
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

SAMBUTAN 
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  

PADA ACARA  
PEMBUKAAN MASA PENGENALAN LINGKUNGAN 

SEKOLAH/MADRASAH (MPLS/M)  
JENJANG SMA/MA/SMK/SLB  

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TP 2019/2020  
  

TANGGAL 15 JULI 2018. 
 

o Assalamu‘alaikum Wr. Wb. 
o Salam sejahtera bagi kita sekalian, 
o Shalom, 
o Om Swasti Astu, 
o Namo Budaya, 
o Salam Kebajikan, 
o Tabe Selamat Lingu Nalatai – Salam Sahujud 

Karendem Malempang, Adil Ka Talino - Ba Curamin 
Ka Saruga - Ba Senga Ka Cubata. 
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Yang Saya Hormati dan Saya Banggakan, 
- Para Pengawas SMA/MA/SMK/SLB; 
- Para Kepala SMA/MA/SMK/SLB; 
- Para Dewan Guru dan Tata Usaha SMA/MA/SMK/SLB; 
- Para Siswa SMA/MA/SMK/SLB yang Saya Sayangi, 

dan 
- Para Hadirin Peserta Upacara yang berbahagia. 

 

Pertama dan utama sebagai umat yang beragama 
marilah kita tidak henti hentinya selalu bersyukur 
Kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas Rahmat dan Karunia-Nya kita dilimpahkan 
kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan Upacara 
Bendera Pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan 
Sekolah/Madrasah jenjang SMA/MA/SMK/SLB dalam 
suasana hikmat, lancar, ceria dan bahagia. 

 

Para Peserta Upacara yang Saya Banggakan, 

Kemajuan suatu bangsa dan negara akan sangat 
ditentukan oleh kesiapan sumberdaya manusia, terutama  
generasi mudanya yang memiliki karakter kepribadian 
budaya yang kuat disertai kualitas kecakapan intelektual dan 
emosional serta spiritual. Tentu untuk mencapai hal demikian 
diperlukan sarana kualitas pelayanan penyelenggaraan 
pendidikan melalui lembaga satuan pendidikan yang mampu 
memberikan sistem penjaminan mutu dengan baik.  

Maka sangat penting untuk menyiapkan sentra-sentra 
pelayanan pendidikan bagi masyarakat yang mudah diakses, 
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memiliki jaminan pelayanan mutu yang baik, dan mampu 
meluluskan peserta didik dengan daya saing yang unggul. 
Sehingga tujuan negara dan tujuan pendidikan nasional 
untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi 
manusia beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, berakhlak mulia,  sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 
dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dapat 
tercapai dengan baik.  

Generasi muda Kalimantan Tengah harus kita 
persiapkan dengan sebaik-baiknya melalui dunia pendidikan 
untuk menghadapi tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi di abad 21 yang begitu pesat, terutama dalam 
menghadapi era revolusi industri 4.0 dimana tenaga manusia 
akan tergantikan dengan alat-alat digital. Demikian juga 
dalam mensikapi dengan adanya bonus demografi bagi 
Indonesia pada tahun 2030, dimana penduduk usia produktif 
pada rentang usia 15-64 tahun mencapai puncaknya dengan 
jumlah yang sangat besar, maka hal ini akan menjadi 
kekuatan dan peluang bagi kemajuan negara jika kita kelola 
dan sikapi dengan baik sejak dini dengan menyiapkan 
sumberdaya manusia yang produktif. Tetapi sebaliknya jika 
kita gagal maka akan menjadi ancaman bagi kemajuan 
pembangunan bangsa dan negara Indonesia.   

Maka semua ini akan sangat dipengaruhi oleh 
keberhasilan para guru dalam melaksanakan tugasnya 
mendidik, mengajar, melatih, membimbing, mengarahkan 
dan menilai peserta didik melalui olah pikir, olah hati, olah 
rasa/karsa, dan olah raga demi terwujudnya Kalteng 

BERKAH dan Indonesia maju dan jaya.  
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Para Peserta Upacara yang Saya Banggakan, 

Kegiatan masa Pengenalan Lingkungan Sekolah/ 
Madrasah (MPLS/M) bagi peserta didik baru merupakan 
bentuk kegiatan yang sangat penting dalam menyambut 
kehadiran para peserta didik baru untuk memasuki lembaga 
pendidikannya yang baru dengan rasa bangga, gembira dan 
bahagia. Sebab kesan pertama yang baik pada saat mereka 
memasuki pendidikan jenjang baru akan membawa dampak 
positif bagi setiap pribadi peserta didik, yang diharapkan 
pada gilirannya mereka akan siap mengikuti pelaksanaan 
proses pembelajaran dengan baik. Maka Saya perintahkan di 
sekolah/madrasah tidak ada lagi penyambutan peserta didik 
baru dengan cara-cara lama yang diwarnai dengan 
perpeloncoan dengan berbagai modus penugasan.  

Pengenalan Lingkungan Sekolah/Madrasah merupakan 
kegiatan sangat penting bagi peserta didik baru untuk 
memperkenalkan lingkungan barunya agar diketahui dan 
dipahami dengan baik, sehingga diharapkan akan tumbuh 
rasa cinta dan nyaman bagi setiap peserta didik mengikuti 
proses pembelajaran. Oleh sebab itu panitia MPLS/M harus 
para guru yang dibantu beberapa pengurus OSIS. 

Masa pengenalan lingkungan sekolah/madrasah ini 
harus bisa memberikan kesan positif dan hangat kepada 
para peserta didik baru. Kenalkan tata tertib 
sekolah/madrasah yang harus ditaati dan dilaksanakan oleh 
setiap warga sekolah/madrasah. Selain itu kenalkan berbagai 
kegiatan intrakurikuler, kokurikuler dan ektrakurikuler di 
satuan pendidikan sebagai kegiatan wajib dan pilihan dalam 
upaya mengembangkan potensi bakatnya peserta didik 
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sekaligus membentuk karakter kepribadian dan karakter kerja 
yang baik. 

Selanjutnya dalam kesempatan yang baik ini Saya 
berpesan kepada para seluruh Siswa SMA/MA/SMK/SLB 

sebagai berikut : 

1. Masa depan kalian akan sangat ditentukan oleh 
kalian sendiri sejauh mana usaha kalian untuk 
maraihnya. Untuk itu Saya minta agar kalian para 
siswa dapat lebih fokus, lebih semangat, lebih tekun 
dan disiplin dalam belajar. Sebab tugas utama seusia 
kalian para siswa adalah belajar, sehingga tanamkan 
dalam semangat kalian bahwa “waktu adalah belajar”.  

2. Saya tetap ingatkan bahwa keberhasilan dan 
kesuksesan masa depan kalian para siswa selain 
usaha kerja keras belajar juga karena do’a dan ridho 
dari kedua orang tua, maka saya harapkan kalian 
para siswa harus menyangi dan menghormati kedua 
orang tua dengan baik. Selain itu juga rasa hormat 
dan sayang harus diberikan kepada bapak/ibu guru 
yang selama ini telah mendidik dan membina kalian 
agar menjadi orang yang pintar dan cerdas serta 
berbudi pekerti luhur.  

3. Saya juga tekankan agar kalian para siswa bisa 
menjauhi dan menghindari penyalah gunaan narkoba 
dan obat-obatan terlarang lainnya. Selain itu jangan 
merokok dan minum minuman keras karena akan 
merusak kesehatan dan menghancurkan masa depan 
kalian. 

4. Era digital membawa perubahan positif dan negatif 
kehidupan pribadi dalam sosial bermasyarakat. Oleh 
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sebab itu Saya tekankan agar para siswa bisa 
memanfaatkan media teknologi informasi digital untuk 
belajar hal-hal kebaikan demi masa depan kalian. 
Hindari informasi yang negatif dari fasilitas gadget.  
Jangan mengunduh atau membuka dan mengirim  
bahkan menyebarluaskan situs pornografi, 
kekerasan, krimimal, gosip atau berita-berita bohong 
lainnya (HOAX). 

5. Saya berharap para siswa akan menjadi generasi 
penerus pemimpin masa depan bangsa yang hebat 
dengan memiliki keunggulan 5 (lima) karakter yaitu 
religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan 
integritas. Selain itu dalam menghadapi era revolusi 
industri 4.0 minimal kalian para siswa memiliki 4 
(empat) keterampilan abad 21 yaitu keterampilan 
berkomunikasi, bekerjasama, berfikir kritis dan 
kemampuan menyelesaikan masalah, dan 
keterampilan berkreatifitas. 

6. Provinsi Kalimantan Tengah saat ini sedang 
dipertimbangkan oleh pemerintah pusat sebagai 
calon Ibukota Negara Republik Indonesia, maka Saya 
harap agar para generesi muda Kalimantan Tengah 
segera persiapkan diri dengan baik sejak kini untuk 
mengisi kebutuhan SDM Ibukota Negara kedepan. 
 

Para Peserta Upacara yang Saya Banggakan, 

Sebelum Saya akhiri sambutan ini, Saya  
ucapkan terimakasih kepada seluruh Kepala Sekolah 
dan para guru  SMA/MA/SMK yang telah sukses 
melaksanakan Ujian Nasional Berbasis Komputer 
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(UNBK) selama dua tahun terakhir,  dan mampu 
melaksanakan Ujian Sekolah Berstandar Nasional 
Berbasis Komputer dan Andoid 100% pada tahun ini. 
Kita bersyukur terdapat 20 anak kita yang memperoleh 
nilai sempurna 100 dalam UNBK tahun ini atau 
meningkat sangat signifikan dari tahun lalu. Selain itu 
juga selamat atas prestasi anak-anak kita berhasil keluar 
juara dalam event lomba sains tingkat nasional dan 
internasional.  

Namun demikian Saya tetap berharap agar para 
guru dapat membimbing dan membina kepada para 
siswanya lebih tekun lagi. Sebab hanya dengan 
ketekunan dan kesabaran akan semakin banyak putra-
putri dari Kalteng mampu berprestasi akademik dan non 

akademik di tingkat nasional dan internasional. 

Demikian beberapa hal yang dapat Saya 
sampaikan, maka dengan memohon kehadirat Allah SWT, 
Tuhan Yang Maha Kuasa kegiatan “Masa Pengenalan 
Lingkungan Sekolah/Madrasah SMA/MA/SMK/SLB se 
Kalimantan Tengah Tahun Pelajaran 2019/2020 DIMULAI. 

Sekian dan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum warrahmatullahi wabarkatuh. 
Om - Santi-Santi-Santi - Om 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 

 

 

H. SUGIANTO SABRAN 
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