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Event Bintan Moon Run 2017 Diikuti Ribuan Peserta

BATAMTODAY.COM, Bintan - Pelaksanaan event Bintan 
Moon Run 2017 yang digelar di area Lagoi Bay, Kawasan 
Pariwisata Lagoi (KPL) Bintan, Sabtu (4/11/2017) malam, 
diikuti sekitar 1.000 peserta dari dalam dan luar negeri.
Dalam event Bintan Moon Run 2017 ini ada tiga kategori 
yang dilombakan, yakni jarak tempuh 10 Km, yang diikuti 
oleh atlet profesional dan pemula. Selanjutnya kategori 2,5 
Km untuk peserta campuran dengan berlari mengunakan 
kain sarung dan jarak tempuh 1,2 Km untuk peserta anak.
"Event ini dilaksanakan untuk kedua kali di Lagoi Bay KPL 
Bintan. Jumlah pesertanya meningkat bila dibandingkan 
dengan pelaksanaan Bintan Moon Run 2016," ujar Group 
General Meneger (GGM) PT Bintan Resort Cakrawala 
(BRC), Abdul Wahab, kepada sejumlah wartawan di Lagoi 
Bay, Sabtu (4/11/2017).
Bintan Moon Run adalah event kombinasi atau paduan 
wisatawan mancanegara dengan masyarakat lokal, 
berbeda dengan event lainnya yang lebih dari 80 persen 
pesertanya dari luar. Semuanya untuk terus meningkatkan 
kunjungan wisata di Bintan.
"Dalam event ini, wisatawan bisa menikmati alam Bintan 
bersama masyarakat lokal. Berbeda dengan event 
sebelumnya, karena dalam event moon run kali ini ada 
kategori lari menggunakan kain sarung. Selain itu 
pasangan orang tua dan anak," ujarnya.
Kepala Dinas Pariwisata Bintan, Luki Zaiman Prawira, 
mengatakan, modifikasi tahun kedua untuk penyaluran 
aspirasi, moon run akan mengarah ke sport turism, 
sehingga tidak diikuti khusus oleh para profesional.
Moon Run yang disupport oleh Kementerian Pariwisata RI 
ini, untuk menampung lebih banyak peserta lokal dan lebih 
variatif. Begitu juga event ini tidak dimaksimalkan pada 
hadiah, namun lebih ke tourism untuk menikmati 
keindahan alam bersama.

Sementara itu, Ihksan, wakil dari Kementerian Pariwisata 
sangat bangga dengan adanya kegiatan Bintan Moon Run 
yang diselenggarakan oleh pelaksana. Mudah-mudahan 
akan tetap berlangsung untuk tahun-tahun ke depan.

"Diharapkan, dengan adanya event seperti ini, dapat terus 
adanya peningkatan kunjungan wisatawan, semoga 
mencapai target sesuai dengan yang ditentukan oleh 
Pemerintah Pusat," harapnya.
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Jajaran BRC bersama Dinas Pariwisata Bintan Luki Zaiman Prawira 
dan Asisten III Sedkada Bintan Ismail usai melepas peserta
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Peserta Moon Run 2017 berasiap digaris star

wajah wajah peserta sebelum dilepas dari star

jajaran BRC dan Pemkab Bintan bersama sama melepas 
perlserta

jajaran BRC dan Pemkab Bintan bersama sama 
melepas perlserta

atlit moon run pria saat menerima hadiah
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