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Press Release 
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100 Hari Menjelang Tutup Tahun 2021, Sugianto-Edy Percepat Pertumbuhan Ekonomi 

Kalteng di Tengah Pandemi 

PALANGKA RAYA – BIRO ADPIM. Efek domino pandemi Covid-19 memukul seluruh 

sektor kehidupan. Tidak dapat dielakkan sektor ekonomi menjadi sektor yang sangat terpukul 

akibat pandemi. “Kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat menjadi hambatan utama untuk 

bangkit di tengah pandemi, namun kita tetap harus bangkit dan beradaptasi untuk dapat bertahan 

hidup berdampingan dengan Covid-19 yang masih mengintai di tengah-tengah kehidupan 

bermasyarakat,” ucap Gubernur Kalimantan Tengah H. Sugianto Sabran.  

Upaya-upaya telah dilakukan pemerintah untuk membangkitkan ekonomi. Kebijakan 

Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang dicanangkan oleh Presiden RI Ir. Joko Widodo 

disertai paket kebijakannya sangat membantu masyarakat untuk dapat tetap produktif dan 

mempertahankan daya beli masyarakat. 

Peran Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat di daerah dimaksimalkan oleh Gubernur 

Sugianto Sabran dalam mengendalikan pandemi di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. 

Selain memaksimalkan paket kebijakan PEN, Gubernur Sugianto Sabran bersama Wakil 

Gubernur Edy Pratowo juga melakukan terobosan-terobosan untuk menutup tahun 2021 yang 

tinggal sekitar 100 hari lagi dengan kondisi yang lebih baik.  

Beberapa target strategis untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kalimantan 

Tengah terus dikejar. Terlihat dari padatnya jadwal audiensi dengan pakar dan para praktisi 

maupun akademisi yang dilakukan belakangan ini untuk menyerap informasi yang tepat agar 

mematangkan terobosan-terobosan yang akan dilakukan. 

Dalam kunjungannya ke Kotawaringin Timur, Jumat, 24 September 2021, Gubernur Sugianto 

Sabran melakukan rapat mendadak dengan 5 Bupati di wilayah Barat, yakni Bupati 

Kotawaringin Timur, Bupati Kotawaringin Barat, Bupati Seruyan, Bupati Lamandau, dan 

Bupati Sukamara. Rapat tersebut dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan sinergitas 

pembangunan sekaligus mendengarkan permasalahan serta menggali potensi pada masing-

masing Kabupaten. 

 

 

 

 

 



 

 

Dalam kesempatan ini, Gubernur juga mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemanfaatan 

dana PEN, pelatihan, dan pendampingan. Vaksinasi juga tidak luput dari perhatian Gubernur 

Sugianto Sabran untuk mempercepat pemulihan ekonomi di masa pandemi, di mana vaksinasi 

harus dilaksanakan setiap hari untuk mempercepat pencapaian target vaksinasi. 
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