
BATAMTODAY.COM, Anambas - Bersempena dengan  Hari  Jadi   Kabu-

paten  Kepulauan   Anambas  ke-10   dan   Peringatan   Hari  Lanjut   Usia 

(Lansia)   Badan  Amil   dan  Zakat  Nasional  (Baznas)  Anambas  berikan 

santunan kepada Lansia.

Di samping itu,  Dinas  Sosial   Pemberdayaan  Perempuan, Perlindungan 

Anak  dan Pemberdayaan  Masyarakat  Desa  (Dinsos P3APMD) Kabupa-

ten  Kepulauan   Anambas  juga  melaksanakan   kegiatan  pendampingan  

jaminan sosial Lansia dan penyandang cacat.

"Kegiatan ini juga untuk memperingati Hari Lanjut Usia dan kita sejalankan 

dengan  Hari  Jadi  Anambas  ke-10.   Awalnya  yang  kita data itu ada 200 

Lansia,  tetapi   hanya  77   orang  yang   datang.  Jadi   kita   memberikan 

santunan  kepada  yang  hadir   saja," kata  Komisioner  Divisi  Penyaluran 

Baznas  Anambas,  Kammaruzaman,  beberapa   waktu   lalu  di  Halaman 

Sekretariat Pemkab Anambas.

Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra menyalami 
warga lanjut usia di halaman kantor bupati

Bupati Anambas, Abdul Haris saat 
menyampaikan kata sambutan

Pemandu acara, Darmili sedang memeriahkan acara 
pendampingan Jaminan Sosial lanjut usia

Abadikan moment spesial Anda 

di BATAMTODAY gallery
 untuk pemesanan hubungi: Telp: (0778) 431 307 Fax: (0778) 431 346

batamtoday@gmail.comEmail: 

Bupati Anambas, Abdul Haris memberikan santunan 
kepada warga yang sudah lanjut usia

Kammaruzaman  berharap,  kegiatan  tersebut  dapat  dilaksanakan  di  Kecamatan  Palmatak  dan  Kecamatan  Jemaja.  Namun dia 

mengajak  agar  seluruh  masyarakat  yang  berpenghasilan  minimal  Rp5,2 juta  membayarkan  zakat. Pasalnya, dibalik penghasilan 

tersebut  ada  hak orang lain. "Kami berharap, semoga di tahun yang akan datang kegiatan ini bisa berjalan dan bisa diselenggarakan 

juga  di  Kecamatan  Palmatak  dan  Jemaja,"  serunya.  Kammaruzaman  menyinggung,  saat  ini penerimaan zakat sudah mencapai 

Rp600 juta. Dia mengakui bahwa semangat pembayaran zakat di Anambas mulai tumbuh.

"Baznas  di  Anambas  baru  2  tahun berdiri. Pada tahun 2017, perolehan zakat mencapai Rp631 juta. Sementara tahun 2018 hingga 

periode  Juni  saja sudah tembus Rp600 juta. Artinya semangat bayar zakat sudah mulai tumbuh. Memang kami kurang sosialisasi ke 

pulau-pulau,  sasaran  zakat  ini  sebenarnya  banyak.  Tetapi  tergantung  niat.  Karena  ini  merupakan   perintah  agama,"  jelasnya. 

Sementara,  Bupati  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  Abdul  Haris  berharap  agar  para Lansia tetap semangat. Dan ini merupakan 

wujud  perhatian  pemerintah  kepada  masyarakat.  "Semoga  apa  yang  kami berikan bermanfaat bagi para Lansia. Dan senantiasa 

diberikan kesehatan," ucapnya.

Sementara, Wakil  Bupati  Anambas, Wan Zuhendra mengatakan, kegiatan tersebut merupakan perhatian dari Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan  Anambas  terhadap  orang  tua  dan  masyarakat  yang  telah  lanjut  usia.  Di  mana  kegiatan tersebut juga dilaksanakan 

sebagai rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kepulauan Anambas yang bekerjasama dengan Baznas Anambas. "Ini  sebagaian 

perhatian  kita  terhadap  orang  tua  kita.  Mereka  butuh  perhatian  dan  kegiatan  ini bekerjasama dengan Baznas dalam membantu 

meringankan beban mereka. Kita berharap mereka juga mendapat keringanan. Selain ini perhatian pemerintah termasuk di dalamnya 

Foto  :  Humas Pemkab        Narasi  :  Fredy Silalahi        Editor  :  Gokli

Baznas dan Dinsos P3APDM Kabupaten Kepulauan Anambas Santuni Puluhan Lansia

Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra beserta istri 
memberikan bingkisan kepada warga lanjut usia

Bupati Anambas, Abdul Haris memberikan 
santunan kepada warga lanjut usia

Camat Siantan, Ardan memberikan santunan 
kepada warga lanjut usia

Ketua PKK Anambas, Heriana memberikan 
bingkisan kepada warga lanjut usia

Perwira Penghubung Kodim Natuna, Mayor Harioko
 secara simbolis memberikan santunan kepada lanjut usia

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Perempuan 
dan Anak dan BPMD, Ody Karyadi memberikan 

bingkisan kepada warga lanjut usia
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