Hadiri Acara Puncak Ladan Euforia, Abdul Haris Ajak
Masyarakat Lestarikan Warisan Khazanah Budaya Melayu

Bupati Kepulauan Anambas didampingi FKPD menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Kepala Desa Ladan

BATAMTODAY.COM, Anambas  Bupati Kepulauan Anambas Abdul Haris mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya
para pegiat seni dan budaya untuk tetap melestarikan warisan khazanah budaya Melayu. Hal itu disampaikannya saat
menghadiri acara puncak Ladan Euforia pentas seni dan budaya yang digelar selama dua hari, JumatSabtu (256/2/2022),
di Kecamatan Palmatak, Kepulauan Anambas.
"Dapat kita maknai bersama, bahwa ini menunjukkan dan menggali ciri khasnya kita Melayu dan adat istiadat yang mungkin
kalau dibiarkan akan punah tanpa ada bekas dan catatan tertentu. Untuk itu kita para pecinta seni dan budaya semestinya
menjaga dan mempertahankan khazanah ini untuk menghidupkan kembali dalam bentukbentuk keasliannya," ujar Abdul
Haris, Sabtu (26/2/2022).
Haris mengaku bangga dan mengapresiasi generasi muda saat ini yang masih bersemangat untuk melestarikan dan
membangkitkan kembali seni dan budaya Melayu. "Saya berterima kasih kepada pemuda sebagai pegiat seni dan budaya
yang terus mau mempertahankan warisan leuhur kita ini. Meski termakan perkembangan zaman, saya berharap seni dan
budaya Melayu ini dapat dipertahankan keasliannya, karena nilai yang terkandung di dalamnya itu mahal dan besar,"
ucapnya.
Haris juga mengintruksikan kepada Dinas Pariwisata Kepulauan Anambas untuk terus mensosialisasikan dan menjembatani
setiap kecamatan dan desa yang ada untuk mendorong terwujudnya pegelaran seni dan budaya sebagai industri pariwisata.
"Kita dari pemerintah saat ini sedang berupaya mencanangkan, membangun dan mewujudkan industri pariwisata yang
harapannya menumbuhkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu saya ingin mengajak kita semua pelan
pelan untuk membangkitkan pemikiran dan ide cerdas kita memberdayakan 255 pulau di Anambas ini nantinya," ujarnya.
Bupati juga meminta doa dan dukungan dari seluruh masyrakat untuk suksesnya pembangunan di Kepulauan Anambas.
Apalagi, pada 26 Februari 2022, pasangan Abdul HarisWan Zuhendra, yang dilantik pada 26 Februari 2021 lalu, genap
1 tahun memimpin Kepulauan Anambas.
Sementara Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Effi Sjuhairi, mengatakan, pihaknya terus berupaya mendukung dan
mengembangkan pariwisata melalui program yang telah dibuat agar Kabupaten Kepulauan Anambas menjadi salah satu
destinasi wisatawan lokal, nasional maupun mancanegara. "Event Ladan Euforia ini juga merupakan salah satu rangkaian
kegiatan untuk melestarikan nilainilai budaya kepada masyarakat," ujarnya.
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Masyarakat menyambut kehadiran Rombongan Bupati pada Ladan Euphoria

Perwakilan LAM Anambas saat memberikan
sekapur sirih kepada Bupati Kepulauan Anambas

Bupati Kepulauan Anambas dan FKPD saat gelar doa bersama

Abadikan moment spesial Anda

Tarian kreatif yang dibawakan anakanak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi
Kepri
Tarian pembuka pada pelaksanaan Ladan Euphoria

Tarian kreatif yang dibawakan anakanak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi
Kepri
Bupati Kepulauan Anambas saat menerima sekapur sirih dari Perwakilan LAM

Tarian kreatif yang dibawakan anakanak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi
Kepri saat menyaksikan pentas
Bupati Kepulauan Anambas
seni yang dilantunkan oleh pegiat seni Desa Ladan
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Bupati Kepulauan Anambas saat foto bersama dengan penari Ladan Euphoria

Abadikan moment spesial Anda

Tarian kreatif yang dibawakan anakanak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi
Kepri
Bupati Kepulauan Anambas menyambangi stand bazar pada Ladan Euphoria
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