Jadikan Momentum HUT Seruyan Ke- 17
sebagai Peningkat Semangat Pembangunan
Daerah

KUALA PEMBUANG – Upacara peringatan hari jadi Kabupaten Seruyan ke- 17 diselenggarakan di
halaman Kantor Bupati Seruyan, Senin 5 Agustus 2019. Upacara dipimpin langsung oleh Gubernur
Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran berlangsung secara hikmat dan lancar.
Upacara juga dihadiri oleh Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum
Provinsi Kalteng, Salahuddin, Kepala Dinas Perkimtan Provinsi Kalteng Leonard S Ampung, Ketua
Dewan Adat Dayak Kalteng Agustiar Sabran, Bupati Seruyan Yulhaidir, Wakil Bupati Seruyan Hj.
Iswanti,SE.,MM, DPRD Seruyan, Kepala SOPD, FKPD, Camat, ASN, Honorer dan pelajar serta
Undangan dari lembaga- lembaga dan tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Seruyan.
Dalam bertambahnya usia yang telah mencapai usia remaja ini diharapkan Kabupaten Seruyan
menjadi Kabupaten yang profesional dan berdaya saing tinggi, serta menjadi momentum
meningkatnya semangat baru bagi Pemerintah Daerah dan seluruh elemen masyarakat agar dapat
bahu membahu dalam meningkatkan Pembangunan yang ada di Bumi Gawi Hatantiring ini,
Pembangunan itu baik meliputi pembangunan infrastruktur maupun pembangunan Sumber Daya
Manusia (SDM).
Sesuai dengan amanat dan harapan yang disampaikan dalam sambutannya Gubernur Kalimantan
Tengah H. Sugianto Sabran mengatakan, bahwa dirinya juga merupakan orang asli Kabupaten yang
berjuluk Bumi Gawi Hatantiring ini “Saya dilahirkan di Hanau Kabupaten Seruyan, sehingga akan
menjadi perhatian saya agar Kabupaten ini bisa lebih maju dalam berbagai hal, Saya ingin Seruyan
terus berbenah kearah yang lebih maju, oleh karena itu saya akan terus perhatikan Kabupaten
Seruyan” ujarnya.
Kemudian ia juga menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi juga akan terus memperhatikan
Kabupaten Seruyan, salah satu wujud kongkrit yang telah dilaksanakan adalah jalan Kuala Pembuang
menuju Bangkal yang akan diselesaikan sampai pada 2022, saat ini setiap tahunnya Pemerintah

Provinsi Kalteng terus membantu pengerjaan
jalan itu secara bertahap. Kemudian Jalan dari
Kecamatan Hanau sampai Seruyan Hulu juga
akan terus diperhatikannya.
bahkan
Sugianto
menyebutkan
akan
memberikan bibit kelapa dalam sebanyak 20 ribu
hektare, bibit kopi bahkan jagung untuk
Kabupaten Seruyan.
Dilain kesempatan Bupati Seruyan juga
mengatakan bahwa di ulang tahunnya yang ke-17 ini, Kabupaten Seruyan juga telah memperoleh
kado terindah dari Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi bahwa
dalam 62 daftar Kabupaten se Indonesia, Kabupaten Seruyan Kalimantan Tengah (Kalteng) masuk
dalam salah satu daftar Kabupaten yang terentaskan dari status kabupaten tertinggal. “keluarnya
Seruyan dari daftar kabupaten tertinggal menjadi kado istimewa bagi Kabupaten Seruyan yang telah
merayakan hari jadi ke 17 pada 5 Agustus 2019 ini”. ujarnya
Setelah selesai upacara, acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan dari berbagai SKPD kepada
masyarakat Kabupaten Seruyan yang dilakukan oleh Gubernur Kalteng. Dan selanjutnya rangkaian
acara syukuran sekaligus pemotongan tumpeng oleh Bupati Seruyan, Yulhaidir yang disaksikan oleh
Gubernur Kalteng yang bertempat di rumah jabatan Bupati Seruyan sebagai bentuk tanda syukur
dan harapan untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seruyan.
Rangkaian acara peringatan HUT Seruyan ke-17 diakhiri dengan acara temu kangen Gubernur
Kalteng dengan para siswa-siswi SD, SLTP dan SLTA sederjat bertempat di Lapangan tennis indoor
Kuala Pembuang. (sup/foto:Jai)

Gubernur Saat Menghadiri Upacara HUT Seuyan

Bupati Seruyan saat melakukan potong tumpeng
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