Rayakan HPN 2022, Pemkab Karimun Gelar
Gowes dan Tanam Pohon Bersama Insan Pers

Bupati Karimun, Aunur Rafiq saat berfoto bersama Kapolres Karimun AKBP Tony Pantano SIK SH serta Insan Pers

BATAMTODAY.COM, Karimun  Pemkab Karimun menggelar Gowes dan penanaman pohon bersama insan pers, Jumat
(11/2/2022). Kegiatan ini dalam rangka merayakan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 yang diperingati pada 9 Febuari setiap
tahunnya.
Untuk kegiatan bersepeda yang diikuti Bupati Karimun, Aunur Rafi, FKPD, Sekda Muhammad Firmansyah, Kepala Dinas,
Camat dan insan pers serta perbankan. Sementara penanaman berbagai jenis pohon dilakukan Bupati Aunur Rafiq diikuti
FKPD serta ketua organisasi wartawan di Kabupaten Karimun.
Usai penanaman pohon, dilanjutkan acara seremoni perayaan HPN 2022 di Halaman Kantor Bupati Karimun, yang diawali
dengan pembacaan doa dan dilanjutkan sambutan Ketua PWI Karimun, Riadi, sambutan Bupati Karimun Aunur Rafiq serta
ditutup dengan pencabutan door prize bagi wartawan.
Bupati Aunur Rafiq mengatakan, Gowes dan penanaman pohon ini diselaraskan dengan HPN 2022. "Alhamdulillah, hari ini
kita bisa Gowes dan sekaligus kegiatan penghijauan dengan penanaman pohon di komplek perkantoran Bupati Karimun dan
sekaligus pencabutan door prize bagi rekanrekan insan pers," ucap Aunur Rafiq.
Menurutnya, peranan media di Kabupaten Karimun sangat luar biasa, mulai dari pemberitaan yang cukup baik dan bersifat
mengedukasi masyarakat serta memberikan suasana yang kondusif. "Selamat Hari Pers Nasional, semoga temanteman
insan pers dapat menjalankan tugas dengan baik, secara profesional dan sesuai kode etik jurnalistik. Tentunya tetap
diberikan kesehatan dan kesuksesan," tutup Aunur Rafiq.
Sementara Ketua PWI Karimun, Riadi mengatakan, PWI menyambut baik kegiatan yang dilaksanakan pada hari ini yakni
Gowes atau bersepeda santai bersama serta penanaman pohon. "Saya sendiri sebenarnya tidak kuat juga mengayuh
sepeda dengan jarak tempuh terlalu jauh, tetapi karena semangat kebersamaan dalam merayakan HPN tentunya saya ikut
mencoba juga meskipun tidak sampai ke finish, hanya sampai di Pelipit," ucap Yadi panggilan akrabnya.
Menurut Yadi, kegiatan seperti ini sebaiknya bisa dilanjutkan di tahuntahun berikutnya dan kalau bisa direncanakan dengan
matang mulai dari sekarang. "Sehingga ke depan, lebih mantap lagi dan sekaligus meningkatkan sinergitas antara Pemkab
Karimun dengan insan pers," harapnya.
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