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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

 
SAMBUTAN 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  

DALAM RANGKA MEMPERINGATI HUT KE – 72 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  

KAMIS 17 AGUSTUS 2017 
  
  

Asalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh, 
Om Swasti Astu, 
Salam Sejahtera Untuk Kita  Sekalian 
 
 
Para Peserta Upacara yang Saya Hormati.  
  

Sebagai umat yang beragama marilah kita  

panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya  

kita dapat menikmati dan meneruskan cita-cita 

kemerdekaan yang diperjuangkan para pahlawan 

kusuma bangsa. Kita juga bersyukur  dapat menghadiri 
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Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-72 

Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2017 dalam 

suasana tertib, aman dan khidmat.    

Pada kesempatan yang berbahagia ini saya 

mengajak kita sekalian untuk melakukan refleksi 

terhadap perjalanan kehidupan Bangsa Indonesia yang 

telah merdeka selama 72 tahun. Tentu selama kurun 

waktu 72 tahun, banyak kemajuan yang telah dicapai 

oleh Bangsa Indonesia, dalam segenap aspek 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tidak 

terlepas dari hasil  perjuangan para pahlawan yang telah 

gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan negara 

Indonesia terhadap kekuasaan para penjajah. Dengan di 

Proklamirkannya  Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 

17 Agustus 1945 oleh Soekarno/Hatta, maka tugas kita 

sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat adalah 

terus mempertahankan kemerdekaan itu dalam bentuk 

persatuan dan kesatuan bangsa dengan terus 

membangun dan mengisi Kemerdekaan di semua 

bidang untuk terwujudnya cita-cita kemerdekaan 

Indonesia yaitu bangsa yang merdeka, bersatu, 

berdaulat, adil dan makmur. 
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Peserta Upacara yang Saya hormati, 

Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-72 Kemerdekaan 

Republik Indonesia  janganlah hanya kita jadikan ajang 

seremonial dan rutinitas mengenang perjuangan masa 

lalu saja, tetapi justru yang terpenting adalah sebagai 

momentum melihat masa depan Bangsa Indonesia ke 

arah yang lebih maju. Semangat pantang menyerah 

yang dilakukan oleh generasi 45 sangat dibutuhkan 

dalam kondisi bangsa yang sedang mengalami berbagai 

pergeseran nilai kemanusiaan saat ini.  

Peserta Upacara yang Saya hormati, 

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa esensi 

penting dalam penyelenggaran pemerintahan  adalah 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh 

masyarakat dalam mencapai tujuan negara, yaitu 

terwujudnya kesejahteraan umum dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa, hal ini harus disadari kita semua 

bahwa seiring bertambahnya tuntutan masyarakat 

terhadap perbaikan pelayanan  yang efektif, efisien dan 

memuaskan, Pemerintah harus cepat tanggap dalam 

merespon tuntutan tersebut.  

Berkenaan dengan itu Saya berharap pada pemerintah 

daerah, dunia usaha dan masyarakat agar menciptakan 
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suasana yang kondusif dengan meningkatkan 

koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, sinergitas yang 

lebih intensif guna  menyelesaikan berbagai persoalan 

yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sesuai tugas 

dan tanggung jawab yang berada dipundak kita masing-

masing demi kemajuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan. 

Berbagai persoalan pelayanan dasar yang selama 

ini belum optimal penyelenggaraannya harus menjadi 

perhatian kita. Sebab hak masyarakat memperoleh 

pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial, dan 

memperoleh hak hidup yang aman dan sejahtera 

menjadi tugas pemerintah, maka Tema Peringatan Hari 

Ulang Tahun Ke-72 Kemerdekaan Republik Indonesia 

Tahun 2017 sangat tepat yaitu "INDONESIA KERJA 

BERSAMA". Mari Kita Tingkatkan Semangat Kerja 

Bersama dan Gotong Royong Serta Pemberdayaan 

Masyarakat di Berbagai Bidang Untuk Kesejahteraan 

dan Kemakmuran Rakyat Kalimantan Tengah menuju     

“Kalteng Berkah (Bermartabat, Elok, Religius, Kuat 

Amanah dan Harmonis) dalam Bingkai NKRI” 
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Peserta Upacara yang Saya hormati, 

Dalam kesempatan yang berbahagia ini ada 

beberapa hal penting yang ingin saya sampaikan dan 

menjadi perhatian kita bersama, yaitu : 

1. Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia terdiri 

dari berbagai Suku, Agama, Ras dan Golongan yang 

terpisahkan oleh pulau-pulau yang membentang dari 

Sabang sampai Merauke. Kita menyadari bahwa 

dengan keberagaman ini, tidak jarang terjadi 

gesekan-gesekan di antara masyarakat. Namun 

demikian, saya berharap kita tidak mudah 

terprovokasi oleh isu-isu SARA. Jadikan PANCASILA 

sebagai dasar negara yang menjadi perekat 

persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. 

Oleh sebab itu Saya menghimbau kepada seluruh 

masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk 

terus meningkatkan persatuan dan kesatuan serta 

saling hormat-menghormati antara pemeluk agama, 

antar suku dan golongan sehingga suasana damai 

dan kondusif selalu terjaga dan terbina di lingkungan 

kita masing-masing sesuai dengan semboyan 

"Bhineka Tunggal Ika". 

Jadikan Kalimantan Tengah sebagai provinsi 

percontohan toleransi antar umat beragama, karena 

keberagaman sangat terjaga di Bumi Tambun 
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Bungai, Bumi Pancasila dengan Budaya Huma 

Betangnya. 

2. Pada tahun 2018 yang akan datang, kita bersama-

sama dengan daerah lain di Indonesia, akan 

melaksanakan Pilkada serentak. Di Provinsi 

Kalimantan Tengah  ada 10  Kabupaten dan 1 kota 

yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah. 

Pada kesempatan yang baik ini, Saya selaku  

Gubernur Kalimantan Tengah, menghimbau kepada 

segenap lapisan masyarakat, organisasi sosial 

politik, organisasi keagamaan dan aparatur 

pemerintah untuk bersama-sama menciptakan 

suasana yang kondusif agar Pemilihan kepala 

daerah se- Provinsi Kalimantan Tengah dapat 

terselenggara secara tertib, lancar, aman dan damai. 

Saya juga mengajak kita semua, yang telah memiliki 

hak untuk memilih agar dapat mengunakan hak pilih  

dengan sebaik-baiknya. Jangan GOLPUT, karena 

satu suara sangat berarti dalam mendukung 

pemerintahan serta kemajuan di Provinsi Kalimantan 

Tengah kedepan. Kita tidak memilih Pemimpin untuk 

kepentingan suku, agama, ras dan golongan tertentu. 

Tapi kita memilih pemimpin yang mampu memimpin 

pada lima tahun ke depan yang lebih baik, adil, jujur 
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dan memperhatikan kepentingan masyarakat secara 

luas.  

3. Seperti kita ketahui bersama bahwa pemerintah 

pusat tengah mewacanakan  perpindahan ibukota 

Pemerintahan. Provinsi Kalimantan Tengah 

merupakan salah satu kandidat kuat untuk menjadi 

ibukota Pemerintahan. Saya sebagai Gubernur 

mendukung rencana pemerintah pusat demi 

kemajuan pembangunan serta kesejahteraan 

masyarakat di Kalimantan Tengah. Hal ini sudah 

Saya sampaikan saat jadi pembicara pada 

INDONESIA DEVELOPEMENT FORUM 2017 baru-

baru ini, bahwa dengan pemindahan Ibu Kota 

Pemerintahan, akan menjadi salah satu solusi 

mengatasi ketimpangan ekonomi. Saya berharap 

dukungan dan doa seluruh masyarakat Kalimantan 

Tengah agar wacana tersebut  bisa terwujud, agar 

Kalimantan Tengah dikenal diseluruh dunia.   
 

Peserta Upacara yang Saya hormati, 

Sebagai akhir sambutan ini marilah dengan 

semangat Proklamasi Kita mensyukuri karunia Tuhan 

kepada kita Bangsa Indonesia dan masyarakat 

Kalimantan Tengah khususnya, bahwa dengan 

perjuangan disertai kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas 
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dan kerja tuntas kita telah berdiri sejajar dengan 

provinsi-provinsi lain dalam kerangka NKRI. Perjalanan 

kita memang masih panjang. Namun kita yakin, dengan 

semangat satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, kita 

akan terus bersatu, bangkit dan maju, menuju masa 

depan yang gemilang. 

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, melimpahkan 

rahmat, karunia, dan ridho-Nya kepada kita semua 

dalam membangun bangsa dan negara kita menjadi 

bangsa yang besar, maju, demokratis, berkeadilan, dan 

bermartabat. 

Merdeka……!  Merdeka……!  Merdeka…! 

Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-72 

Terima Kasih 

 
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 

Syalom.  

Om Santi Santi Santi Om, 

 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 
 
 

H. SUGIANTO SABRAN 
 


