
Gallery Foto

Peringatan Hari Jadi Kepri ke-15, Gubernur Ajak Generasi Muda Tumbuhkan Perekonomian

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Pemerintah Provinsi 
Kepri menggelar upacara bendera dalam rangka peringatan 
HUT ke-15 Provinsi Kepulauan Riau di lapangan upacara 
kantor gubernur, kawasan Dompak, Tanjungpinang, Senin 
(25/9/2017).

Dalam amanatnya Gubernur Kepri Nurdin Basirun 
mengatakan, selama 15 tahun terbentuknya Provinsi Kepri 
telah banyak yang dilakukan dalam meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Namun, hingga saat ini 
masyarakat juga masih terus menagih janji perbaikan dan 
kesejateraan di seluruh sektor selama perjalanan Pemerintah 
Provinsi Kepri.

Untuk menjawab tuntutan masyarakat, kata Gubernur Nurdin, 
Pemerintah Provinsi Kepri akan terus melaksanakan 
pembangunan di segala lini, di samping sejumlah 
pembangunan yang telah dilaksanakan.

Dalam perjalanan Pemerintah Provinsi Kepri, dalam kurun 
waktu 2012-2016 angka kemiskinan menurun 0,99 persen. 
Yakni dari sebesar 6,83% pada tahun 2012 menjadi 5,84% 
pada tahun 2016.

Dilihat posisi relatifnya, tingkat kemiskinan di Provinsi 
Kepulauan Riau pada tahun 2016 sebesar 5,84%, lebih baik 
dari tingkat kemiskinan nasional sebesar 10,70%. "Namun 
demikian, pemerintah akan tetap berupaya untuk 
melanjutkan pengentasan kemiskinan di Kepri ini," ujarnya di 
hadapan para peserta upacara.

Gubernur mengakui, salah satu penyebab masih rendahnya 
angka pertumbuhan ekonomi di Kepro yakni kurangnya 
lapangan kerja bagi masyarakat. Oleh karena itu, dirinya 
mengimbau bagi generasi muda bisa lebih kreatif untuk 
memikirkan bagaimana menciptakan lapangan kerja.

Nurdin juga mengingatkan perguruan tinggi di Kepri agar tidak 
hanya menciptakan lulusan-lulusan yang menambah angka 
pengangguran. Tapi perlu adanya kerja sama antara 
perguruan tinggi dengan perusahaan serta upaya 
peningkatan mutu SDM dalam berwirausaha.

"Tujuan kita sangat jelas, yakni menjadikan Kepri sebagai 
pusat pertumbuhan ekonomi nasional," ungkap Nurdin 
Basirun.

Upacara HUT ke-15 Provinsi Kepri, yang berlangsung di 
halaman kantor gubernur, berjalan khidmat. Peringatan 
tahunan ini diikuti seluruh ASN dan non ASN, Pejabat OPD, 
FKPD, LSM, serta tokoh masyarakat Provinsi Kepri.
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Gubernur Nurdin Basirun menjadi inspektur upacara HUT ke-15 
Provinsi Kepri.
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Gubernur Kepri Nurdin Basirun bersama FKPD dan tokoh masyarakat 
menekan sirine sebagai peresmian masuknya listrik di 34 desa di 

Nurdin Basirun menyerahkan sejumlah penghargaan usai 
upacara HUT ke-15 Provinsi Kepri.

Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kepri Mafrizon jadi 
komandan upacara HUT ke-15 Provinsi Kepulauan Riau.

Gubernur, Kepala OPD, Pejabat FKPD, dan tokoh masyarakat melihat 
tayangan video penerangan PLN di 34 desa di Kepri usai Upacara 

HUT ke-15 Provinsi Kepri.

Sempena peringatan hari jadi Provinsi Kepri ke-15, Gubernur Nurdin 
Basirun juga melakukan penandatanganan sejumlah kesepakatan.

Nurdin Basirun saat menyerahkan sejumlah piagam penghargaan 
sempena peringatan HUT Provinsi Kepri ke-15 tahun 2017.

Pengibaran Bendera Merah Putih oleh Paskibra berpakain 
Melayu.

Komandan upacara menyampaikan laporan kepada inspektur 
upacara.

Tamu undangan yang turut hadir dalam upacara peringatan HUT ke-
15 Provinsi Kepri di halaman kantor gubernur, kawasan Dompak, 

Atraksi tari massal yang dipersempahkan siswa-siswi sekolah di 
Tanjungpinang usai gelaran upacara HUT ke-15 Provinsi Kepri.

Atraksi tari massal yang dipersempahkan siswa-siswi sekolah di 
Tanjungpinang usai gelaran upacara HUT ke-15 Provinsi Kepri.

Nurdin Basirun menyaksikan pelaksanaan penandatanganan 
sejumlah kesepakatan.

Nurdin Basirun juga menyapa anak-anak dalam pemberian 
penghargaan atas prestasi masing-masing.

Seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 
mengikuti upacara HUT ke-15 Provinsi Kepri dengan mengenakan 

pakaian Melayu.
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