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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA APEL BULAN JUNI TAHUN 2008
Tanggal
Jam
Tempat

: 2 Juni 2008
: 07.00 WIB
: Halaman Kantor Kalimantan Barat

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Para

Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Para Assisten di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Bappeda Provinsi Kalimantan Barat
Kepala Bapedalda Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat.
Kepala BKD Provinsi Kalimantan Barat.
Para Kepala Biro di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
Hadirin dan Peserta Apel lainnya yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, saya mengajak pada acara ini untuk
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Ttuhan Yang Maha Esa,
sebagai wujud keimanan dan ketaqwaan kita kepadaNya yang telah
melimpahkan nikmat terutama nikmat keselamatan dan kesehatan,
sehingga kita memiliki kesempatan dan kekuatan melaksanakan
aktivitas sehari-hari, termasuk mengikuti apel pada pagi hari ini dalam
keadaan sehat wal’afiat.
Hadirin yang berbahagia.
Tidak terasa sudah hampir 5 (lima) bulan saya menjadi
Gubernur Kalimantan Barat, ternyata masih banyak persoalan yang
harus kita selesaikan bersama. Oleh karena itu, saya minta agar
saudara memberikan perhatian dan komitmen yang lebih serius
terhadap penyelenggaraan pembangunan di Kalimantan Barat dalam
rangka untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman,
sehat, cerdas, aman, berbudaya dan sejahtera.
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Hadirin yang berbahagia,
Untuk mewujudkan hal tersebut, maka, maka kita perlu
memacu peningkatan kualitas pembangunan Daerah. Hal ini penting
saya sampaikan, mengingat bahwa proyeksi optimis terhadap indikator
pembangunan daerah masih sangat membutuhkan perhatian kita untuk
mencapainya, terutama akses masyarakat pada sektor Pendidikan,
Kesehatan, dan Infrastruktur dasar.
Hadirin yang berbahagia.
Sebagaimana kita pahami bersama bahwa pembangunan daerah
pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Kesejahteraan ini di tandai oleh pendapatan perkapita
masyarakat. Efisiensi dan efektivitas penggunaan Anggaran
Pembangunan serta investasi menjadi faktor utama yang
mempengaruhi tingkat pendapatan perkapita.
Jika kita melihat perkembangan kinerja APBD Tahun 2008,
ternyata realisasi APBD kita pada triwulan pertama masih berjalan
lambat hal ini ditandai dengan realisasi keuangan yang masih kecil
yaitu 1,08 % dan realisasi fisik 5,34 %. Kondisi ini membawa kita pada
kecenderungan pelambatan pertumbuhan perekonomian, sehingga kita
sudah sepatutnya mewaspadai agar tidak berlanjutan, serta lebih
bekerja keras lagi agar apa yang kita kerjakan sesuai dengan yang kita
rencanakan.
Hadirin yang berbahagia.
Saya berharap dengan tekad dan kerja sama yang kita bangun
dapat meningkatkan investasi di daerah dan efisiensi serta efektivitas
penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun
2008 yang penggunaannya telah kita arahkan sesuai visi dan misi
Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat, saya yakin dapat
memberikan dampak signifikan bagi pembangunan daerah. Isu
rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), kemiskinan,
pengangguran, perbatasan, infrastruktur wilayah, dan kabut asap,
Insya Allah akan dapat kita atasi dengan menjalin kerjasama
pembangunan antar wilayah.
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Hadirin yang berbahagia.
Dalam kesempatan ini saya menekankan kembali kepada kita
semua agar lebih giat bekerja dan berkarya serta berprestasi dalam
membangun Kalimantan Barat.
Demikianlah sambutan saya ini, atas perhatian hadirin sekalian
saya ucapkan terima kasih.

