Lihatkepri.com, Karimun – Mengusung Tema Biker camp, Social, Fun Touring City. Karimun Max
Owner (Kamo) menjadi tuan rumah Silaturahmi antar Komunitas motor Max di Kepulauan Riau.
Organisasi Komunitas motor Max ini merupakan organisasi nasional yang telah ada di seluruh
Indonesia, dengan di lengkapi legalitas hukum baik akte notaris, Adrt, dan badan hukum lainnya.
Kegiatan yang bertujuan Silaturahmi antar Komunitas atau organisasi motor Max antar Kabupaten /
kota di Kepulauan Riau ini Pertama dan di pelopori oleh Karimun Max Owner sebagai Tuan rumah
Max Owner Silaturahmi pertama di Kepulauan Riau.
Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 14 Desember Hingga berakhir pada 17 desember ini di
ikuti oleh 3 wilayah organisasi Max owner Kepulauan Riau, yaitu Karimun Max Owner sebagai Tuan
Rumah dan penyelenggara, Bintan Island Max owner, Kundur Max owner, bahkan Tanjungpinang
Max owner yang rencananya akan bergabung bersama namun terkendala sesuatu hal.
Kegiatan berlangsung dari mulai penjemputan peserta luar yaitu Bintan Island Max owner dan
Kundur Max owner pada tanggal 14 desember malam hari.
Dan di mulai pada tanggal 14 desember dengan pelaksanaan Biker camp / Makrab yang bertujuan
menjaga silaturahmi dengan konsep Camp di pantai pongkar, dan kegiatan berlangsung dengan live
musik serta di hadiri oleh KBO Lantas Karimun, dalam pelaksanaan nya KBO Lantas berpesan agar
tetap menjaga ketertiban umum dalam berlalu lintas.
Selanjutnya, Ketua Karimun Max Owner Hermes Saing dalam Sambutan nya menjelaskan tentang
organisasi Max owner merupakan organisasi yang telah legal dan berbadan hukum.
Di tambahkan oleh Ketua Bintan Island Max owner , Taufik Anugrah Putra mengatakan bahwa Max
Owner siap menjadi Pelopor Keselamatan dan bukan organisasi Motor yang ugal ugalan tidak tau
aturan dalam berlalu lintas.
Selanjutnya dijelaskan lebih rinci oleh ketua Pelaksana kegiatan, Junaidi Fajri, S.Sos mengatakan
bahwa kegiatan berlangsung 3 hari dari tanggal 14-17 Desember 2018.
“14 desember kegiatan penjemputan temen temen Max dari luar daerah (Bintan dan Kundur) 14,
biker Camp (Malam Keakraban) yang bertujuan menjaga dan memperkuat silaturahmi dengan
konsep camp dan live music,” ujarnya
Di sambung keesokan hari nya 14 desember dengan mengadakan bakti sosial dalam penyerahan
sembako dan uang yang telah dikumpulkan dari anggota seluruh Max owner Karimun, Bintan yang
berkesempatan ikut berpartisipasi pada saat itu serta donatur luar dari anggota Max yang dalam hal
ini Kasat Intelkam Karimun.
“Penyerahan Sembako dan uang tersebut di serahkan kepada lebih kurang 10 Kk di kawasan batu
lipai RT 2 RW 4 Kabupaten Karimun,” ujarnya
Selanjutnya, dengan didampingi lantas Karimun dan Pasiter dari kodim 0317 /TBK, lalu di lanjutkan
dengan memutari kota Karimun yang berada pada titik kumpul costal area lalu ke oil tanking dan
akhirnya kembali ke costal area untuk Kopi darat bersama temen temen Max yang masih dalam
nuansa kekerabatan dan persaudaraan.
“Hingga kegiatan di sambung besok Max owner Karimun dan Bintan menyebrangi pulau Karimun
dengan kapal roro untuk melakukan fun Touring ke pulau kundur bersama kundur Max Comunity,”
ujarnya.

Kegiatan berlangsung dari pagi dengan menelusuri pulau kundur hingga sore hari kembali ke pulau
Karimun. dan di tutup dengan pelepasan kepulangan temen temen Max owner dari luar daerah.
“Kegiatan ini akan di teruskan sebagai agenda tahunan Max owner di Kepulauan Riau, dan yang
akan menjadi tuan rumah selanjutnya Bintan island Max owner,” ujarnya.

