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Anambas di Pasir Peti sudah rampung yang ditandai dengan acara 

syukuran dan tepung tawar pada Senin (25/6/2018). 

Bupati  Kabupaten  Kepulauan  Anambas, Abdul Haris menyampai-

kan  anggaran  pembangunan   sebear Rp 44  miliar  cukup  besar. 

Menurutnya semua anggaran itu berasal dari rakyat.

"Untuk  membangun  gedung  semegah  ini  memang  butuh  biaya 

yang   besar.   Itu   semua  memang  uang  rakyat.  Tetapi  sebagai 

pelayan     masyarakat     harus    memberi    timbal    balik,    yakni 

peningkatan  pelayanan   kepada   masyarakat.   Kita   juga   harus 

menjaga bangunan ini," tegas Abdul Haris dalam sambutannya.

Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra saat tepung 
tawar kantor bupati Anambas

Tokoh adat saat prosesi tepung 
tawar kantor bupati

Bupati Anambas, Abdul Haris dan Wakil Bupati Anambas, 
Wan Zuhenra baru tiba sebelum acara tepung tawar 

kantor bupati di Pasir Peti
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Bupati Anambas, Abdul Haris saat prosesi tepung tawar 
kantor bupati di Pasir Peti

"Sejak   pemekaran   sudah   banyak  terlaksana  pembangunan.  Namun kita akan tetap melaksanakan pembangunan lainnya  

karena  masih   banyak  yang  dibutuhkan  oleh  masyarakat.  Sudah  10  tahun  pemekaran dari Kabupaten Kepulauan Natuna 

tentunya harapan kita bersama agar ada kemajuan yang lebih baik lagi," katanya.

Bupati  juga menyampaikan untuk melaksanakan pembangunan daerah perlu sinergi semua pihak sesuai tugas dan fungsinya.  

Apalagi sebagai daerah perbatasan yang semuanya membutuhkan dukungan terutama dari Pemerintah Pusat.

Pembangunan  untuk  segi  infrastruktur  yang  membutuhkan  dana besar tentunya tidak cukup jika hanya  mengandalkan dari 

APBD  saja.   "Kita   membutuhkan  semua   dukungan   dalam  melaksanakan  pembangunan.  Terutama  untuk proyek  besar  

seperti  pembangunan  Jembatan  SP sekitar Rp 129 miliar tentunya tidak cukup kalau hanya  mengandalkan dari APBD, inilah 

yang kita harapkan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat," ungkap dia.

Sementara  Wakil  Bupati  Anambas,  Wan  Zuhendra  menyampaikan,  dengan   peringatan  10  tahun   Kabupaten Kepulauan  

Anambas   masih  banyak  yang  akan   dilakukan  kedepannya.  Untuk   sektor  perikanan  dan   kelautan merupakan  andalan 

harus digesa.

  

"Sudah  10  tahun  kita   pemekaran  dan  pembangunan  sudah  banyak  terlaksana. Namun ke depan kita ingin lebih baik lagi 

terutama  dari  sektor   perikanan   dan   kelautan.  Selain   itu   sektor   periwisata   juga   akan  kita   kembangkan   agar   bisa 

menjadi pendongkrak Pendapatan Asli daerah (PAD) kedepannya," katanya.
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Abdul Haris Ingin Aparaturnya Berikan Layanan Terbaik untuk Masyarakat Anambas

Wakil Bupati Anambas, Wan Zuhendra saat menanam 
pohon disekitar pekarangan kantor bupati Anambas

Danlanal Tarempa, Letkol Arie turut  menanam pohon di 
pekarangan kantor bupati setelah acara tepung tawar selesai

Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas menanam 
pohon di pekarangan kantor bupati Anambas

Warga dan pegawai berbaur bersama saat 
acara tepung tawar kantor bupati Anambas

Jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas 
foto bersama dengan instansi vertikal dan tamu undangan

Kapolres Anambas, AKBP Junoto menanam pohon 
usai acara tepung tawar kantor bupati Anambas
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