
Ade Angga Takjub dan Mengapresiasi Kreatifitas Warga Binaan Lapas Kelas IA Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga mengaku sangat takjub melihat warga binaan Rutan 
Kelas IA Tanjungpinang karena pandai mengaji serta memiliki kreatifitas tinggi. Secara berlahan para warga binaan itu telah meninggalkan dunia 
kelam yang pernah mereka jalani sebelumnya.

Hal ini disampaikan Ade Angga saat mengadiri acara perayaan Isra Miraj di Rutan Kelas IA Tanjungpinang pada Rabu (26/4/2017). Selain takjub, 
perubahan prilaku para warga binaan yang semakin baik itu, bagi Ade, merupakan anegerah yang perlu untuk disyukuri.

"Kita sangat mengapresiasi dan takjub. Mereka paham tentang agama. Mereka bisa mengikuti dan menjadi pemenang saat Rutan mengadakan 
perlombaan keagamaan. Ini menjawab penilaian orang untuk mereka di luar sana. Mungkin saja setelah ke luar, mereka bisa menjadi hafiz 
Alquran, kenapa tidak," kata Ade Angga, saat itu.

Ade yang mewakili seluruh anggota DPRD Tanjungpinang, memuji warga binaan Rutan karena mereka tekun belajar dan sangat kreatif. Terlihat 
dari banyaknya pemenang dalam perlombaan keagamaan yang ditata oleh Kepala Rutan Tanjungpinang, Ronny Widyatmoko. selain itu mereka 
membuat souvenir yang juga memiliki nilai jual tinggi jika dipasarkan.

Ade pun mengucapkan terimakasih kepada Kepala Rutan dan jajarannya, karena telah berhasil membina masyarakat lapas dengan baik. 

"Selain kepada masyarakat, kita juga berterima kasih kepada kalapas dan jajarannya. Itu karena mereka berhasil membina masyarakat. Lapas 
malah dijadikan seperti rumah sendiri, disediakan wahana olahraga, wahana kreatifitas, wahana usaha seperti ternak lele dan sebagainya. 
Didalam sini juga ada warga Tanjungpinang, tentunya kita mengapresiasi sekali, setelah keluar dari sini, mereka bukan malah menjadi residivis, 
melainkan jadi wirausahawan yang sukses," tutur Ade.

Sementara itu, Kepala Rutan Kelas I Tanjungpinang, Ronny mengatakan, kegiatan ini merupakan tugas dan fungsi dari Rutan itu sendiri. Yaitu 
memberikan pembinaan dan perawatan rohani kepada warga binaan.

"Minimal merubah sikap yang dulunya bisa dibilang jagat, dengan adanya kegiatan seperti ini mereka bisa lebih dekat dengan agama. Sehinga 
mereka bisa menyadari dan saat keluar nantinya akan menjadi sosok yang lebih baik," tutur Ronny saat ditemui di kantornya, Jalan 
Permasyarakatan, Tanjungpinang, Rabu (26/4/2017).

Dikatakannya, Rutan juga bertugas memberi kesempatan kepada warga binaan untuk melaksanakan ibadah seluas luasnya sesuai dengan 
kepercayaan masing-masing dan memberikan kesempatan merayakan atau memperingati hari besar keagamaan masing-masing dengan tertib.

"Kalau yang muslim seperti saat ini yang sedang kita rayakan memperingati hari besar Israk Mi'raj Nabi Muhamad SWT dan hari besar 
keagamaan lainya kita peringati juga disini," jelasnya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul yang turut menghadiri kegiatan tersebut, mengatakan, Pemerintah Kota Tanjungpinang 
sanggat mengapresiasi kegiatan yang dilakukan Rutan Klas I Tanjungpinang.

"Mudah-mudahan sekembalinya warga binaan ini ke tengah-tengah masyarakat sudah bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi," ucap Syahrul 
usai menghadiri Israk Miraj Nabi Muhamad SWT di Rutan Klas IA Tanjungpinang, Rabu (26/4/2017).

Kegiatan yang dilakukan di Rutan tersebut, selain seremonial dan ceramah agama, juga dilakukan berbagai lomba yang diikuti oleh masyarakat 
Rutan. Perlombaan yang diadakan adalah Lomba Tahfizh Quran, Sholat Jenazah, Tartil Quran, Azan, Kaltum, Cerdas cermat dan Teka teki silang 
(TTS) Islami.

 

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga menyampaikan 
sambutan dan pujian kepada warga binaan Rutan Kelas IA 

Tanjungpinang.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang 
Ade Angga, Kepala Rutan Kelas IA Tanjungpinang Ronny Widyatmoko bersama 

tamu undangan mendengarkan ceramah agama.

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga menyerahkan 
hadiah kepada warga binaan Rutan Kelas IA Tanjungpinang 

yang memenangkan perlombaan.
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Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul menyampaikan 
sambutan.

Kapala Rutan Kelas IA Tanjungpinang, Ronny 
widyatmoko menyampaikan sambutan.

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga bersama 
Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul melihat dan membeli 

hasil kerajinan tangan warga binaan Rutan Kelas IA 
Tanjungpinang.

Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang, Ade Angga tak segan 
mengeluarkan dompet untuk membeli sebanyak mungkin 

hasil kerajinan tangan warga binaan Rutan Kelas IA 
Tanjungpinang.

Foto bersama Wakil Ketua I DPRD Tanjungpinang Ade Angga, Wakil Wali Kota 
Tanjungpinang Syahrul, Kepala Rutan Kelas IA Tanjungpinang Ronny 

widyatmoko, usai menyerahkan hadiah kepada peserta pemenang lomba yang 
diadakan Rutan Kelas IA Tanjungpinang.
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