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Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris saat membacakan
amanat dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 

BATAMTODAY.COM, Anambas - Bupati  Kepulauan  Anambas, Abdul  Haris  menjadi  pembina upacara pada Hari 

Pendidikan Nasional, Kamis (2/5/2019).

Pelaksanaan  upacara  dalam  memperingati  Hari  Pendidikan  Nasional ini digelar di Halaman Kantor Bupati lama, 

Jalan  Imam  Bonjol, Kelurahan  Tarempa,  Kecamatan Siantan, dengan mengikutsertakan perwakilan guru, pelajar 

dari berbagai tingkatan, instansi vertikal, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Bupati  Abdul  Haris  yang  membacakan  amanat  dari  Menteri  Pendidikan  dan  Kebudayaan Republik Indonesia, 

Muhadjir  Effendy  itu  meminta  kepada seluruh komponen untuk bisa bersaing dengan kabupaten/kota lain, meski 

dengan segala keterbatasan yang saat ini dirasakan di Anambas.

"Keterbatasan  ini  jangan menjadi alasan untuk kita tidak bersaing. Justru membuat kita untuk semakin termotivasi 

untuk bergerak maju," ungkapnya.

Alokasi anggaran pendidikan sebesar 63 persen dari Pemerintah Pusat, saat ini telah dipercaya untuk dikelola oleh 

Pemerintah  Daerah.  Perhatian  khusus  pada  sektor  pendidikan  dan kebudayaan, diakui Pemerintah Pusat telah 

menyentuh daerah terdepan, tertinggal, serta terluar di Indonesia, salahsatunya di luar batas negara.

Dengan  alokasi  anggaran  pada  bidang  pendidikan  yang  kini  dapat  dikelola  oleh daerah, pemerintah meminta 

kepada  daerah  untuk  memperhatikan   skala  prioritas  dalam  mewujudkan  sejumlah  program  yang  berkenaan 

dengan pendidikan serta peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM).

"Pembangunan  dalam  sektor pendidikan tidak hanya pada bidang infrastruktur semata. Perhatian pemerintah saat 

ini  sudah  bergeser  kepada  penguatan  dan pembangunan sumber daya. Termasuk penguatan dari sisi kemajuan 

teknologi, dan kebudayaan," katanya.

Abdul  Haris juga menyampaikan, terdapat dua hal yang menjadi perhatian, yang meliputi pendidikan karakter, agar 

memiliki   pendidikan  dan  berakhlak  mulia. Untuk   mewujudkan  hal  ini,  memerlukan   sikap  profesionalitas  dari 

pemangku kepentingan.

"Peserta didik yang didominasi generasi milenial yang terlahir di era digital, juga menjadi salah satu poin serta lebih 

mudah menyerap teknologi baru," ujarnya.

Dalam  kesempatan  itu,  Bupati  Anambas  dan perwakilan instansi vertikal turut memberikan penghargaan kepada 

tenaga  pengajar  yang  memiliki  dedikasi pada dunia pendidikan di Anambas, termasuk memberikan penghargaan 

kepada perwakilan pelajar yang memiliki prestasi.
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Jadi Pembina Upacara Hardiknas, Abdul Haris : 
Keterbatasan Jadi Motivasi Bergerak Maju
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Tarian kreatif yang dibawakan anak-anak Bintan saat pawai pembukaan MTQ Provinsi 
Kepri

Pengibaran bendera merah putih saat upacara Hardiknas di halaman kantor 
Bupati lama di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan
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Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris saat
menjadi pembina upacara pada Hari Pendidikan Nasional

Pembacaan Undang Undang Dasar 1945 saat
upacara Hari Pendidikan Nasional di Anambas

Tamu undangan yang hadir pada pelaksanaan
upacara Hari Pendidikan Nasional

Bupati Anambas, Abdul Haris memberikan penghargaan kepada tenaga 
pengajar yang memberikan dedikasi pada dunia pendidikan di Anambas

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar saat
menyerahkan penghargaan kepada perwakilan pelajar yang berprestasi

Perwakilan Lanal Tarempa saat menyerahkan penghargaan kepada tenaga pengajar Perwakilan dari Kejaksaan Negeri Natuna di Tarempa saat memberikan 
penghargaan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional


