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Ketua Umum Pimpinan Pusat GP Ansor, H Yaqut Cholil Qoumas, mengapresiasi 
seluruh kader Ansor dan Banser di seluruh pelosok Indonesia dari Sabang sampai 
Merauke, yang terlibat aktif dalam agenda Kirab Satu Negeri (KSN). 

Menurutnya, hal itu menjadi bukti komitmen GP Ansor untuk tetap teguh mengawal 
keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
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Menurut Gus Yaqut, Kirab Satu Negeri yang dimulai serentak dari 5 titik terluar 
Indonesia (Sabang, Merauke, Miangas, Rote, dan Nunukan) adalah ikhtiar kecil dari 
Ansor untuk membangkitkan dan menguatkan konsensus kebangsaan. Penguatan ini 
penting karena ada sekelompok kecil pihak yang ingin mengoyak persatuan dan 
perdamaian. 

“Kita berharap Kirap Satu Negeri ini sukses, sebab ini pasti akan dicatat dalam sejarah. 
Dan kita tidak minta apa-apa pada negara, lha wong malah kita kegiatan saja bayar,” 
ungkap Gus Yaqut saat hadir dalam rapat konsolidasi persiapan Kirab Satu Negeri di 
kantor PWNU Jateng, Jl Dr Cipto Semarang, Kamis (20/9/2018). 

Pada agenda ini, Gus Yaqut juga menginstruksikan pada seluruh kader Ansor dan 
Banser di Indonesia, untuk jangan terpancing dengan isu-isu yang tidak penting. 

“Maka teguh saja, kita tidak akan pernah geser pada keyakinan kita. Dan saya 
tegaskan tetap dalam satu komando, apapun kebijakan di daerah harus koordinasi satu 
komando,” tandasnya. 

Pada rapat koordinasi ini, juga dihadiri Sekjend PP GP Ansor Adung Abdul Rahman, 
Kadensus 99 PP GP Ansor Nuruzzaman, Koordinator Wilayah Jateng-DIY 
Mujiburrohman, serta sejumlah pengurus PP GP Ansor. 

Selain itu juga dihadiri sejumlah pengurus PW GP Ansor Jateng, pengurus PW GP 
Ansor DIY, pengurus PW GP Ansor Jawa Timur, serta seluruh Pimpinan Cabang GP 
Ansor se Jawa Tengah. 

Pada rapat koordinasi ini, juga disampaikan bahwa kegiatan ini puncaknya adalah pada 
26 Oktober 2018 yang dipusatkan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 

Sekjend PP GP Ansor, Adung Abdul Rahman juga mengapresiasi sambutan kader-
kader di daerah. Menurutnya, setiap provinsi yang dilewati, mendapat sambutan yang 
luar biasa. 

“Di provinsi yang dilewati kontingen Kirab Merah Putih juga dapat sambutan luar biasa. 
Hanya ada sedikit salah paham di daerah Sumatera, tapi sudah ada tabayun dan 
akhirnya bisa dipahami dan diterima dengan baik,” ungkapnya. 

Ia juga mengungkapkan, sebelum puncak di DIY nantinya untuk Jawa Tengah ada tiga 
titik sebagai jalur masuknya, yaitu dari Brebes, Semarang, dan Rembang. 

“Perkiraan akhir September 2018 sampai di Jateng. Kader-kader di Jateng dipersilakan 
melakukan berbagai atraksi penyambutan,” ujarnya. 
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