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KOTA BANJARBARU

Bebarasih Sungai Sumba,
Relawan Damkar Dapat Polis Asuransi

Masyarakat bersama TNI, POLRI, Relawan Damkar Bares 698, serta Praja IPDN bergotong royong 
membersihkan aliran sungai di Sungai Sumba, Kelurahan Guntung Manggis (29/5/2022) – 

Foto: Oriz

Media Center Banjarbaru – Sebagai upaya miti-
gasi banjir sekaligus memberikan rasa aman dan 
perlindungan kepada relawan Damkar, Pemko 
Banjarbaru mengadakan kegiatan Bebarasih 
Sungai Sumba oleh Masyarakat Kelurahan Gun-
tung Manggis, dirangkaikan dengan Penyerahan 
Polis Asuransi bagi Relawan Pemadam Keba-
karan se-Kota Banjarbaru, yang dihadiri langsung 
oleh Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Arif-
fin, bertempat di Sungai Sumba, Jalan Sungai 
Sumba, Kelurahan Guntung Manggis, pada 
Minggu (29/5/2022) Pukul 07.00 WITA.

Pak Aditya dalam sambutannya menyampaikan, 
kegiatan Bebarasih (Bahasa Banjar dari 
bersih-bersih) Sungai Sumba merupakan salah 
satu upaya dalam penanggulangan bencana.

“Kegiatan pada hari ini adalah salah satu bentuk 
upaya kita dalam mitigasi bencana di daerah kita 
tercinta yaitu Kota Banjarbaru,” ucap beliau ketika 
menyampaikan sambutan sebelum melak-
sanakan kegiatan bebarasih sungai.

Beliau menambahkan, salah satu bentuk mitigasi 
bencana yaitu melaksanakan normalisasi aliran 
sungai.

“Yang mana kita tahu salah satu daerah di Kali-
mantan Selatan hari ini sudah kebanjiran, salah 
satu bentuk pencegahannya adalah kita harus 
melaksanakan normalisasi-normalisasi, terhadap 
aliran-aliran sungai di Kota Banjarbaru,” tuturnya.

Masih kata Pak Aditya, beliau menginginkan 
kegiatan bebarasih rutin dijadwalkan, agar tercip-
tanya lingkungan yang selalu berkualitas.

“Kegiatan ini hendaknya terus kita tingkatkan, 
dengan melaksanakan pembersihan lingkungan 
secara simultan dan insidentil, jangan sekali – 
sekali saja atau peringatan hari tertentu, tapi bisa 
kita jadikan agenda tetap, agar kondisi lingkun-
gan selalu berkualitas,” ujarnya.

Kemudian, setelah menyerahkan secara simbolis 
polis asuransi kepada relawan damkar, Pak Aditya 
berpesan kepada relawan damkar, harus hati-hati, 
jangan ugal-ugalan dijalan, jaga keselamatan diri 
dan masyarakat.

“Alhamdulillah relawan kebakaran sudah 
mendapat polis asuransi, cuman pesan ulun 
jangan betambah laju (Bahasa Banjar dari 
mengebut) menyetir mobil pemadamnya, tetap 
hati-hati, tetap jaga keselamatan kita, tetap jaga 
keselamatan warga masyarakat sekitar,” Ujar Pak 
Aditya kepada para relawan damkar.

Untuk diketahui, jumlah relawan damkar yang 
mendapatkan polis asuransi sebanyak 275 orang. 
(Orz/MedCenBJB)
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RT.49 RW.01 Menjadi Pilot Project 
Kedua Pelaksanaan RT Mandiri

Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin saat potong nasi tumpeng & Ketua RT.49 RW.01, 
Supriadi saat memberikan sambutan. 

Foto – Yudhis.

“Alhamdulillah pada tahun ini sudah terealisasi. 
Mudah-mudahan dengan pemekaran ini cepat 
berkembang, apalagi Kota Banjarbaru sudah 
menjadi Ibu Kota Provinsi bisa harmonisasi 
dengan pembangunan,” tuturnya.

Ditempat yang sama, Ketua RT.49 RW.01, Supriadi 
menyampaikan, dengan adanya pemekaran 
RT.49 ini dalam administrasi kependudukan 
warga lebih mudah.

“Kedepannya kami akan lebih membangun dan 
meningkatkan perekonomian warga RT.49, khu-
susnya pembudiayaan madu kelulut yang sudah 
berjalan dan mempunyai kelompok,” tuturnya.

RT.49 dengan potensi UMKM yang menjanjikan 
yakni budidaya madu kelulut, sudah memiliki 
kelompok dengan beranggotakan 15 orang.

Pada kesempatan ini Pemerintah Kota Banjarba-
ru juga tidak henti-hentinya menghimbau 
kepada seluruh warga RT.49 RW.01 untuk segera 
melengkapi vaksinasi kedua dan ketiga, agar 
wabah Covid-19 tidak ada lagi di Kota Banjarbaru.

Peresmian RT.49 RW.01 ini diakhiri dengan 
penyerahan plakat penghargaan dan potong nasi 
tumpeng oleh Wali Kota Banjarbaru. H. M. Aditya 
Mufti Ariffin. (Yds/MedCenBJB)

KOTA BANJARBARU

06.



KOTA BANJARBARU

Lomba Lari 10 K dan 5 K

Media Center Banjarbaru – Masih dalam rangka me-
meriahkan Hari Jadi Kota Banjarbaru ke-23, Panitia 
Hari Jadi Kota Banjarbaru menyelenggarakan lomba 
lari 10 k dan 5 k (10 Kilometer dan 5 Kilometer). Peser-
ta lomba dilepas langsung oleh Wali Kota Banjarbaru 
H. M. Aditya Mufti Ariffin, beserta Wakil Wali Kota 
Banjarbaru Wartono, didampingi Kepala SKPD lainn-
ya dan Camat Lurah se-Kota Banjarbaru. Start dan 
Finish lomba bertempat di depan Kantor Kecamatan 
Landasan Ulin, Jalan Kenanga RT.006 RW.009 Kelura-
han Landasan Ulin Timur, pada Minggu (22/5/2022) 
Pukul 07.00 WITA.

Wali Kota Banjarbaru H. M. Aditya Mufti Ariffin dalam 
sambutannya menyampaikan, lomba lari ini juga 
diikuti oleh peserta dari Kalimantan Tengah, dan 
diharapkan menjadi sarana silaturahmi yang baik.

“Penyelenggaraan lomba ini dapat menjadi sarana 
silaturahmi yang baik antara seluruh peserta yang 
berasal dari Kalsel dan Kalteng,” kata beliau saat 
menyampaikan sambutan.

Untuk diketahui, lomba lari ini diikuti sebanyak 200 
orang yang terdiri dari 175 peserta putera dan 25 
peserta puteri, hal tersebut disampaikan oleh Ketua 
Panitia lomba lari Subakhi.

“Peserta pada hari ini berjumlah sebanyak 200 peser-
ta, yang terdiri dari 175 peserta putera, dan 25 peserta 
puteri,” kata Ketua Panitia Lomba Lari saat menyam-
paikan sambutan di Halaman Kantor Kecamatan 
Landasan Ulin (22/5/2022).

Peserta terlihat sangat antusias mengikuti lomba 
tersebut saat Pak Aditya dan Pak Wartono mengibar-
kan bendera start. Setelah peserta lomba dilepas, 
Pak Aditya, Pak Wartono, serta para tamu undangan 
dan panitia melaksanakan senam sehat di Halaman 
Kantor Kecamatan Landasan Ulin.

Di tempat tersebut juga dilaksanakan Bazar UMKM, 
terlihat beberapa produk UMKM Kecamatan Lan-
dasan Ulin tersusun rapi untuk dipasarkan. Selain itu, 
juga dilaksanakan kegiatan donor darah serta cek 
kesehatan gratis. (Orz/MedCenBJB).

Peserta lomba ketika lari di Jalan A. Yani –
Foto: Oriz
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Keren, Pemkot Banjarbaru
Masuk 6 Besar Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Kemenpan RB

Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin saat menyampaikan paparan Pengelolaan Pen-
gaduan Pelayanan Publik dihadapan para dewan juri.

Foto – Septi

MEDIA CENTER BANJARBARU – Pemerintah 
Kota Banjarbaru masuk dalam daftar 6 besar 
terbaik pada Kategori Peserta Outstanding 
Achievement tentang Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik se-Indonesia. Hal tersebut tertu-
ang berdasarkan keputusan Menteri Pendayah-
gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
Nomor 1473 tahun 2021.

Berdasarkan keputusan tersebut, Wali Kota Ban-
jarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin didampingi Asis-
ten III Setdako Banjarbaru, Agus Widjaja, Kepala 
DPMPTSP Kota Banjarbaru, Hj. Rahmah Khairita, 
Kepala Disdukcapil Kota Banjarbaru, Sri Fatma 
Karmailita dan Plt. Kepala Diskominfo Kota Ban-
jarbaru, Kusnadi menghadiri undangan kegiatan 
Evaluasi Lanjutan atau Penjurian Kompetisi Pen-
gelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (P4) ke-4 
via zoom meeting, bertempat di Kantor Dis-
kominfo Kota Banjarbaru, Aula Fobarcelona, Senin 
(23/05/2022).

Terselenggaranya kompetisi ini dalam rangka 
mendorong optimaliasi Pengelolaan Pengaduan 
Pelayanan Publik, Kementerian PANRB bekerja 
sama dengan Kementerian Dalam Negeri, 
Kementerian Kominfo, Kantor Staf Presiden dan 
Ombudsman RI sebagai bentuk penghargaan 
Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 
terbaik di Indonesia.

“Upaya untuk perbaikan pengelolaan pengaduan 
pelayanan publik di Kota Banjarbaru merupakan 
dari misi ke-3. Yaitu meningkatkan kualitas 
layanan informasi publik pemerintah daerah, 
yakni Banjarbaru,” kata Wali Kota Banjarbaru, H. 
M. Aditya Mufti Ariffin saat menyampaikan 
paparan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan 
Publik dihadapan para dewan juri.

Aditya menjelaskan terperinci, inisiasi pengelo-
laan pengaduan pelayanan publik secara sistem 
dan terintegrasi di Kota Banjarbaru.

“Dimulai pada tahun 2017 silam, melalui pemben-
tukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan 
dan petugas administrator pada SKPD Pemko 
Banjarbaru sesuai SK Wali Kota Nomor 188.45/95/-
KUM/2017 tanggal 3 Februari 2017 dan di Launch-
ing pada 20 April 2017,” ujarnya.

Ada beberapa inovasi yang telah dilakukan 
Pemerintah Kota Banjarbaru terkait Pengelolaan 
Pengaduan Pelayanan Publik ini diantaranya, 
Lapor Goes To School, Lapor Peduli Difabel, Lapor 
Peduli Gender, Layanan Konsultasi dan Pengad-
uan berbasis online dan offline.

Selanjutnya, Pemberian Reward kepada Unit 
Kerja Teresponsif dan memiliki Duta Lapor.

“Pada tahun ini 2022, Pemerintah Kota Banjarba-
ru akan melakukan MoU dengan Google terkait 
pemusatan satu data yang terintegrasi. Bertujuan 
agar lebih memudahkan pelayanan publik 
kepada masyarakat Kota Banjarbaru,” pungkasn-
ya.

Diketahui, dari 6 besar terbaik terdiri dari, Pemer-
intah Kabupaten Demak, Pemerintah Provinsi 
Kalimantan Selatan, Badan Pengawas Obat dan 
Makanan RI, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, 
Pemerintah Kabupaten Sieman dan Pemerintah 
Kota Banjarbaru.(MedCenBJB)
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Wisata Eksotik di Banjarbaru?
Yuk ke Danau Seran

Berbagai Fasilitas yang ada di Pulau Kecil di Danau Seran, tampak terdapat Kolam Renang, 
Sepeda Air, dan beberapa Gazebo –

Foto: Langit Drone

Danau Seran terbentuk akibat bekas galian yang tidak 
terpakai atau terbengkalai, kemudian menjadikan 
tempat ini pun digenangi oleh air. Selanjutnya dari 
waktu ke waktu, tanpa diduga bisa menjelma menjadi 
sebuah danau indah yang saat ini banyak dikunjungi 
oleh para wisatawan.

Bagi anda yang ingin mengunjungi Danau ini, rutenya 
cukup mudah. Jika bepergian dari Banjarmasin, anda 
bisa berangkat menuju arah Banjarbaru, kemudian 
apabila sampai di persimpangan lampu merah depan 
Brimob Kota Banjarbaru, ambil arah ke kanan menuju 
Palam.

Kemudian anda lurus saja kurang lebih sekitar 2 km, 
kemudian ada bundaran lagi ambil jalan lurus ke arah 
Palam sampai anda menemukan papan nama bertu-
liskan Objek Wisata Danau Seran sebelah kiri, ikuti saja 
sesuai penunjuk jalan papan nama tersebut, sekitar 3 
km tujuan anda telah sampai

Dari pusat Kota Banjarbaru memerlukan waktu sekitar 
20 menit untuk mencapai Danau Seran yang terletak di 
Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan 
Ulin.

Dilansir dari www.koranbanjar.net biaya masuk ke 
Danau Seran dikenakan tarif Rp 5.000,- per orang. 
Ketika anda mulai memasuki kawasan danau, tampak 
air danau yang sangat indah, jernih, berwarna kehijau-
an, berbagai aneka kuliner juga tersedia untuk anda 
yang ingin santai menyantap makanan sembari menik-
mati keindahan danau Seran.

Di tengah-tengah danau terdapat pulau kecil, dihiasi 
pohon pinus yang rindang, di pulau itu juga terdapat 
beberapa fasilitas seperti kolam renang, sepeda air, 
hammock, warung makan, juga gazebo untuk tempat 
bersantai. Cukup membayar Rp 5.000,-  untuk menye-
berang ke pulau tersebut menggunakan jukung (istilah 
kapal kecil dalam bahasa banjar).

Danau Seran bisa menjadi pilihan untuk mengha-
biskan waktu bersama keluarga, teman, maupun pacar 
(jangan berbuat hal yang tidak pantas ya). Disini anda 
bisa bersantai, tiduran menggunakan hammock, 
makan bersama di gazebo, serta berenang (disarankan 
berenang di Kolam Renang atau spot untuk berenang 
yang sudah ditentukan, jangan berenang ke ten-
gah-tengah danau ya).

Berbagai spot foto menarik juga terdapat disini, tempat 
yang sangat instagramable, wajib dikunjungi oleh para 
kaum milenial yang suka fotography. 

Tunggu apalagi? Danau dengan panorama eksotik 
sangat menarik untuk dikunjungi. Ayo ke Danau Seran! 
Ayo ke Banjarbaru! (Orz/MedCenBJB)

Tangkapan Udara Danau Seran –
Foto: Akun Instagram @helmi.ls
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Berkah Purun,
Kesejahteraan Meningkat

Proses penganyaman purun –
Foto : Kompas.com/Andi Muhammad Haswar

Media Center Banjarbaru – Kota banjarbaru tidak 
memiliki sumber daya alam yang melimpah seperti 
halnya daerah lain di Kalimanta Selatan, namun Pemer-
intah Kota Banjarbaru tidak berputus asa dan terus 
memutar otak agar Kota Banjarbaru memiliki sumber 
daya yang dapat menghasilkan pundi – pundi ekonomi 
bagi masyarakatnya dan lebih di kenal masyarakat luas.

Salah satu upaya untuk mewujudkan itu adalah 
dengan berinovasi dan mengembangkan potensi – 
potensi lokal di Kota Banjarbaru yang salah satunya 
adalah dengan memunculkan kampung tematik.

Semenjak tahun 2017, sudah ada 11 kampung tematik 
yang terbentuk yang salah satunya adalah Kampung 
Purun di Kelurahan Palam Kecamatan Cempaka.

Kenapa di sebut kampung purun?

Dahulu di Kelurahan Palam terdapat perusahaan PT. 
Galuh Cempaka yang bergerak dibidang penamban-
gan emas. Sekarang tambang tersebut tidak beropera-
si lagi sehingga menyisakan daerah – daerah yang 
digenangi oleh air.

Purun merupakan tumbuhan liar yang tumbuh di 
daerah berair sehingga di Kelurahan Palam banyak 
terdapat tumbuhan purun. Tumbuhan purun tersebut 
dimanfaatkan warga untuk dijadikan sebagai kerajinan 
rumahan.

Pada waktu itu hanya sedikit masyarakat yang meman-
faatkan tumbuhan purun untuk dijadikan kerajinan 
yang bernilai ekonomi. Hal tersebut dimanfaatkan 
Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai potensi yang 
perlu dikembangkan dan dapat menjadi daya tarik 
tersendiri dari Kota Banjarbaru.

Bermula dari itulah Kampung Purun terbentuk dan 
menjadi salah satu produk dan destinasi wisata unggu-
lan di Kota Banjarbaru. Berbagai macam kerajinan dari 
purun telah dihasilkan oleh tangan – tangan pengrajin 
purun di Kampung Purun ini mulai dari tikar, topi, tas, 
dompet, keranjang dan lain – lain bahkan telah ada 
beberapa yang disandingkan dengan kain sasirangan 
(kain khas kalsel).

Dengan dikembangkannya Kampung Purun di Kelura-
han Palam tersebut, kesejahteraan masyarakatnya 
menjadi lebih baik karena banyak menjadi pengrajin 
purun sehingga dapat membantu perekonomian kelu-
arganya.

“Kampung ini dikenal sejak tahun 2016, itu setelah kami 
menganyam purun. Setelah produksi terus, akhirnya 
tempat kami dijuluki Kampung Purun. Sekarang kami 
tidak perlu lagi bekerja diluar, cukup di rumah saja 
sudah menghasilkan uang,” ujar Salasiah perajin purun, 
Minggu (10/11/2019) sumber : kompas.com

Banyak wisatawan baik lokal maupun luar provinsi 
yang datang ke Kampung Purun untuk membeli 
produk purun. Hal ini menandakan Kerajinan Purun di 
Kota Banjarbaru telah dikenal masyarakat luas dan 
bahkan sudah ada yang di ekspor keluar negeri. 
(TYP/MedCenBJB)

Proses penganyaman purun –
Foto : Kompas.com/Andi Muhammad Haswar
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KOTA BANJARBARU

Yang ke-9 Kalinya,
Pemkot Banjarbaru Mendapat Predikat WTP

MEDIA CENTER BANJARBARU – Pemerintah Kota 
Banjarbaru kembali untuk kesekian kalinya 
mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) yang kesembilan kalinya.

Pemberian predikat ini saat Wali Kota Banjarbaru, H. 
M. Aditya Mufti Ariffin saat acara Penyerahan Laporan 
Hasil Pemeriksanaan atas Laporan Keuangan Pemer-
intah Daerah Kabupaten/Kota diwilayah Provinsi Kali-
mantan Selatan Tahun Anggaran 2021, di Aula Kantor 
BPK RI Perwakilan Kalsel, pada Senin (16/5/2022).

WTP yang diberikan kepada Pemkot Banjarbaru 
tersebut menandakan bahwa asas akuntabilitas, asas 
transparansi dari pengelolaan keuangan yang ada di 
Kota Banjarbaru ini sudah semakin baik.

“Mudah-mudahan kita bisa mempertahankan pre-
dikat wajar tanpa pengecualian ini. Bukan hanya 
sekedar predikat, tetapi sudah menjadi barometer 
dari salah satu indeks kinerja Pemerintah Kota Ban-
jarbaru. Jadi mudah-mudahan hasilnya selalu baik ke 
depannya, sehingga pembangunan pelayanan di 
Kota Banjarbaru juga semakin lebih baik lagi,” kata 
Wali Kota Banjarbaru, H. M. Aditya Mufti Ariffin.

Diketahui bersama, opini WTP merupakan penghar-
gaan audit tertinggi terkait pengelolaan anggaran 
pemerintah daerah yang dinilai berdasarkan hasil 
pemeriksaan BPK RI.

Meraih penghargaan opini WTP menunjukan 
bagaimana konsistensi pemerintah daerah dalam 
mengelola keuangan secara profesional, transparan 
dan akuntabel. (MedCenBJB)
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Maraknya Skuter Listrik
Di Banjarbaru Akan Ditertibkan

Perencanaan rute untuk pengguna skuter listrik.
Foto – Yudhis.

MEDIA CENTER BANJARBARU – Penggunaan dan 
penyedia (sewa) skuter listrik di kawasan Kota Banjar-
baru belakangan ini kian marak, terutama diseki-
taran Lapangan Doktor Mudjani Banjarbaru.

Maraknya pengguna skuter ini kerap berkendara 
tidak pada tempatnya seperti, melawan arus, melaju 
dikawasan pendestrian yang diperuntukan untuk 
pejalan kaki hingga memasuki dikawasan jalan lintas 
provinsi (A. Yani).

Kondisi ini dianggap berbahaya dan menganggu 
kenyamanan pengguna jalan lainnya. Untuk itu, 
Pemerintah Kota Banjarbaru akan menertibatkan 
skuter listrik tesebut, agar bisa tertata, kawasan yang 
semestinya dan sesuai dengan rutenya.

Rencana penertiban ini dibahas dalam rapat dengan 
Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono bersama per-
wakilan dari Dinas Perhubungan, Disporabudpar dan 
instansi terkait lainnya, di Ruang Tamu Wakil Wali 
Kota Banjarbaru, Balai Kota Banjarbaru, Selasa 
(17/05/2022).

“Diamati semakin hari semakin banyak. Pengguna 
saat menyewa skuter listrik tersebut diberi waktu 
durasi setengah jam rutenya tidak jelas sehingga 
keluar jalan A. Yani,” katanya Wakil Wali Kota Banjar-
baru, Wartono

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik 
Indonesia Nomor 45 Tahun 2020, tentang kendaraan 
tertentu dengan menggunakan penggerak motor 
listrik.

Kendaraan tertentu dengan menggunakan peng-
gerak motor listrik ini dibagi menjadi 5, yang perta-
ma, Sekuter Listrik, Haverboard, Sepeda Roda Satu 
(Unicyle), Otopet dan Sepeda Listrik.

Pengguna dan penyedia (sewa) skuter listrik 
memang tengah menjadi tren belakangan ini, para 
pengguna kerap melintas di Kawasan Lapangan 
Doktor Mudjani, Jalan Panglima Batur, hingga di 
Jalan A. Yani. Tidak sedikit yang meresahkan pen-
gendara jalan lainnya, sebab pengguna skuter 
kadang beriringan sehingga menutup jalan.

Pemerintah Kota Banjarbaru secepat mungkin 
menata dan mentertibkan dengan membuatkan 
rencana rute khusus untuk skuter listrik ini agar tidak 
mengganggu pengguna jalan lainnya. (MedCenBJB)

Perencanaan rute untuk pengguna skuter listrik.
Foto – Yudhis.Pengguna Skuter Listrik yang funky & kece

Foto – instagram @skuterbanjar.id
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Pagelaran Seni Budaya Dayak Borneo

Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono didampingi Kepala Disporabudpar Kota Banjarbaru, 
Ahmad Yani Makkie secara resmi membuka acara Pagelaran Seni Budaya Dayak Borneo - 

Foto : Yudhis

MEDIA CENTER BANJARBARU – Wakil Wali Kota 
Banjarbaru, Wartono didampingi Kepala Dispo-
rabudpar Kota Banjarbaru, Ahmad Yani Makkie 
secara resmi membuka acara Pagelaran Seni Budaya 
Dayak Borneo dengan tema ‘Borneo In Harmony 3’, di 
Atrium Q Mall Banjarbaru, Kamis (12/05/2022).

Terselenggaranya Pagelaran Seni Budaya ini mer-
upakan salah satu bentuk pengenalan dan pelestari-
an seni budaya daerah, agar masyarakat tetap kenal 
dan peduli dengan budaya daerah sendiri. Serta juga 
dalam rangka menyemarakkan Hari Jadi Kota Ban-
jarbaru ke-23.

Tidak hanya itu, kegiatan seperti ini juga bermanfaat 
untuk mengingatkan bahwa Indonesia adalah 
bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda 
dengan ragam suku etnis dan budaya namun tetap 
satu Bangsa Indonesia.

Pada kesempatan ini, Wakil Wali Kota Banjarbaru, 
Wartono menyampaikan apresiasi kepada Dayak 
Meratus atas terselenggaranya kegiatan Pagelaran 
Seni Budaya Dayak Borneo ini.

“Alhamdulillah pada hari ini bisa terselenggara, dan 
pesertanya tidak hanya dari Banjarbaru Kalimantan 
Selatan saja. Tetapi juga ada dari daerah Kalimantan 
Tengah dan Kalimantan Timur,” katanya.

Wartono juga mengharapkan kepada Dayak Meratus 
bisa terus menyelenggarakan kegiatan-kegiatan 
seperti ini.

“Budaya Dayak ini tetap terus dilestariakan. Siapa lagi 
kalo bukan kawan-kawan untuk memelihara seni 
budaya yang ada di Kalimantan Selatan,” ujarnya.

Suku Dayak merupakan salah satu etnis terbesar di 
Indonesia yang memiliki ragam seni budaya, dan 
juga kaya makna serta nilai-nilai kehidupan yang 
luhur berciri khas tersendiri.

Pagelaran seni budaya Dayak Borneo ini diselengga-
rakan dari tanggal 12 hingga 15 Mei 2022, dengan 
berbagai pagelaran dan lomba seperti, musik dan 
atraksi kebudayaan Dayak, Manyipet, Balogo, Bagas-
ing, Mewarnai serta Fashion Show.

Pemerintah Kota Banjarbaru pada kesempatan ini, 
mengajak kepada keluarga besar perkumpulan 
Dayak Meratus agar selalu menjaga kerukunan dan 
keharmonisan ditengah masyarakat dimana pun 
berada. Karena, generasi kitalah yang sekarang me-
warisi kelestarian adat budaya. (MedCenBJB).

Atraksi tarian dayak meratus.
Foto – Yudhis

Prosesi ritual adat Dayak Meratus.
Foto – Septi
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Tekad “Bersama Menjadi Juara”
Bangkitkan Daya Juang dan Motivasi

Apel Gabungan ASN dan Non ASN dilingkup Pemerintah Kota Banjarbaru.
Foto – Ahmadi

MEDIA CENTER BANJARBARU – Pemerintah Kota 
Banjarbaru dihari pertama masuk kerja pasca libur 
Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah atau 2022 Masehi dan 
cuti bersama, diawali dengan menggelar Upacara 
Gabungan Apel ASN dan Non ASN, di Lapangan Bola 
Murdjani Banjarbaru, Senin (09/05/2022).

Apel gabungan dibulan Syawal ini, Wali Kota Banjarba-
ru, H. M. Aditya Mufti Ariffin saat menjadi Pembina Up-
acara menyampaikan terima kasih dan penghargaan 
yang tinggi kepada keluarga besar Pemerintah Kota 
Banjarbaru, atas dedikasi, Kerjasama dan kinerja positif 
selama ini.

“Semoga amal ibadah Ramadan yang telah kita jalank-
an kian memperkuat keimanan dan ketaqwaan kita 
kepada Allah Subhanahu Wata’alla. Serta memberikan 
pencerahan dan motivasi baru bagi kita semua dalam 
bekerja dan berkontribusi bagi kemajuan Pemerintah 
Kota Banjarbaru,” katanya. “Tekad Bersama Kita Menjadi Juara merupakan cermi-

nan kebersamaan sekaligus kedewasaan kita dalam 
memaknai 23 tahun Kota Banjarbaru tumbuh menjadi 
daerah yang mandiri,” ucapnya.

Pada kesempatan ini juga, Pemerintah Kota Banjarba-
ru menyempatkan untuk halal bihalal usai menggelar 
apel gabungan.

“Memang selama ini jarang bertemu, jarang bersila-
turahmi. Pada momen syawal ini lah mudah-mudahan 
ukhuwah Islamiyah dan silaturahmi ini semakin 
terjalin serta kuat. Dan mudah-mudahan kita 
benar-benar mewujudkan Banjarbaru yang Maju, 
Agamis dan Sejahtera,” pungkasnya.

Tekad “Bersama Kita Menjadi Juara” inilah memban-
gkitkan daya juang dan motivasi untuk lebih dewasa 
dan lebih baik dalam menjalankan roda Pemerintah-
an. (MedCenBJB)

Aditya melanjutkan, dirinya mengakui saat ini visi dari 
Kota Banjarbaru memang belum sempurna diwujud-
kan. Untuk itu, dirinya mengharapkan kedepannya 
sinergi kerja sama harus semakin kuat. Serta dedikasi 
pelayanan dan pengabdian harus semakin professional.

Apel Gabungan ASN dan Non ASN dilingkup 
Pemerintah Kota Banjarbaru.

Foto – Ahmadi

Pemerintah Kota Banjarbaru lakukan Halal Bihalal 
usai menggelar Apel Gabungan.

Foto – Yudhis.
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