PIDATO SERAGAM
GUBERNUR SULAWESI SELATAN
PADA UPACARA PERINGATAN HARI JADI
SULAWESI SELATAN KE 347
TANGGAL 19 OKTOBER 2016

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
Assalamu AlaikumWarahmatullahi Wabarakatuh,
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua
Saudara-saudara para peserta upacara yang
berbahagia,
Mengawali
mengajak

sambutan

hadirin

sekalian

ini,

perkenankan

untuk

saya

bersama-sama

menyampaikan rasa syukur ke Hadirat Allah SWT atas
segala berkah dan limpahan rahmat-Nya berupa
kesehatan dan kesempatan untuk dapat bersama-sama
hadir dalam upacara hari ini. Sebagaimana kita
maklumi bahwa setiap bulan pada tanggal 17 kita
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melaksanakan

upacara

sebagai

Hari

Kesadaran

Nasional, yang pada hari ini kita rangkaikan dengan
peringatan hari jadi Sulawesi Selatan ke 347 yang jatuh
pada Tanggal 19 Oktober 2016 yang akan datang.
Hari jadi Sulsel ke 347 Tahun 2016 bertema

“Membangun Indonesia dari Sulawesi Selatan”
dengan sub tema :
1. Dengan hari jadi Sulsel kita mantapkan posisi Sulsel
sebagai Pilar Utama Nasional melalui 1000 kebaikan.
2. Dengan semangat hari jadi Sulel ke-347 kita
wujudkan Sulsel Modern, Maju Mandiri dengan
kebersamaan (3M+1B)
3. Wujudkan Sulsel sebagai simpul jejaring akselerasi
kesejahteraan pada Tahun 2018
Para peserta upacara yang saya hormati,
Provinsi Sulawesi Selatan, dimana tempat kita
beraktivitas dan membangun persaudaraan dalam
keberagaman telah sampai pada usia 347 tahun. Untuk
itu, perkenankan saya atas nama Pemerintah Provinsi
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Sulawesi

Selatan

penghargaan

menyampaikan

setinggi

tingginya

apresiasi
kepada

dan

segenap

Pimpinan dan Anggota DPRD se-Provinsi Sulawesi
Selatan, para Bupati/Walikota se Sulawesi Selatan, serta
seluruh Lapisan masyarakat atas kerja kerasnya selama
ini dalam memajukan Provinsi Sulawesi Selatan yang
kita cintai.
Semangat dan jiwa pembaharuan yang telah
dilakukan oleh pendahulu kita perlu menjadi contoh
bagi generasi saat ini dan kedepan agar dapat
melanjutkan sekaligus mengisi pembangunan dalam
bentuk yang berbeda guna mewujudkan kesehjateraan
masyarakat Sulawesi Selatan dan Indonesia pada
umumnya.
Capaian

keberhasilan

pembangunan

Sulawesi

Selatan sampai dengan saat ini, bukan hanya hasil karya
Pemerintah

Provinsi,

melainkan

akumulatif

keberhasilan

suatu

capaian

pembangunan

seluruh

Kabupaten dan Kota, sehingga menjadi kebanggaan
atas hasil

capaian

kerja

nyata

Pemerintah

dan

masyarakat mulai dari tingkat Provinsi hingga pada
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tingkat Dusun yang merupakan milik kita bersama di
Sulawesi Selatan.
Keberhasilan yang telah kita capai bersama hingga
saat ini telah melalui berbagai tantangan dan ujian. Hal
ini tergambar pada kondisi perekonomian saat ini yang
kurang menggembirakan, Pemerintah Provinsi Sulawesi
telah berhasil menunjukkan kemampuannya dalam
mengatasi situasi tersebut selama kurun waktu Januari
sampai dengan September 2016 telah mengekspor 54
komoditas unggulan Sulawesi Selatan ke 54 negara
tujuan. Selain itu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
juga akan meluncurkan Gerakan Ekspor Lewat Udara
dengan mengekspor 11 komoditas ke 15 negara tujuan.
Kemampuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
merupakan hasil dari upaya peningkatan daya saing
sumber daya yang dimiliki dan peningkatan inovasi
percepatan pembangunan melalui prioritisasi program
guna mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai “Pilar
Utama

Pembangunan

Nasional

dan

Simpul

Jejaring Akselerasi Kesehjateraan Tahun 2018”.
Peningkatan daya

saing Provinsi Sulawesi Selatan
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berwujud dalam posisi Sulawesi Selatan pada peringkat
ke 7 (tujuh) se Indonesia yang digambarkan dengan 4
(empat) indikator yaitu : 1. Stabilitas Ekonomi Makro; 2.
Kondisi Keuangan, Bisnis dan Tenaga Kerja; 3. Kualitas
Hidup

dan

Pembangunan

Infrastruktur;

dan

4.

Perencanaan Pemerintah dan Institusi.
Pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang
diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto
Sulawesi Selatan Tahun 2015 mencapai 341.7 Trilyun,
Ekonomi Sulawesi Selatan
2016

tumbuh

pertumbuhan
ekonomi

sebesar
lebih

nasional

peningkatan

sampai triwulan II Tahun
8,05

tinggi
sebesar

pendapatan

%

dengan

daripada
5,18%.

pertumbuhan

Demikian

perkapita

angka
pula

masyarakat

Sulawesi Selatan pada saat ini rata rata diatas Rp. 41
Juta

Para peserta upacara yang saya hormati,
Melalui kerja nyata Pemerintah pada berbagai
tingkatan, saat ini peran Provinsi Sulawesi Selatan telah
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terwujudkan dalam konektivitas Regional dan Nasional
yang

diindikasikan

melalui

terlaksananya

pengembangan Makassar New Port, pembangunan jalan
bebas hambatan, pengembangan Bandara Internasional
Sultan Hasanuddin dan pembangunan jalur Kereta Api
Lintas Pulau Sulawesi yang diawali pada jalur Kereta Api
Lintas Makassar-Parepare.
Kerja keras yang kita lakukan

selama ini telah

membuahkan hasil serta apresiasi dari Pemerintah,
Lembaga/Institusi dan masyarakat yang tercermin dari
jumlah penghargaan yang diperoleh sebanyak 196
penghargaan tingkat Nasional.
Sikap
keterbukaan,

Pemerintah
transparansi

yang
dan

mengutamakan
informatif

telah

dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
melalui penyelenggaraan Pemerintahan yang bersih dan
akuntabel yang berwujud dalam pencapaian predikat
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 6 kali berturut-turut,
sebagai bukti komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan untuk menjalankan Pemerintahan yang bersih
dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan daerah.
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Para peserta upacara yang saya hormati,
Mengakhiri sambutan ini, saya mengajak kepada
seluruh lapisan masyarakat dan jajaran pemerintah
provinsi

dan

kabupaten/kota

bersama-sama

mewujudkan Sulawesi Selatan sebagai Pilar Utama
Pembangunan Nasional dan Simpul Jejaring Akselerasi
Kesejahteraan Tahun 2018 melalui sinergitas kebijakan
pembangunan pemerintah provinsi dengan kebijakan
pembangunan Kabupaten dan Kota, melalui konsistensi
antara pelaksanaan pembangunan dengan dokumen
perencanaan dan rencana tata ruang yang tercermin
pada peningkatan pendapatan

perkapita dengan

mendorong perekonomian desa berbasis komoditas
unggulan; perwujudan Sulawesi Selatan sebagai pusat
pertumbuhan dan perkembangan ekonomi luar Pulau
Jawa; dan perwujudan Sulawesi Selatan sebagai simpul
layanan pendidikan dan kesehatan serta simpul distribusi
barang dan pelayanan jasa.
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Selaku

Gubernur

Sulawesi

Selatan,

saya

menghaturkan rasa terima kasih kepada para Walikota,
para Bupati, anggota DPRD Provinsi dan DPRD
Kabupaten/Kota, para pemuka agama, para tokoh
masyarakat, tokoh pemuda, mahasiswa dan segenap
jajaran

birokrasi

kabupaten
masyarakat

dan

mulai
kota

yang

dari
serta
bekerja

tingkatan
segenap

provinsi,
komponen

bersama

dan

berkesinambungan sehingga keberhasilan dan prestasi
Sulawesi Selatan dalam beberapa tahun terakhir dapat
diraih.
Terima kasih saya sampaikan pula kepada jajaran
Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi
Selatan yang selama ini telah menjalin komunikasi dan
kemitraan yang harmonis dalam menciptakan stabilitas
politik dan keamanan di Provinsi Sulawesi Selatan.
Begitupula terima kasih kepada jajaran TNI dan POLRI
yang tak henti-hentinya menjaga kondisi dan stabilitas
provinsi ini sehingga tercipta situasi yang kondusif guna
menunjang pelaksanaan pembangunan.
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Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga
dengan perayaan Hari Jadi Sulawesi Selatan ke-347 ini
kita dapat berkomitmen untuk bekerja nyata dan
bekerja bersama secara jujur dan terbuka yang disertai
dengan peningkatan kompetensi dan inovasi dengan
semangat kebersamaan. Semoga pengabdian kita
sekalian mendapat balasan dari Allah Yang Maha Kuasa,
Sekian Terima Kasih Wassalamu Alaikum Wr. WB

“DIRGAHAYU HARI JARI JADI SULAWESI SELATAN
KE – 347 TAHUN 2016”

GUBERNUR SULAWESI SELATAN

Dr. H. SYAHRUL YASIN LIMPO, SH,M.SI, MH
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