
BATAMTODAY.COM,  Anambas  -  Hari  Raya  Idul Fitri merupakan suatu 

moment  penting  bagi  semua  umat  muslim  di  dunia,  di  mana  saatnya 

merayakan hari kemenangan.

Begitu juga Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris dan Wakil 

Bupati,  Wan  Zuhendra  bersama  dengan  jajaran melakukan open house 

bagi  seluruh   masyarakat  Kabupaten  Kepulauan  Anambas  untuk   ber-

silaturahmi.

Bupati  Kabupaten  Kepulauan  Anambas,  Abdul Haris mengatakan, open 

house ini dilaksanakan secara rutin setiap tahun saat lebaran.

"Tahun lalu kita open house dua hari, hari pertama lebaran usai sholat id 

dan hari kedua setengah hari. Namun kali ini hari pertama saja karena 

hari kedua dirumah masing-masing menyambut keluarga," kata Abdul 

Haris di sela acara open house, beberapa waktu lalu.

Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra   
menyalami tamu yang datang saat open 
house hari raya Idhul Fitri di  halaman  

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas   
menyambut tamu saat open house hari 

raya Idhul Fitri

Sekda Anambas, Sahtiar 
menyambut tamu yang datang saat 

open house dikantor bupati

Bupati dan Wakil Bupati bersama jajaran 
menyambut tamu yang datang saat open 
house hari raya Idhul Fitri di kantor bupati 

Anambas
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Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda bersama keluarga fose 
bersama tamu dari jajaran Polres Anambas

Sementara,   Wakil   Bupati   Kabupaten   Kepulauan  Anambas,  Wan Zuhendra menyampaikan jika hari raya merupakan hari 

besar  di  mana  seluruh   masyarakat   berkesempatan   bertemu   dan   silaturahmi  dengan  kepala daerahnya. Hal ini sudah 

dilaksanakan sejak tahun pertama masa kepemimpinan mereka.

Pihaknya  juga  tidak  membatasi  bagi  seluruh  komponen masyarakat diperbolehkan bertamu dan menikmati makanan yang 

disediakan oleh panitia.

"Inikan  hari  raya,  jadi  kita open house seperti ini untuk meningkatkan silaturahmi dengan masyarakat. Selain hari biasa, hari 

besar seperti ini juga tetap kita buka komunikasi dengan masyarakat," katanya.

Di  sisi  lain  Sekretaris  Daerah  (Sekda)  Pemkab  Anambas, Sahtiar mengatakan, lebaran pertama ini sebagai momen untuk 

saling  silaturahmi  dengan  masyarakat  dan  pegawai  serta  staff  dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. 

Momen yang baik tersebut dimanfaatkan untuk menjalin silaturahmi dengan semua pihak termasuk instansi vertikal.

"Ini  saatnya  mempererat  tali  silaturahmi  dengan masyarakat, ASN dan pegawai dilingkungan pemerintah daerah. Selain itu 

kita juga menjalin silaturahmi dengan TNI/Polri dan instansi lainnya. Dengan open house ini yang sudah akrab semakin dekat 

dan tentunya hal ini perlu dijaga seterusnya," ujarnya.
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Lebaran Pertama, Bupati dan Wakil Bupati Anambas Gelar Open House

Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra dan 
Perwira Penghubung Kodim Natuna, Mayor 
Harioko menyambut tamu saat open house 

di kantor bupati Anambas

Jajaran Polres Anambas saat menikmati 
hidangan open house Bupati dan Wakil 

Bupati Anambas
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