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“Membangun
Balikpapan dengan
Keanekaragaman
Budaya”

+

Untuk hari ulang tahun
kali ini, Pemerintah Kota
Balikpapan mengusung
tema “Membangun
Balikpapan dengan
Keanekaragaman
Budaya”. Tema ini dipilih
karena keanekaragaman
budaya sendiri
merupakan ciri khas dari
masyarakat Kota
Balipapan yang
heterogen. Ciri khas ini
diharapkan dapat
menjadi potensi untuk
lebih memajukan Kota
Balikpapan.

Hari Ulang Tahun Kota Balikapan ke-121
Pada hari Sabtu yang lalu, 10 Februari 2018, telah diadakan upacara dalam rangka
memperingati Hari Ulang Tahun ke-121 Kota Balikpapan. Upacara yang
dilangsungkan di Lapangan Merdeka Balikpapan ini dimulai pada pukul 8 pagi
dengan dihadiri oleh Walikota Balikpapan, H. M. Rizal Effendi, sebagai inspektur
upacara, dan Wakil Komandan Batalyon Raider 600/Mdg sebagai pemimpin upacara.

H. M. Rizal Effendi,
Walikota Balikpapan,
sebagai inspektur
Upacara Parade HUT
ke-121 kota Balikpapan

Keanekaragaman budaya, karakter masyarakat Kota Balikpapan
Upacara Parade Hut ke-121 Kota Balikpapan

“Keanekaragaman budaya adalah potensi

dengan tema “Membangun Balikpapan dengan

yang hendaknya dapat diberdayakan dalam

Keanekaragaman

Budaya” dapat dilihat dari

rangka membangun Balikpapan yang lebih maju,

tamu undangan yang hadir di Lapangan

dan untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan

Merdeka dengan mengenakan pakaian adat

semangat kebersamaan dan sikap menerima

nusantara.

perbedaan. Menyadari bahwa setiap warga
memiliki hak dan kewajiban serta kedudukan

Dalam sambutannya, Walikota Balikpapan,
Rizal

Effendi

menekankan

bahwa

keanekaragaman budaya merupakan karakter

yang

setara

untuk

berkontribusi

dalam

pembangunan dan menikmati hasilnya”, ucap
Rizal Effendi dalam sambutannya.

masyarakat Kota Balikpapan.

Prestasi Kota Balikpapan
Rizal Effendi juga menyampaikan 87
penghargaan yang diraih pada tahun 2017,
baik yang berskala nasional regional maupun
tingkat provinsi. Sedangkan di awal tahun
2018, ada 18 panji keberhasilan pembangunan,
9 trofi terbaik kedua dan 6 trofi terbaik
ketiga pada peringatan HUT ke-61 Provinsi

Kalimantan Timur.

Beragam
Tarian
Nusantara
Mewarnai
Upacara
Parade Hut
ke-121 Kota
Balikpapan
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Hari jadi kota dimeriahkan berbagai hiburan

Balikpapan

dan tarian budaya, seperti tari reog dan

drumband.

“Biar berbeda dan tidak membosankan. Jadi
tamu undangan dan masyarakat yang menonton

Sebelum upacara berlangsung terdapat acara

kita hibur dulu, kemudian setelah acara selesai

hiburan calung perkusi dan kuda lumping yang

kita hibur kembali. Kebetulan terkait dengan tata

dibawakan dari adik-adik SMPN 14 dan 18.

tertib atau aturan, tidak tidak masalah,” ujar

Suasana tersebut semakin terasa usai pelaksanaan

Ketua Umum Panitia HUT (Panhut) Kota, Ir H

upacara peringatan ulang tahun Balikpapan di

Ahmad Basir.

Lapangan Merdeka, Jalan Jenderal Sudirman, Sabtu
(10 Februari 2018) pagi dengan ditampilkannya
Tari Medley Budaya Nusantara dan atraksi drum
band display Batalyon Zipur 17/AD. Menariknya
lagi, ada pencabutan undian door prize untuk
peserta dan undangan.
Sebelum rombongan Walikota tiba, tamu dan
undangan terlebih dahulu dihibur paduan suara
pelajar dari SMAN 1 Balikpapan, kemudian
dilanjutkan dengan pembacaan sejarah Kota

mengusun

Tabligh Akbar menjadi puncak acara HUT
Kota Balikpapan ke-121 tahun
Rangkaian kegiatan setelah upacara di Lapangan Merdeka
adalah digelar acara syukuran pada malam harinya. Syukuran ini
merupakan agenda utama yang ketiga HUT Kota Balikpapan yang
berlangsung di Dome pada malam hari, pada tanggal 10 Februari
2018.
Puncak acara HUT Kota Balikpapan adalah tabligh akbar
dengan mengundang Ustaz terkenal yaitu Abdul Somad pada 25
Maret 2018, di Balikpapan Islamic Center.

(gms/taa)
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KPPBC TMP B BALIKPAPAN
Jalan Yos Sudarso No 9,
Balikpapan, Kalimantan Timur

Pasukan Paskibraka Kota
Balikpapan,

