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Assalaamu’alaikum warahmatullahi wabarakaatuh, 

  

Salam sejahtera untuk kita semua, 

  

Om Swastiastu. 

Yang saya hormati, Saudara Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Saudara 
Menteri Agama, dan para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu. 

  

Yang saya hormati, Pimpinan dan Pengurus Parisada Hindu Dharma Pusat. 

  

Yang saya hormati, Saudara Gubernur Sulawesi Tenggara, Pimpinan DPRD, Para Bupati 
dan Walikota serta Tokoh-tokoh Masyarakat Sulawesi Tenggara. 

  

Yang saya hormati Saudara Gubernur Bali beserta Pimpinan DPRD dan para Tokoh dari Bali. 

  

Yang saya muliakan dan saya cintai, para Pemuka agama Hindu, para Peserta Utsawa 
Dharma Gita, 

  

Hadirin sekalian yang berbahagia, 

  



Pada kesempatan yang baik dan semoga senantiasa penuh berkah ini, marilah sekali lagi kita 
panjatkan puji dan syukur ke hadirat Yang Maha Kuasa atas perkenan rahmat dan ridhonya 
kepada kita masih diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah 
kita, karya kita serta tugas dan pengabdian kita kepada masyarakat, bangsa, dan negara 
tercinta. 

  

Pada kesempatan yang baik ini pula saya ingin mengucapkan terima kasih dan selamat atas 
penyelenggaraan Utsawa Dharma Gita pada tahun 2008 di Sulawesi Tenggara sebagaimana 
yang telah disampaikan oleh Gubernur  Sulawesi Tenggara tadi. Saya juga mengucapkan 
selamat kepada para pemenang dan yang berprestasi dalam rangkaian kegiatan Utsawa 
Dharma Gita tahun ini. 

Kepada Saudara Gubernur Sulawesi Tenggara dan para Pimpinan serta saudara-saudara 
kita yang ada di Sulawesi Tenggara, saya mohon maaf tidak bisa hadir pada acara yang 
penting itu. Ini semata-mata karena benturan jadwal, benturan kegiatan atau acara yang tidak 
dapat saya hindari. Kami sesungguhnya merancang untuk kegiatan di Indonesia bagian Barat 
yang akan kita tuntaskan sebelum tujuh belasan. Sedangkan kegiatan di Indonesia bagian 
Timur, di Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Papua barat dan Papua akan kita lakukan 
setelah tanggal 17. Tetapi nampaknya ada miskomunikasi sehingga waktu itu sudah 
berkumpul para pengikut Utsawa Dharma Gita di Kendari. Oleh karena itulah, karena tidak 
memungkinkan saya berangkat, Menteri Agama mewakili saya untuk menghadiri acara yang 
penting itu. 

  

Ya beginilah, kegiatan seorang Presiden pada masa-masa yang banyak pekerjaan rumah 
yang harus kami lakukan untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Waktu ada 
acara Kongres Persatuan Wartawan Indonesia di Aceh, hari yang sama, saya berada di 
Denpasar. Oleh karena itu, ratusan anggota PWI akhirnya bertemu di Istana Negara ini 
sebagaimana Saudara-saudara sekalian. 

  

Kemudian ada acara HIPMI, yang dilaksanakan di Denpasar. Pada saat yang sama saya 
berada di Simalungun, dan di Prapat harinya sama, sehingga setelah itu, para peserta Munas 
HIPMI saya terima di tempat ini. Bahkan kemarin ada pertemuan Pimpinan Pasca Sarjana 
seluruh indonesia yang dilaksanakan di Bogor, saya tidak bisa hadir karena berada di 
Kintamani untuk menghadiri acara Ngaben massal dan juga berada di Istana Tampaksiring 
untuk menerima mahasiswa dan siswa se-Asia yang berprestasi dalam Olimpiade Science. 
Ini saya gambarkan untuk menjadikan periksa semuanya. Kami sangat ingin bersilaturahim, 
bertemu dengan masyarakat dari manapun sebagai wujud dari kecintaan saya kepada 
seluruh rakyat Indonesia. Orang mengatakan, mobil pun biasanya sekali-kali servis besar 
atau turun mesin. Hampir empat tahun yang sering saya servis kecil. Belum pernah turun 
mesin atau servis besar. Tapi tidak apa-apa, toh nanti juga saya mengakhiri tugas saya 
sebagai Presiden. Nah, di situ barangkali, lebih leluasa bisa sering hadir, bertemu dengan 
saudara-saudara dalam berbagai forum dan kesempatan. 

  

Hadirin yang saya muliakan, 

  



Menyambung yang saya sampaikan tadi, Pak Gubernur, semoga dalam waktu dekat saya 
bisa berkunjung ke Sulawesi Tenggara. Dan tadi Gubernur Sulawesi Tengah juga datang di 
sini bersama Gubernur Gorontalo untuk juga ingin mengacarakan acara di Palu, kalau tidak 
salah. Kalau bisa dirangkaikan bagus sekali, Kendari, Palu dan kemudian Papua Barat dan 
Papua. 

  

Saya ingin tentunya kalau kembali ke Sultra bertemu dengan rakyat, mengecek pelaksanaan 
proram-program pemerintah dan mendukung serta menyukseskan bahtera tadi, Bahtera Mas. 
Betul ya? Bahtera Mas. 

  

Hadirin yang saya muliakan, 

  

Kita ketahui bersama, Dharma Gita adalah nyanyian suci, keagamaan Hindu yang bersumber 
dari ajaran Weda yang mencerminkan, mengandungi, memiliki nila-nilai agama yang sangat 
tinggi yang memberikan tuntunan pemahaman terhadap ajaran Hindu yang meliputi takwa, 
susila, dan upacara. Oleh karena itu, prakarsa untuk menyelenggarakan Utsawa Dharma Gita 
ini adalah satu prakarsa yang baik dan memiliki tujuan yang luas dan akan memperkokoh 
pemahaman dan pengamalan ajaran hindu bagi pemeluknya. Apabila pemeluk sebuah 
agama memiliki pemahaman dan pengamalan agama yang benar, pertama-tama pastilah 
mendatangkan ketenteraman bagi pemeluknya dalam menjalani hidup dan kehidupannya. 

  

Yang kedua, bagi masyarakat luas  seperti negara kita yang majemuk ini, tentu pemahaman 
dan pengamalan ajaran yang benar, tentu teachings of religions itu tentu akan mebangun 
kerukunan, harmoni dan toleransi yang lebih kokoh. Dan akhirnya, pemeluk agama yang 
seperti itu akan bisa berkontibusi, akan bisa memberikan sumbangan yang sangat penting 
bagi pembangunan bangsa, bagi pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang 
sama-sama ingin kita wujudkan lebih baik lagi di waktu yang akan datang. 

  

Sebaliknya, Saudara-saudara, apabila pemeluk sebuah agama tidak memahami pemahaman 
yang benar tentang ajaran agamanya, dan apalagi salah di dalam mengamalkannya, maka 
hampir pasti terjadi penyimpangan bagi pemeluknya. Bisa menimbulkan ekstrimitas, bisa 
memunculkan kekerasan-kekerasan yang sesungguhnya justru bertentangan dengan ajaran 
agama itu, agama manapun. 

  

Lebih dari itu, juga menimbulkan konflik dan benturan dengan masyarakat kuas, dengan 
pemeluk agama yang lain. Dan dalam bentuknya yang ekstrim bisa mengganggu bahkan 
mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Oleh karena itu, berangkat dari situlah 
kita ingin membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik, yang rukun, yang 
harmonis, dan penuh dengan toleransi. 

  

Saudara-saudara, 



  

Kita bersepakat agama hendaknya tidak diletakkan sebagai simbol, tidak dimaknai sebagai 
sebuah simbol, tetapi marilah kita pahami hakekatnya, hakikinya, nilai-nilainya, values, 
bahkan perilaku pemeluk-pemeluknya. Tentu harapan kita perilaku yang religius sesuai 
dengan ajaran agama itu. 

  

Kalau ini terus kita kembangkan, saya yakin kerukunan antar umat beragama yang sangat 
penting kita tegaskan di Indonesia yang majemuk ini akan bertambah kokoh dan bertambah 
kuat.  Kerukunan, harmoni, dan toleransi adalah kunci dari kekuatan bangsa ini, our strength. 
Kalau bangsa itu kuat, rukun dan bersatu, seberat apapun persoalan yang dihadapai, dengan 
ridho Tuhan Yang Maha Kuasa, dapat kita atasi. 

  

Marilah terus kita perkokoh harmoni, toleransi, kerukunan, dan persatuan di antara kita 
semua. Beberapa saat yang lalu dalam peringatan seratus tahun Kebangkitan Nasional 
tanggal 20 Mei 2008 di Gelora Bung Karno di depan dua ratus ribu lebih saudara-saudara kita 
yang ingin memperingati hari yang bersejarah itu, saya sampaikan, Indonesia sangat bisa 
untuk menjadi negara maju dan sejahtera di abad 21 ini. Bisa!. Kita punya kemampuan, kita 
punya pengalaman, kita punya jalan untuk menuju ke negara maju seperti itu. Syaratnya tiga, 
jika makin kedepan bangsa kita harus makin mandiri. Yang kedua, makin ke depan bangsa 
kita harus memiliki daya saing yang lebih tinggi. Dan yang ketiga, makin ke depan peradaban 
bangsa ini harus semakin mulia, semakin tinggi, dan semakin terhormat. Peradaban, 
civilization. Termasuk bagian peradaban itu adalah karakter dari sebuah bangsa. Diantara 
banyak karakter yang menunjukkan bangsa yang maju, mereka yang rukun dan bersatu. 

  

Oleh karena itu, betapa pentingnya pilar-pilar kerukunan dan persatuan di antara kita. Saya 
menggaris bawahi agar kita pandai-pandai dengan kearifan untuk memelihara dan 
mengembangkan kerukunan, harmoni, tolerasi, dan persatuan di antara kita. Saya 
mendengar kerukunan antar umat beragama di Sulawesi Tenggara baik . Tolong 
dipertahankan dan terus dikembangkan sepanjang masa. Jadikan itu saudara-saudara 
sebagai modal dalam membangun daerah. Saya menghormati Bali. Berkali-kali saya datang 
ke sana, muncul karakter, semangat, kedekatan, penghayatan pada nilai-nilai keagamaan 
yang penuh dengan spiritualitas. Itu juga kekuatan dari masyarakat Bali yang mayoritas 
beragama Hindu di dalam membangun masyarakat dan daerahnya. 

  

Kepada Pimpinan Sulawesi Utara, sekali lagi saya dukung program Bahtera Mas, karena 
cocok pendidikan, kesehatan, pembangunan infrastruktur. Baik infrastruktur sosial maupun 
infrastruktur fisik. Teruslah berpikir dan berbuat untuk masyarakat karena itu amanah. 
Berkali-kali saya menyampaikan kepada para Gubernur, Bupati, dan Walikota seluruh 
Indonesia, pertama-tama, kurangi kemiskinan, ciptakan lapangan pekerjaan, majukan 
pendidikan, majukan kesehatan, bangun infrastruktur, perangi korupsi, berikan pelayanan 
kepada rakyat sebaik-baiknya. Kalau tujuh itu kita laksanakan, Saudara-saudara, di seluruh 
tanah air, masa depan kita akan baik dan masyarakat kita akan tenteram, hidup tinggal di 
negerinya sendiri. 

  



Dan sebagaimana saya katakan tadi, sebagai tebusan dari ketidakhadiran saya di Kendari, 
insya Allah, kami akan datang untuk melihat Bahtera Mas tadi dan melihat program-program 
yang lain. 

  

Akhirnya, tentunya permintan maaf saya juga kepada umat Hindu yang mengharapkan 
kehadiran saya tetapi tidak memungkinkan kemarin, dan akhirnya sekali lagi terimakasih 
kepada penyelenggara Utsawa Dharma Gita tahun ini. Selamat kepada para pemenang dan 
teruskanlah untuk menyelenggarakan kegiatan yang penuh dengan manfaat, kebaikan, dan 
kebajikan ini. 

Demikian, 

  

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

  

Om santi... santi... santi om. 

  

Biro Naskah dan Penerjemahan,
Deputi Mensesneg Bidang Dukungan Kebijakan,
Sekretariat Negara RI


