
BATAMTODAY.COM, Anambas  -  Wakil  Bupati  Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra menjadi 

pembina  upacara  Hari  Pendidikan  Nasional  (Hardiknas).  Upacara  berlangsung  di  halaman 

Kantor Bupati Anambas pada Rabu (2/5) kemarin.

Upacara  ini  merupakan  rangkatan  kegiatan  yang  disusun  oleh  Pemerintah  Daerah melalui 

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. 

Wakil  Bupati,  Wan Zuhendra yang menyampaikan sambutan Menteri Pendidikan dan Kebuda-

yaan Republik Indonesia ini pun, menyadari pentingnya bidang pendidikan dan kebudayaan.Dia 

juga mengajak dalam Hari Pendidikan  Nasional  ini  untuk  menjadi  momentum  dalam  rangka 

evaluasi diri.

"Melalui  peringatan  hari  pendidikan  nasional  ini, mari kita jadikan momentum bersama  untuk 

semakin   mempererat   semangat    kebangsaan    kita.    Termasuk   merenungkan    sekaligus 

mengevaluasi diri," ujarnya.

Penghormatan kepada bendera merah putih oleh 
peserta upacara Hardiknas di halaman kantor 

Bupati Anambas

Wakil Bupati berserta perwakilan unsur instansi yang 
ada di Kabupaten Kepulauan Anambas saat menghadiri 
upacara Hardiknas di halaman kantor Bupati Anambas

Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, 
Wan Zuhendra saat menjadi pembina upacara pada 

Peringatan Hari Pendidikan Nasional di halaman 
kantor Bupati Anambas

Pelajar dari berbagai tingkatan yang menjadi peserta 
upacara Hari Pendidikan Nasional di halaman kantor 

Bupati Anambas

Wakapolres Anambas Kompol Rafizal Amin saat 

menyerahkan penghargaan secara simbolis 
kepada pelajar di Anambas

Perwakilan guru yang ada di Anambas saat menghadiri 
upacara Hari Pendidikan Nasional

Wakil Bupati saat menyerahkan penghargaan kepada 
perwakilan pelajar di Anambas

Pemerintah Daerah bersama unsur instansi vertikal dan 
perwakilan pelajar saat sesi foto bersama usai upacara 

Hardiknas di halaman kantor Bupati Anambas

Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, 
Sahtiar saat menyerahkan secara simbolis sepeda 

kepada pelajar di Anambas
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Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Wan Zuhendra 
saat menyampaikan amanat

Dalam upacara yang dihadiri oleh sejumlah perwakilan instansi yang ada di Anambas itu, Wakil Bupati juga menyampaikan agar peringatan dapat dijadikan sebagai momentum untuk 

melihat apa yang telah dikerjakan, khususnya dalam bidang pendidikan.Tidak hanya itu, Wakil Bupati juga menyerukan untuk segera bergegas melangkah ke depan untuk mencapai cita-

cita pendidikan nasional yang diidam-idamkan. Dalam kesempatan ini juga, dia menyampaikan pernyataan sikap #GISA (Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan). 

"Melalui Hari Pendidikan Nasional ini, diharapkan kita semua dapat mengejar target khususnya pada bidang pendidikan," ungkapnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Sahtiar menyampaikan, Peringatan Hari Pendidikan Nasional menjadi momentum bagi Pemerintah Daerah. Melalui 

Perpustakaan Daerah, pihaknya menyerahkan penghargaan kepada lima orang pelajar yang sering berkunjung ke Perpustakaan Daerah.Hal itu menurutnya sebagai motivasi agar 

selalu membiasakan diri dalam membudayakan gemar membaca di kalangan pelajar dan masyarakat. "Gerakan budaya gemar membaca ini sedang gencar-gencarnya kita laksanakan. 

Ini merupakan sebagai salahsatu usaha kami dalam mengurangi serta membatasi penggunaan gadget di kalangan pelajar," ujar Sahtiar. Pihaknya pun berharap, agar gerakan itu dapat 

didukung baik oleh orangtua, guru, maupun masyarakat dengan mengingatkan betapa pentingnya membaca. "Termasuk manfaat dari membaca yang akan diterima serta bermanfaat 

pada masa yang akan datang," ungkapnya.
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