Lihatkepri.com, Tanjungpinang – Penyelenggaraan Bazar Imlek 2019 di kota Tanjungpinang
penuh nilai-nilai kebersamaan dan patut diapresiasi, Pembukaan Bazar Imlek ditandai
pengguntingan pita oleh Gubernur Kepri Dr. H. Nurdin Basirun, S. Sos, M. Si, bersama Walikota H.
Syahrul, S. Pd dan Wakil Walikota Tanjungpinang Hj. Rahma, S,Ip.

Bazar Imlek 2019 di Kota Tanjungpinang
Penuh Kebersamaan
Dilanjutkan dengan meninjau stand bazar yang diikuti oleh FKPD Provinsi dan Kota, Pimpinan
DPRD, Ketua TP PKK Kota Tanjungpinang, Ketua LAM Kota Tanjungpinang serta seluruh OPD di
lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang, Sabtu (12/1/18).
Walikota Tanjungpinang, mengapresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat atas terlaksananya
pembukaan Bazar Imlek 2019, kebersamaan ini merupakan bingkai identitas keberagaman
kebudayaan di Tanjungpinang, mengukir kembali sejarah kota lama atau kota pusaka di jalan
Tungku Umar dan Merdeka sebagai pusat keramaian.
“Adanya Bazar Imlek akan menghidupkan kembali keramaian disekitar kawasan kota lama dan
termasuk jalan ketapang, sehingga menjadi pusat kuliner, destinasi wisata dan destinasi sejarah
museum”. Tutur Walikota
Himbau Walikota bahwa sepanjang jalan Tengku Umar dan Merdeka sebagai kota pusaka,
masyarakat dapat melaksanakan bazar disetiap akhir pekan atau setiap malam minggu, sehingga
perputaran ekonomi atau proses jual beli di kota lama ini akan tetap terus berjalan.
“Nantinya Pemerintah Kota Tanjungpinang akan berupaya bersinergi dengan Pemerintah Provinsi
Kepri mewujudkan sebagai Kota pusaka. Tahun ini menurut Masyarakat Thiongha merupakan tahun
cinta, kasih sayang, mari kita bingkai kebersamaan dalam semangat kebhinekaan dan identitas
budaya di Tanjungpinang, dan semoga Bazar dapat menjadi penggerak ekonomi masyarakat, dan
dapat berjalan dengan lancar,” tutup Walikota
Gubernur Kepulauan Riau, Dr. H. Nurdin Basirun, S. Sos, M. Si menyampaikan dalam arahannya
turut memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang karena sudah mengkoordinir
seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksaan bazar Imlek.
“Alhamdulillah masyarakat yang hadir malam ini sangat ramai,” Ungkap Gubernur Kepri.
Lanjut Gubernur Kepri, ” Pemerintah Provinsi Kepri bersinergi bersama Pemerintah Kota
Tanjungpinang berupaya mewujudkan membangun kota ini, agar kota lama ini dapat kembali ramai
seperti sebagai destinasi wisata, karena sarana prasarana bandara dan pelabuhan sudah menunjang
untuk menciptakan kota lama sebagai destinasi kota budaya dan wisata.
“Semoga Bazar Imlek ini terlaksana dengan baik, adanya perbedaan menjadi indentiitas budaya
dalam Kebersamaan, dan justru akan semakin membuat kita kuat dan kompak.” Tutup Gubernur

Kepri (Diskominfo Tanjungpinang)

