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YOGYAKARTA - Rangkaian acara Kirab Satu Negeri (KSN) yang digelar Gerakan 
Pemuda (GP) Ansor resmi berakhir di Yogyakarta kemarin.  
 
Upacara penutupan digelar di Pondok Pe santren (Ponpes) Al Munawwir, Krapyak. 
Rombongan KSN ini bergerak sejak 16 September dari lima titik terluar Indonesia, yakni 
Sabang (Aceh), Nunukan (Kali man tan Utara), Miangas (Sulawesi Utara), Rote (NTT), 
dan Me rauke (Papua).  
 
Dari lima titik pemberangkatan itu, tim KSN GP Ansor secara estafet mengirab bendera 
menuju titik akhir di Yogyakarta. Pada prosesi penutupan, sebanyak 45 bendera merah 
putih dikirab anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) di halaman ponpes.  
 
Suasana haru terlihat saat pataka merah putih di serahkan kembali kepada Ketua 
Umum Pimpinan Pusat GP Ansor Yaqut Cholil Qaumas. Dengan suara terisak, Gus 
Yaqut menerima bendera itu dan sekitar 10 menit lebih dia menciumnya.  
 
Dia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersatu mencintai merah putih. Dalam 
sambutannya, Gus Yaqut juga mengaku bangga dengan para Banser di seluruh 
Indonesia. Dia pun mengajak para anggota Banser untuk tunduk dan taat pada kiai 
serta ulama.  
 
“Selama yang memerintahkan para kiai dan ulama, kita tidak boleh surut selangkah 
pun,” tandasnya. Dia menjelaskan, Ansor dengan Banser akan tetap tegak berdiri 
menjaga para kiai, negara, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).  
 
“Hari ini tunai sudah dalam membawa merah putih keseluruh penjuru Nusantara, mulai 
Sabang sampai Merauke dari Pulau Miangas ke Pulau Rote hingga Nunukan,” 
ungkapnya. Dalam kesempatan itu, man tan Wakil Bupati Rembang tersebut juga 
menyebut bendera merah putih merupakan satu-satunya bendera yang boleh berdiri 
tegak di negeri Indonesia.  
 
Merah putih, lanjutnya, telah memberikan bukti bisa menaungi perbedaan dan 
keberagaman. “Karena perbedaan, keragaman, dan kebinekaan adalah keniscayaan 
bagi Indonesia, tidak boleh ada bendera selain merah putih yang berdiri tegak di negeri 
ini,” tandasnya.  
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Sebagai rangkaian acara KSN, GP Ansor juga menggelar Global Unity Forum (GUF) di 
Hotel JW Marriot Yogyakarta, Depok, Sleman. Sekjen GP Ansor Abdul Rochman 
menyebut, GUF di gelar untuk memberikan inspirasi, terutama pengalaman Indonesia 
yang berhasil menjalani kehidupan majemuk, tapi tetap hidup guyup, rukun, damai, dan 
toleran. 
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