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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
DALAM ACARA BUDAYA ROBO-ROBO
Hari
Tanggal
Pukul
Tempat

: Rabu
: 5 Maret 2008
: 09.30 Wib
: Kuala Mempawah Kabupaten Pontianak

Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.
Yth.

Bapak Menteri Kebudayaan dan Pariwisata RI;
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
Rekan-rekan Muspida Propinsi Kalimantan Barat;
Ketua DPRD Kabupaten Pontianak;
Para Muspida Kabupaten Pontianak;
Pangeran Ratu Istana Amantubillah Ir. Mardan Adijaya Kusuma
Ibrahim, MSc, Ph.D.
Yth. Bupati Kabupaten Pontianak, Kepala Dinas/instansi Tingkat
Provinsi maupun Kabupaten;
Yth. Tokoh Agama, Tokoh-tokoh Masyarakat, Para Pemangku Adat,
Seniman, Budayawan, dan Sejarawan, serta Bapak-bapak dan
Ibu-ibu hadirin yang berbahagia.
Selamat pagi serta salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada hari ini kita masih diberikan
limpahan rahmat, sehingga dengan karuniaNyalah kita dapat hadir dan
menyaksikan acara kegiatan Robo-Robo yang oleh masyarakat
Kabupaten Pontianak dilaksanakan setiap tahun bertepatan pada hari
Rabu Minggu terakhir bulan Syafar, sehingga kegiatan ini lebih dikenal
dengan nama Robo-Robo, yaitu memperingati peristiwa Napak Tilas
Opu Daeng Manambon tahun 1637 M (Pendiri Kerajaan Mempawah)
dengan melakukan Azan dan berdoa kepada Tuhan yang maha kuasa di
atas armada untuk keselamatan masyarakat.
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Kalau di masyarakat Kabupaten Pontianak, khususnya di Kuala
Mempawah, Kakap, Kubu dan sekitarnya. Setiap Robo-Robo masyarakat
makan di luar rumah, yaitu di tepi Sungai, di bawah pohon dan di
halaman rumah yang di maksud menolak bala.
Penyelenggaraan event Robo-Robo selain mempunyai arti
pelestarian budaya daerah dan sebagai perekat bangsa, juga
merupakan implementasi dari visi kita yaitu “Pembangunan kehidupan
sosial masyarakat yang toleran, berbudaya, agamis dan memperkuat
kedudukan masyarakat adat “, maka dari itu, seni budaya daerah perlu
terus kita gali dan kembangkan dalam upaya memperkaya khasanah
budaya daerah.
Dengan adanya Festival seperti ini diharapkan akan dapat
mendorong berkembangnya pembangunan bidang ekonomi dan sosial
budaya dalam upaya kita menuju ke arah Pengembangan Industri
Pariwisata.
Hadirin yang saya hormati.
Lahirnya budaya yang mencakup obyek-obyek fisik seperti
peninggalan sejarah, Candi, dan Keraton sebagai benda Cagar Budaya,
maupun obyek-obyek yang non fisik seperti tradisi atau adat istiadat
masyarakat setempat, dalam keberadaannya sebagai komponen obyek
dan daya tarik wisata, telah menunjukkan nilai penting dalam upaya
pengembangan dan pelestarian budaya daerah.
Kita sebagai masyarakat Kalimantan Barat perlu merasa
bangga, karena satu-satunya Provinsi di Indonesia yang memiliki Cagar
Budaya dan Peninggalan Sejarah dalam bentuk Keraton/Istana yang
terbanyak jumlahnya serta masih tetap terjaga kelestariannya ada di
Provinsi Kalimantan Barat
Di sisi lain upacara seperti ini juga diharapkan dapat
memberikan nilai tambah kepada masyarakat untuk mempromosikan
dan menjual hasil-hasil produksinya, sehingga dapat memberikan
peluang dan kesempatan berusaha serta penyerapan tenaga kerja. Hal
ini berarti dapat meningkatkan penghasilan masyarakat dan sekaligus
menjadi sumber pendapatan daerah.
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Hadirin yang berbahagia.
Kalimantan Barat sebagai salah satu Daerah Tujuan Wisata di
Indonesia perlu mempersiapkan diri untuk dikunjungi para wisatawan
baik domestik, nusantara, maupun mancanegara.
Obyek wisata alam Kalimantan Barat yang sangat indah adalah
sebagai ciptaan Tuhan yang wajib kita syukuri sehingga harus dijaga,
dipelihara, dan dikembangkan dengan sebaik-baiknya. Begitu juga
obyek wisata budaya hasil ciptaan manusia serta atraksi-atraksi
kesenian yang menjadi daya tank wisata, adalah merupakan khasanah
budaya yang perlu kita lestarikan dan kita kembangkan.
Penduduk Kalimantan Barat yang terdiri dari multi etnis
memiliki keragaman seni budaya dan adat istiadat yang mempunyai
keunikan dan sangat spesifik, sehingga dapat dijadikan modal dasar
untuk pengembangan kepariwisataan Kalimantan Barat.
Hadirin yang berbahagia.
Perlu kita pahami bahwa produk pariwisata pada dasarnya
sangat berbeda dengan produk industri manufaktur dengan proses
produksi dan bahan baku yang nyata sehingga menghasilkan suatu
produk seperti barang-barang elektronik. Produk yang dijual oleh
pariwisata adalah produk yang sebagian besar bukan merupakan
barang jadi tetapi lebih banyak merupakan keindahan alam dan
budaya yang dijalin dari akar tradisi yang unik, khas, spesifik dan
kadang-kadang mengandung unsur mistis di dalamnya. Misalnya
upacara ritual tertentu yang mana produksinya adalah proses selama
berlangsungnya kegiatan ritual. Sisi-sisi unik inilah yang sebenarnya
dicari oleh wisatawan selaku konsumen.
Hadirin yang berbahagia.
Masalah desain produk, tehnik pengemasan dan pemasaran,
serta harga dan kandungan informasi dalam suatu atraksi yang
diperlihatkan kepada wisatawan, semuanya mempunyai peran yang
sangat penting dan harus terakumulasi dan tercermin dalam suatu
kemasan produk yang siap untuk dijual kepada wisatawan.
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Robo-robo yang secara spesifik merupakan event Kabupaten
Pontianak diharapkan dapat memberikan nilai jual dalam mendorong
kunjungan wisatawan ke Kalimantan Barat, apalagi kegiatan RoboRobo telah termasuk kalender tetap Event Pariwisata Kalimantan Barat
dan telah dipromosikan ke mancanegara, oleh karena itu pada tahun
mendatang kegiatan Robo-Robo ini diharapkan tidak hanya disaksikan
oleh wisatawan domestik dan nusantara, tetapi lebih banyak lagi
dihadiri oleh wisatawan-wisatawan dan mancanegara.
Akhirnya sebelum saya menutup sambutan ini perlu saya
sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia
penyelenggara yang telah berupaya dengan bersusah payah untuk
menyukseskan seluruh kegiatan Robo-Robo, semoga seluruh rangkaian
kegiatan mulai dari pembukaan ini sampai dengan berakhirnya nanti
dapat terlaksana dengan sukses, aman dan tertib.
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan atas perhatian
seluruh hadirin yang ada di sini saya ucapkan terima kasih. Selamat
siang dan salam sejahtera bagi kita semua.

