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Humas Bintan – Gubernur kepulauan riau muhammad sani pada rabu 17 februari 2016 melantik
3 kepala daerah yang ada di provinsi kepulauan riau, yaitu bupati dan wakil bupati bintan,
lingga dan anambas di gedung daerah tanjungpinang.

Pelantikan berlangsung dimulai pada pukul 9 pagi. Dalam kesempatan ini 250 tamu
undangan mendapat kesempatan untuk menyaksikan langsung pelantikan di dalam aula
gedung daerah tanjungpinang, sedangkan sisanya mengikuti dari luar aula.

Muhammad sani, melantik bupati dan wakil bupati 3 kabupaten mewakili presiden republik
indonesia. Pengangkatan tiga kepala daerah ini disahkan berdasarkan surat keputusan menteri
dalam negeri, yang ditetapkan dijakarta pada 5 februari, untuk masa jabatan 2016 –
2021ditanda tangani oleh menteri dalam negeri tjahyo kumolo.
Adapun 3 kepala daerah yang dilantik adalah bupati dan wakil bupati bintan apri sujadi –
dalmasri syam, bupati dan wakil bupati lingga alias wello – muhammad nizar, bupati dan wakil
bupati kepulauan anambas abdul haris – wan zuhendra.

Proses pelantikan Bupati dan wakil bupati bintan, lingga dan kepulauan anambas, terlebih
dahulu diawali dengan pengambilan sumpah para kepala daerah yang dilantik oleh gubernur
muhammad sani secara islam, kemudian diikuti dengan penandatanganan berita acara sumpah
jabatan, setelah itu dilakukan pemasangan pemasangan tanda pangkat, penyematan tanda
jabatan, dan penyerahan petikan surat keputusan presiden atas pelantikan bupati & wakil
bupati.
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Dalam sambutannya gubernur kepulauan riau muhammad sani mengatakan bahwa kepala
daerah dilantik adalah untuk melaksanakan amanah masyarakat, Ia meminta agar kepala
daerah dapat bekerja dengan hati dan dengan tulus.

Sani juga memaparkan bahwa kepulauan riau adalah daerah dengan banyak potensi, bisa
dilihat dari tiap daerah yang kepala daerahnya baru saja dilantik, seperti bintan, lingga, dan
kepulauan anambas. Kekayaan alam kepri tentu perlu mendapat perhatian, baik oleh gubernur
maupun kepala daerah kabupaten kota, apalagi jika ada wilayah kepri yang di klaim oleh
provinsi lain, seperti pulau berhala yang sebelumnya diklaim milik jambi dan pulau pekajang
yang diklaim oleh bangka belitung.

Selain itu sani turut menyinggung potensi wisata yang dimiliki tiap daerah namun terkadang
kurang maksimal dikarenakan jarak tempuh yang terlalu lama, namun melalui pembangunan
pelabuhan-pelabuhan oleh pemerintah diharapkan ini dapat mengurangi waktu tempuh
perjalanan, untuk memaksimalkan itu, diperlukan pemetaan potensi.

“Potensi dipetakan, untuk melakukan pembangunan-pembangunan” ungkapnya.

Sebagai upaya pengembangan pariwisata sani mengutarakan beberapa pembangunan yang
sudah dilaksanakan, seperti pembangunan bandara, karena jika transportasi tidak diperbaiki
maka sulit untuk mengundang turis datang. Selain itu pula perlu kepala daerah perlu melakukan
peninjauan terhadap aturan kunjungan wisatawan, agar dapat menarik lebih banyak
pengunjung, jangan malah peraturan menyulitkan masuknya turis, karena jika ini terjadi seperti
kejadian penahanan beberapa waktu yang lalu, tentu akan berimbas negatif bagi pariwisata
kepri, apalagi ini juga berhubungan langsung dengan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Kepada kepala daerah sani berpesan untuk dapat bekerja dengan baik, dengan semangat yang
tinggi dan visi yang jelas, serta tetap mengutamakan kepentingan masyarakat. Selain itu kepala
daerah juga perlu turun langsung kelapangan, mengawasi jalannya program, tidak melulu
bekerja dibalik meja. Selain itu karena kepala daerah yang paling memahami daerahnya, maka
para bupati harus tau apa yang seharunya dilakukan, dibangun, bukan hanya berpatokan pada
hasil musrenbang saja.
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Dalam pelantikan ini, turut dilakukan penandatanganan pakta integritas oleh bupati tiap daerah
dihadapan gubernur.

Selain itu sejalan dengan acara ini, turut dilaksanakan pelantikan ketua tim penggerak pkk
kabupaten bintan, lingga dan kepulauan anambas oleh ketua tim penggerak pkk provinsi
kepulauan riau, aisyah sani. Acara pelantikan ketua tim penggerak pkk bintan, lingga, dan
kepulauan anambas diawali dengan pembacaan surat keputusan ketua tim penggerak pkk
provinsi kepulauan riau aisyah sani. dilanjutkan dengan acara pelantikan ketua TP PKK tiap
daerah, diawali dari TP PKK kabupaten bintan dedi maryati, ketua tp pkk kabupaten lingga
heryulita, dan ketua tp pkk kabupaten kepulauan anambas heriana.

Dalam sambutannya, aisyah sani mengucapkan selamat atas dilantiknya para bupati, wakil
bupati, dan ketua TP PKK. PKK dalam visi misinya memberdayakan keluarga, sasarannya
adalah seluruh anggota keluarga yang masih perlu ditingkatkan dan dikembangkan
kemampuan dan kepribadiannya dalam aspek mental dan spiritual, ujarnya. Selain itu tim
penggerak pkk harus dapat memberikan sumbangsih kepada daerah.

Aisyah sani juga mengatakan agar Tim penggerak PKK Harus dapat memberikan kontribusi
dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“khususnya keluarga dalam meningkatkan pelayanan kesehatan seperti posyandu yang perlu
terus direvitalisasi” katanya.

Kemudian tim penggerak PKK juga harus mengembangkan sumber daya manusia melalui
upaya pendidikan mayarakat, pelatihan keterampilan perempuan, dan pengembangan
wawasan yang dibutuhkan. tim penggerak PKK merupakan mitra pemerintah dalam
memberdayakan masyarakat, bertujuan membantu mensukseskan pembangunan terutama
dalam mensejahterakan keluarga dan masyarakat. Untuk itulah peran PKK harus saling
bersinergi dengan instansi terkait, sehingga tim penggerak PKK dapat bergerak sebagai unsur
terdepan yang akan menggalang peran serta masyarakat, untuk itulah ia berharap agar
pemerintah daerah dapat mendukung program PKK.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh segenap pejabat vertikal dilingkungan pemerintah provinsi
kepulauan riau, anggota DPR RI dari provinsi kepulauan riau, ketua dan wakil ketua DPRD
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provinsi Kepulauan Riau, ketua dan anggota DPRD 3 kabupaten yang dilantik, serta tamu
undangan lainnya.
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