
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH

SAMBUTAN

PADA ACARA FANTASTIC ISLAMIC CONCERT
TAHUN 2022

Palangka Raya, 25 Juni 2022
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Tabe  Salamat  Lingu  Nalatai,  Salam  Sahujud  Karendem 

Malempang,  Adil  Katalino  Bacuramin  Kasaruga  Basengat 

Kajubata.

Yang saya hormati:
 Rektor IAIN PAlangka Raya;

 Kepala UPT Ma’had Al Jami’ah IAIN Palangka Raya;

 Ketua Panitia Fantastic Islamic Concert tahun 2022;

 Undangan  dan  peserta  Fantastic  Islamic  Concert  tahun 

2022 yang berbahagia.
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Pada  malam  penuh  keberkahan  ini,  marilah  kita 

bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, 

karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat hadir 

pada  Fantastic  Islamic  Concert  tahun  2022  dalam  keadaan 

sehat wal’afiat. Shalawat serta salam tidak lupa kita haturkan 

kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, kepada 

keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman.

Hadirin yang saya hormati,
Fantastic Islamic Concert atau ebih dikenal dengan FIC 

adalah  suatu  kegiatan  pelepasan  mahasantri  Ma’had 

Al-Jami’ah IAIN Palangka Raya, sebagai  malam puncak dari 

seluruh  kegiatan  mahad  dan  sebagai  tanda  berakhirnya 

aktivitas-aktivitas dan program yang ada di Mahad Al-Jamiah.

FIC  ini  sudah  ada  sejak  tahun  2012.  Kegiatan  ini 

merupakan  tradisi  malam  perpisahan  bagi  mahasantri  yang 

akan  menjadi  alumni  sebagai  wujud  malam  kreasi  dan 

persaudaraan.  Atas  nama  pemerintah  Provinsi  Kalimantan 

Tengah,  saya mengapresiasi  kegiatan ini  dan berharap,  FIC 

mampu  menjadi  wadah  bagi  para  mahasantri  yang  akan 

menjadi alumni untuk semakin memperkuat tali persaudaraan 

antar sesama mahasiswa dan civitas akademika di lingkungan 

IAIN Palangka Raya.
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Hadirin dan peserta kegiatan  yang saya banggakan,

Berada  pada  zaman  modern  yang  penuh  dengan 

kemajuan  teknologi  yang  begitu  pesat,  menjadi  salah  satu 

potret  kemajuan  peradaban  yang  lebih  baik.  Kita  sebagai 

mahasiswa  tentunya  tidak  boleh  berada  di  zona  nyaman 

karena  kemajuan  teknologi  saat  ini,  kita  dilahirkan  untuk 

membawa perubahan yang bisa menjadikan diri  kita sebagai 

kaum intelektual yang bisa memiliki nalar kritis sebagai pondasi 

dan ciri khas mahasiswa.

Tugas mahasiswa bukan hanya sekedar belajar di kelas, 

tetapi  mahasiswa  harus  selalu  berkembang  untuk 

menghidupkan  nalar  kritisnya,  sehingga  kita  harus  mampu 

memposisikan  diri  kita  sebagai  mahasiswa  yang  haus  akan 

pengetahuan, agar nantinya bisa menjadi penerus peradaban 

yang memiliki  pemikiran kompleks,  untuk memberikan solusi 

terhadap persoalan kebangsaan,  berdasarkan keimanan dan 

ketaqwaan.

Hal tersebut tentunya selaras dengan tema yang diusung 

pada kegiatan malam ini, yaitu “Mewujudkan Mahasantri yang 

Berjiwa  Optimis,  Berkualitas  Unggul  dan  Bertekad  Pantang 

Menyerah sebagai Insan Kamil yang Berlandaskan Qurani”



4

Hadirin yang berbahagia,

Sebagai  insan terpelajar  sekaligus elemen masyarakat, 

mahasiswa  mel  peran  yang  kompleks,  hingga 

digadang-gadang menjadi  Kaum Intelektual  yang bermanfaat 

bagi masyarakat dengan perannya sebagai Penggerak Sosial, 

terlebih di masa Pandemi COVID-19 seperti saat ini. 

Tentu saja  peran ini  tidak menafikan pentingnya peran 

mahasiswa  dalam  membawa  perubahan  bangsa.  Ide  dan 

gagasan  intelektual  mahasiswa  dapat  mengubah  paradigma 

perkembangan  dalam  kelompok  serta  menyesuaikannya, 

sehingga terarah dan sesuai dengan kepentingan bersama. 

Pembangunan  yang  terus  dilakukan  oleh  pemerintah 

mempunyai  tujuan  untuk  memajukan  bangsa  Indonesia  dan 

mencapai tujuan Nasional. Agar bangsa ini terus berkembang, 

pembangunan  terus  dilakukan  pemerintah  di  semua  sektor, 

baik politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Dalam  hal  ini,  tentunya  pemerintah  tidak  bisa 

melakukannya sendirian. Untuk mendukung pemerintah dalam 

melaksanakan pembangunan tersebut, dibutuhkan peran dan 

partisipasi  dari  masyarakat,  di  mana  salah  satu  komponen 

masyarakat tersebut adalah mahasiswa.



5

Hadirin yang saya hormati,

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada 

kesempatan ini. Semoga Allah SWT, senantiasa melimpahkan 

ridho-Nya  kepada  kita  sekalian  dalam  upaya  mewujudkan 

Kalimantan Tengah Makin Berkah.

Sekian dan terima kasih.

Wabillahi Taufiq wal Hidayah

Wassalamu‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

                          GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN 


