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Harapan dan Impian, Nursita: ?Presiden Jokowi Dapat Meresmikan Karya Besar
Ini?

Nursita Nainggolan sedang bersalaman dengan Gubernur Riau di acara di Mandau beberapa waktu lalu
RIAUEXPRESS, MANDAU ? Dengan penuh optimis, Nursita sebagai Ketua Yayasan Raja Tawar Mula Jadi yang menghadirkan
rumah adat Jabu Bolon Sumatera Utara di Provinri Riau, tepatnya di Jl. Rangau Km 7 Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau.
Dengan begitu yakin dan percaya, Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. Joko Widodo lah yang akan meresmikan karya besarnya.
?Saya yakin dan percaya, dengan hadirnya rumah adat Batak Jabu Bolon ini akan menambah deretan destinasi wisaya budaya di
Provinsi Riau. Dan saya sangat optimis, karena ini adalah salah satu program dari pemerintahan yang sekarang, baik ditingkat
daerah sampai ke tingkat pusat?.

Objek Wisata Budaya Batak di Kl. 7 Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau
?Harapan saya kepada pemerintah daerah dapat merekomendasikan kepada Bapak Presiden Joko Widodo untuk datang langsung
meninjau lokasi dan sekalian meresmikan rumah adat yang dikelola oleh Yayasan Raja Tawar Mula Jadi ini?.
Masih jelas Nursita ?Kami menyadari, khsususnya saya sendiri, sebagai ibu rumah tangga yang mungkin bisa dibilang sangat nekad
mendirikan destinasi wisata rumah adat ini, namun ini bukan hanya sebuah karya, namun sebagai insan sosial yang peduli dengan
adat istiadat dan demi kelangsungan adat itu sendiri. Walaupun hanya seorang ibu rumah tangga, saya yakin dan saya bisa
melakukannya?.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from Export date: Fri Nov 16 6:13:37 2018 / +0000 GMT

Pengunjung Wisata saat bersantai
Saat ditanya, Kenapa harus Presiden yang harus datang dan meresmikannya?
Nursita menelaskan ?Sebenarnya ini adalah impian dan harapan saya selaku penggagas rumah adat ini, Presiden Republik Indonesia
Bapak Ir. Joko Widodo harus yang meresmikannya dan secara resmi membuka destinasi wisata adat ini, agar Indonesia tahu, bahkan
ke manca negara, Inilah impian saya yang mungkin belum tercapai?.
Bagaimana Dukungan Pemerintah Daerah Terkait RI 1 Terkait Destinasi Wisata ini?
?Bagaimanapun kita akan bermohon kepada pemerintah daerah untuk memberikan dukungan, dan itu mutlak kita butuhkan. Kami
butuh itu dan tentunya kepada Bapak Bupati Bengkalis Amril Mukminin bisa memberikan rekomendasi, agar kami bisa melanjutkan
ke tingkat berikutnya?. Jelas Nursita Nainggolan sebagai Ketua Yayasan Raja Tawar Mula Jadi saat dialog dengan awak media,
Minggu (08/10/17) di lokasi destinasi wisata rumah adat Jabu Bolon Jl. Rangau Km 7 Duri Kec. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau.
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