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PIDATO BUPATI PASER 

DALAM RANGKA PERINGATAN HARI JADI 

KABUPATEN PASER KE 57 TAHUN 2016 

Tana Paser,  29 Desember 2016 
 

Bismillahirrohmaanirrohim 

Assalamu’alaikum, Wr.Wb 

Salam Sejahtera untuk kita semua; 

Peserta upacara HUT Kabupaten Paser 

ke 57 yang berbahagia; 

Dalam suasana penuh keberkahan 

dan kebahagiaan ini, marilah kita 

senantiasa memanjatkan puji serta 

syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan 
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Yang Maha Kuasa, atas limpahan 

Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga 

kita semua masih diberikan kekuatan 

dan kesehatan untuk melaksanakan 

tugas dan tanggungjawab kita sesuai 

dengan peran dan profesi kita masing 

- masing, dalam melanjutkan karya 

pengabdian kita kepada masyarakat, 

bangsa dan negara.  

 

Untuk itu, melalui kesempatan 

yang berbahagia ini, perlu kiranya kita 

saling mengingatkan, disamping kita 

bergembira, bersukacita, juga agar 
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selalu berdoa dan berdzikir, bertafakur 

kepada Allah SWT, kiranya dimoment 

yang berbahagia ini, Allah SWT akan 

selalu memberikan Rahmat dan 

Karunia-nya kepada seluruh elemen 

masyarakat Kabupaten Paser, agar 

hidup dan kehidupan kita semua ada 

dalam ridho dan naungan Allah SWT. 

Hadirin peserta upacara yang 

berbahagia;  

 

 Setiap pemimpin dan 

pemerintahan punya masanya untuk  

berbakti dan berbuat dengan bekerja 
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keras dan bertekad membangun 

daerah tercinta ini ke arah yang lebih 

baik demi mencapai kesejahteraan 

masyarakat Kabupaten Paser yang 

berkeadilan.  

 

 Oleh karena itu, tugas kita adalah 

melanjutkan estafet perjuangan 

tersebut agar karya bakti kita semua 

bermanfaat bagi kepentingan 

masyarakat. “Ayo Membangun 

Kabupaten Paser lebih Maju dan 

Sejahtera” hendaknya bukan 

sekedar retorika belaka dan slogan 
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tanpa makna, tetapi tema ini menjadi 

ajakan dan tekad kita untuk dapat 

bertindak dan bereaksi nyata agar 

tanggap pada tantangan dan 

perkembangan zaman, menjadi 

motivasi dalam melaksanakan 

pembangunan yang berkeadilan untuk 

mewujudkan kehidupan masyarakat 

yang adil dalam kemakmuran dan 

makmur dalam keadilan, maju dan 

sejahtera lahir dan bathin dan bagi 

jajaran birokrasi pemerintah 

Kabupaten tema ini menjadi 

pendorong dalam mewujudkan 
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pemerintahn yang efektif 

pemerintahan yang memenuhi 

semboyan ketika rakyat bertanya, 

mampu kita jawab dan ketika rakyat 

meminta mampu kita beri. 

 

Hadirin peserta upacara yang 

berbahagia;  

 Moto kita Olo Manin Aso Buen 

Siolondo, untuk mencapai output 

yang lebih baik di hari esok, tentu kita 

harus senantiasa bergandengan 

tangan secara bersama-sama dan 

bekerja keras, berat sama dipikul, 
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ringan sama dijinjing.  Insya Allah kita 

akan dapat mensukseskan 

pembangunan di Kabupaten Paser 

yang kita cintai ini, karena hanya 

dengan modal kebersamaan dan kerja 

keraslah kita akan dapat meraih cita-

cita kita mewujudkan Kabupaten 

Paser  yang maju, mandiri 

sejahtera dan berkeadilan 

dalam bingkai ”baldatun 

thoyyibatun warobbun ghofuur”, 

negara yang adil dan makmur serta 
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ada dalam ridho dan ampunan Allah 

SWT.  

 Dengan semangat kegotong 

royongan dan kebersamaan kita akan 

melangkah kedepan menuju harapan 

yang dicita-citakan bersama, 

berdaulat dibidang politik, berdikari 

dibidang ekonomi dan berkepribadian 

di bidang kebudayaan, dan bersatu 

dalam Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Hadirin peserta upacara yang 

berbahagia;  
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 Demikian yang kami sampaikan 

atas nama pimpinan daerah, sekali 

lagi kami sampaikan ucapan selamat 

hari jadi Kabupaten Paser ke 57 tahun 

2016.  

 Semoga Allah SWT, senantiasa 

melimpahkan kekuatan, bimbingan 

dan petunjuk, guna melanjutkan misi 

pembangunan bagi kesejahteraan 

rakyat, sebagaimana motto daerah 

kita  "Olo Manin Aso Buen Siolondo." 

AYO WUJUDKAN PASER MAJU, 

MANDIRI, SEJAHTERA DAN 

BERKEADILAN.” 
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Sekian terima kasih, 

Wabilahit Taufik Walhidayah,  

Wassalamualaikum Wr.Wb. 

 

BUPATI PASER, 

ttd 

Drs.H.Yusriansyah Syarkawi, M.Si 

 


