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Hari kemerdekaan adalah sebuah momentum yang sangat penting bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia. Selama bulan 
Agustus, warga negara Indonesia umumnya memasang atribut kemerdekaan seperti bendera, umbul-umbul, dan spanduk. Hampir setiap 
lingkungan mempercantik diri dan membuat berbagai kegiatan untuk memeriahkan perayaan hari kemerdekaan. Terlebih bagi anak-anak, hari 
kemerdekaan menjadi hari yang sangat dinanti karena mereka akan sangat antusias mengikuti berbagai jenis lomba yang ada dilingkungan 
mereka.

Demikian pula Balai Karantina Pertanian Kelas I Banjarmasin turut serta merayakan hari kemerdekaan RI ke-72. Sejak awal Agustus, spanduk 
dan bendera telah terpasang rapi, menghiasi halaman muka kantor BKP Kelas I Banjarmasin. Nuansa kemerdekaan akan sangat terasa saat 
melihat penampilan kantor BKP Kelas I Banjarmasin. Untuk memeriahkan perayaan HUT RI ke-72, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2017, 
BKP Kelas I Banjarmasin menyelenggarakan berbagai jenis lomba yang diikuti seluruh pegawai, THL, dan tenaga outsourcing yang bertugas 
di wilker Trisakti dan wilker Syamsudin Noor. Lomba yang diadakan ialah lomba memindahkan karet secara berantai, lomba memasukkan 
pulpen ke dalam botol, lomba tarik tambang, dan lomba sepak bola dengan mengenakan daster. Setiap lomba diikuti secara berkelompok, 
dimana kelompok dibentuk secara acak. Pada akhirnya terpilih satu kelompok dengan yel-yel terbaik dan terkompak. Lomba-lomba tersebut 
diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan keakraban, persatuan dan kesatuan, serta kerjasama antara satu dengan yang lainnya, selain itu 
juga untuk relaksasi, melepaskan penat dari rutinitas keseharian, agar pegawai bisa refreshing. Perayaan HUT RI ke-72 berlangsung sederhana, 
namun meriah dan sarat makna.

Pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2017, BKP Kelas I Banjarmasin melaksanakan upacara peringatan HUT RI ke-72 di halaman kantor BKP 
Kelas I Banjarmasin. Upacara dipimpin langsung oleh Kepala BKP Kepala I Banjarmasin, drh. Achmad Gozali MM., dan diikuti oleh seluruh 
pegawai, THL, dan tenaga outsourcing yang bertugas di wilker Trisakti dan wilker Syamsudin Noor. Komandan upacara ialah Ispriyanto dari 
Karantina Tumbuhan. Petugas upacara merupakan gabungan pegawai dari Karantina Tumbuhan, Karantina Hewan, Tata Usaha, dan wilker 
Syamsudin Noor. Dalam amanah upacara, Kepala Balai menyampaikan pidato presiden RI. Pesan utama dari upacara ini ialah “Kerja Bersama”. 
Dalam sebuah organisasi, setiap orang memiliki perannya masing-masing, semuanya penting. Tidak boleh ada yang merasa dirinya paling 
penting dan menganggap orang lain tidak penting sehingga akan menciptakan iklim kerja yang tidak sehat. Kerja bersama harus dimaknai 
secara dalam sebagai pesan untuk meningkatkan semangat persatuan dalan kebhinekaan, menghargai perbedaan agar setiap orang mampu 
memberikan kinerja terbaik bagi kemajuan bangsa Indonesia.

Usai upacara, kegiatan dilanjutkan dengan sosialisasi reformasi birokrasi dan pembagian hadiah di aula BKP Kelas I Banjarmasin. Lomba-lomba 
yang dilaksanakan telah mampu menciptakan suasana bahagia, meningkatkan kebersamaan, sehingga maknanya selaras dengan pesan HUT 
kemerdekaan RI ke-72 yakni “Kerja Bersama”. Semoga BKP Kelas I Banjarmasin dapat mengimplementasikan semangat kerja bersama dalam 
melaksanakan pelayanan karantina pertanian di bumi Kalimantan Selatan.
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