
Suasana saat pelepasan Jonk Race oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Bintan, Kartini

BATAMTODAY.COM, Bintan - Jong  Race  Utara  kembali  digelar  di  Tembeling  Tanjung,  Kecamatan Teluk Bintan. Perlombaan yang 

memanfaatkan tenaga angin ini, digagas langsung oleh Pemererintah Kabupaten Bintan.

Dalam sambutannya, Ketua Panitia, Muhammad  Nur mengatakan, Festival Jong Race kali ini, diikuiti ratusan peserta. Dengan meliputi 

berbagai daerah, yang  tentunya  penghobi  perahu  Jong  Race. "Di sini, para peserta  tidak hanya memanfaatkan angin. Namun harus 

bisa mengakali dan melihat arah angin, yang nantinya mampu membawa peruhu peserta kegaris finish," tutur Nur, Jumat (8/3/2019).

Pada  kesempatan  itu,  Asisten  Perekonomian  dan  Pembangunan  Bintan, Kartini  mengatakan, agenda  tersebut  merupakan  wujud 

perhatian  Pemerintah  Daerah  atas  usaha  pelestarian  seni  dan  budaya di Bintan. "Perahu jong ini merupakan permainan rakyat asli 

Melayu  Bintan, yang  secara turun temurun sering diselenggarakan. Hal menarik lainnya, permainan perahu jong tersebut juga mampu 

menarik perhatian wisatawan," kata Kartini.

Kabupaten  Bintan  kaya  akan  seni  dan  budaya  yang  menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan, salah satunya permainan perahu 

layar  jong  ini, juga  memiliki keunikan tersendiri, di mana perahu jong dibuat dengan kayu pilihan, dengan panjang 1,5 Meter dan layar 

mencapai  2  Meter. "Agenda  Festival  Jong  Race  menjadi  salah  satu  kalender  pariwisata  Kabupaten   Bintan. Dalam  melestarikan 

kesenian dan budaya, serta menarik kunjungan wisatawan ke Bintan," timpal Kartini.
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