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Kepulauan   Anambas  menggelar  berbagai  event kegiatan,   

dalam   memperingati    hari    jadi    Kabupaten    Kepulauan 

Anambas ke-10 di tahun 2018.

Untuk memeriahkan hari  jadi  Anambas  ke-10  itu,  kegiatan 

dimulai dari senam bersama masyarakat, gotong-royong dan 

acara halalbihalal.

Bupati  Kabupaten  Kepulauan  Anambas, Abdul Haris dalam 

sambutan  berbagai  acara  menyampaikan,  hari  jadi  ke-10 

Kabupaten Kepulauan Anambas sudah banyak dilaksanakan 

pembangunan.

Bupati Anambas dan Wakil Bupati  Anambas, Wan 
Zuhendra bersama pengurus BP2KKA menuju kantor 

DPRD untuk  Sidang Paripurna HUT KKA ke 10

Bupati Anambas dan Wakil Bupati Anambas 
disambut oleh warga Palmatak saat halal bihalal 

yang merupakan rangkaian HUT KKA ke-10

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris 
menyampaikan sambutan saat Paripurna Hari jadi 

ke-10 Kabupaten Kepulauan Anambas

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 penghargaan 
Adipura kepada desa Candi saat acara malam keakraban di BPMS

"Sejak  pemekaran  sudah  banyak terlaksana pembangunan. Namun kita akan tetap melaksanakan pembangunan 

lainnya  karena  masih  banyak  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Sudah  10  tahun  pemekaran dari Kabupaten 

Kepulauan Natuna tentunya harapan kita bersama agar ada kemajuan yang lebih baik lagi," katanya.

Bupati juga menyampaikan untuk melaksanakan pembangunan daerah perlu sinergi semua pihak sesuai tugas dan 

fungsinya.  Apalagi sebagai daerah perbatasan yang semuanya membutuhkan dukungan terutama dari Pemerintah 

Pusat.

Pembangunan untuk segi infrastruktur yang membutuhkan dana besar tentunya tidak cukup jika hanya mengandal-

kan dari APBD saja.  "Kita  membutuhkan  semua  dukungan  dalam melaksanakan pembangunan. Terutama untuk 

proyek  besar  seperti pembangunan Jembatan SP sekitar Rp129 miliar tentunya tidak cukup kalau hanya mengan-

dalkan dari APBD, inilah yang kita harapkan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat," ungkap dia.

Sementara  Wakil  Bupati  Anambas,  Wan  Zuhendra  menyampaikan,  dengan   peringatan  10  tahun   Kabupaten 

Kepulauan  Anambas  masih  banyak  yang  akan  dilakukan  kedepannya.  Untuk  sektor  perikanan  dan  kelautan 

merupakan andalan harus digesa.

"Sudah  10  tahun  kita  pemekaran  dan  pembangunan sudah banyak terlaksana. Namun ke depan kita ingin lebih 

baik lagi terutama dari sektor perikanan dan kelautan. Selain itu sektor periwisata juga akan kita kembangkan  agar 

bisa menjadi pendongkrak Pendapatan Asli daerah(PAD) kedepannya," katanya.
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Peringati Hari Jadi ke-10, Pemkab Anambas Gelar Berbagai Kegiatan

Bupati Anambas, Abdul Haris gotong royong 
bersama instansi vertikal dan pegawai dilingkungan 

Pemkab   Anambas

Bupati Anambas, Abdul Haris foto bersama dengan 
instansi vertikal usai senam bersama

Bupati Anambas, Abdul Haris saat  menyampaikan 
sambutan acara halal bihalal bersama dengan 

warga Palmatak

Bupati dan Wakil Bupati foto besama dengan 
warga desa Air Nangak

Bupati Anambas menyampaikan sambutan saat 
halal bihalal bersama warga Desa Air Nangak

Seluruh peserta senam sehat semangat 
merupakan rangkaian hari jadi KKA ke 10
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