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GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
SAMBUTAN

PADA ACARA KONGRES LUAR BIASA 
ASOSIASI PROVINSI PERSATUAN SEPAKBOLA SELURUH 

INDONESIA (ASPROV PSSI) KALIMANTAN TENGAH

Palangkaraya, 25 Juni 2022

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Syalom, Salam Sejahtera bagi kita sekalian,

Om Swastiastu, Namo  Budhaya, Salam Kebajikan.

Yang saya hormati:
 Ketua  Umum  Pengurus  Pusat  PSSI  atau  yang  mewakili 

beserta  rombongan.  Selamat  datang  di  Bumi  Tambun 

Bungai, Bumi Pancasila, Tanah BERKAH Kalimantan Tengah;

 Ketua Umum KONI Kalteng atau yang mewakili dan jajaran;

 Ketua Umum Asprov PSSI Kalteng beserta pengurus;
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 Ketua PSSI Kabupaten / Kota beserta para pengurus;

 Para Tokoh dan Praktisi Olahraga Kalimantan Tengah, serta 

undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang penuh berkah ini,  saya mengajak 

kita  semua  untuk  memanjatkan  puji  dan  syukur  ke  hadirat            

Allah  SWT Tuhan yang Maha Kuasa,  karena  atas  rahmat  dan 

karuniaNya kita  dapat  hadir  dalam acara Pembukaan Kongres 

Luar  Biasa  Asosiasi  Provinsi  PSSI  Kalimantan  Tengah  Tahun 

2022 pada hari ini dalam keadaan sehat wal’afiat.

Hadirin yang saya hormati,

Olahraga merupakan kebutuhan primer, sehingga menjaga 

badan tetap sehat dan kuat merupakan kebutuhan pokok yang 

harus  kita  laksanakan  selama  ini.  Terlebih  lagi  pada  masa 

Pandemi COVID-19 yang sampai saat ini  harus tetap waspada, 

walaupun  anjuran  Pemerintah  sudah  ada  penurunan.  Namun, 

kebutuhan  olahraga  tidak  hanya  pada  fisik,  tetapi  juga 

pengembangan  atlit,  peningkatan  prestasi,  dan  manajemen 

organisasi sangat perlu untuk kita wujudkan.
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Bapak/Ibu Hadirin yang berbahagia,

 Kongres  Luar  Biasa  Asosiasi  Provinsi  PSSI  Kalimantan 

Tengah  Tahun  2022  merupakan  agenda  yang  sangat  penting. 

Selain  memilih  Ketua  Umum  periode  berikutnya,  juga  sebagai 

sarana  menyamakan  persepsi,  evaluasi  pelaksanaan  program 

kerja, dan merumuskan Program Kerja PSSI Kalimantan Tengah 

periode  berikutnya.  Tentunya  tantangan  semakin  kompleks 

seiring  perkembangan  zaman  dan  teknologi,  sehingga  pola 

pembinaan juga harus semakin inovatif.

 Untuk  membangun  prestasi  olahraga,  khususnya  di 

Kalimantan  Tengah,  kita  harus  bekerja  keras  dan  saling  bahu 

membahu.  Sangat  penting  membangun  sinergisitas  antara 

pemerintah, KONI, pengurus cabang olahraga, pelatih dan atlet.  

Kekompakan semua elemen yang terlibat  akan menjadi  modal 

yang  kuat  dalam  meraih  prestasi  yang  diinginkan.  Mari  kita 

mendorong  tercapainya  prestasi  olahraga  Kalimantan  Tengah 

pada berbagai event, baik tingkat pelajar, mahasiswa, dan umum 

yang skala Daerah, Nasional, dan Internasional. 
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Bapak/Ibu Hadirin yang berbahagia,

 Sebagaimana  kita  ketahui,  bahwa  Pemerintah  Pusat 

melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga RI telah menetapkan 

program  besar  untuk  peningkatan  olahraga  nasional,  yaitu 

program Desain   Olahraga Nasional  (DBON).  Cabang olahraga 

Sepakbola merupakan satu di  antara cabor yang diprioritaskan 

mencapai prestasi dunia. 

Selain itu, sebagaimana Instruksi Presiden RI No. 3 Tahun 

2019  Tentang  Percepatan  Sepakbola  Nasional,  Kemenpora  RI 

telah  meluncurkan  program  “Main  Bola  Yuk”.  Ini  sebuah 

terobosan  besar  dari  pemerintah  pusat  yang  akan  kami 

implementasikan  sampai  daerah,  sehingga  prestasi  sepakbola 

mampu melahirkan bibit–bibit atlet yang potensial,  baik secara 

kuantitas maupun kualitas. 

Agar  tujuan  meraih  prestasi  dunia  dapat  terwujud,  harus 

dibarengi  dengan  perbaikan  sarana  dan  prasarana  yang 

memadai,  event–event  pertandingan  sering  dilaksanakan  baik 

single  event  maupun multi  event,  juga  yang  tak  kalah  penting 

adalah jam tanding yang terprogram dan berkesinambungan. 
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Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,

Pada Kesempatan ini  saya informasikan,  pada hari  Senin 

tanggal 27 Juni hingga 03 Juli Tahun 2022, Pemerintah Provinsi 

Kalimantan  Tengah  melalui  Dinas  Pemuda dan  Olahraga  akan 

menyelenggarakan perhelatan akbar olahraga pelajar terbesar di 

Tingkat  Provinsi,  yaitu  Pekan  Olahraga  Pelajar  Provinsi 

(POPPROV)  Kalimantan Tengah Tahun 2022.  Cabang olahraga 

sepakbola adalah salah satu yang akan dipertandingkan dari 12 

cabang olahraga dan 1 cabang olahraga ekshibisi. Untuk sepak 

bola  nantinya  akan  kita  pertandingkan  di  Lapangan  Sanaman 

Mantikei,  Kota Palangka Raya.  Mari  kita saksikan,  kita dukung, 

dan kita sukseskan bersama seluruh perhelatan cabang olahraga 

yang dipertandingkan, termasuk sepakbola. 

Bapak/Ibu Hadirin yang berbahagia,

 Untuk pencapaian hasil maksimal, perlu sekali mengadakan 

pembenahan,  diantaranya  penyegaran  pengurus.  Momentum 

Kongres Luar Biasa Asosiasi  Provinsi  PSSI Kalimantan Tengah 

Tahun  2022 ini  adalah salah satu  bentuk komitmen bersama 

untuk memajukan prestasi olahraga, khususnya sepakbola.
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 Kita  harapkan  bersama  siapapun  yang  terpilih,  Ketua 

Asprov  PSSI  Kalimantan  Tengah  nanti,  segera  melakukan 

pembenahan,  menyusun pengurus,  dan melaksanakan program 

serta melaksanakan event–event kegiatan. 

Bapak/Ibu hadirin yang saya hormati,

Sebelum  mengakhiri  sambutan  ini,  saya  ucapkan  terima 

kasih dan apresiasi kepada semua pihak atas terselenggaranya 

KLB  Asosiasi  Provinsi  PSSI  Kalimantan  Tengah  ini.  Semoga 

dapat terlaksana dengan lancar dan sukses. Demikian beberapa 

hal  yang  dapat  Saya  sampaikan.  Akhirnya  dengan  memohon 

ridho Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa serta mengucapkan 

Bismillahirrahmanirrahim,  Kongres  Luar  Biasa  Asosiasi 

Provinsi PSSI Kalimantan Tengah Tahun 2022 resmi Dibuka. 

Sekian dan terima kasih,

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

H. SUGIANTO SABRAN


