendiri. Masyarakat juga mengusulkan program cetak
sawah di Desa Semongan.
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