1

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA BUKA PUASA BERSAMA DENGAN
PENAMBANG SAMPAN, PETUGAS KEBERSIHAN/PENYAPU JALAN,
PORTER PELABUHAN DAN KAUM DHUAFA SERTA CLEANING SERVICE,
PNS GOL I/PEGAWAI KONTRAK DAN PARA SUPIR POOL/PIMPINAN
DI LINGKUNGAN KANTOR GUBERNUR DAN KEDIAMAN GUBERNUR
Hari/Tanggal : Rabu 24 September 2008
Pukul
: 16.30 WIB
Tempat
: Pendopo Gubernur
Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yth.
Yth.
Sdr.
Sdr.

Sdr. Ketua DPRD Prov. Kalbar;
Sdr. Muspida Prov. Kalbar;
Walikota Pontianak;
Para Kepala Dinas, Badan, Biro di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat;
Sdr. Ketua BAZDA Prov. Kalbar;
Sdr. Para Camat se-Kota Pontianak;
Sdr. Hadirin sekalian yang berbahagia.
Mengawali sambutan ini, saya mengajak hadirin untuk
senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena atas karunia dan kasih-NYA, kita masih diberikan kesempatan
dan kekuatan, untuk hadir dalam acara buka puasa bersama,
khususnya dengan penambang sampan, tenaga kebersihan/penyapu
jalan, porter pelabuhan, dan para duafa serta cleaning service, PNS
Gol 1/Pegawai Kontrak dan para Supir Pool/Pimpinan di lingkungan
Kantor Gubernur dan Kediaman Gubernur.
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Semoga melalui kegiatan yang mulia ini, selain akan menambah
keyakinan dan memperkuat iman dan ketaatan kita dalam
menjalankan perintah agama, juga dapat lebih meningkatkan rasa
kepedulian, solidaritas dan kesetiakawanan sosial dari kita semua
kepada sesama, dan dapat menginspirasi kita untuk selalu berbagi
kepada saudara-saudara kita yang belum beruntung.
Hadirin yang berbahagia.
Buka puasa bersama, dan sekaligus memberikan paket lebaran
kepada kelompok masyarakat tertentu, adalah merupakan agenda
tetap Gubernur Kalimantan Barat dalam bulan Ramadhan, bahkan
dapat dikatakan sebagai tradisi para Gubernur Kalimantan Barat sejak
lama.
Mengingat arti penting dan strategisnya kegiatan ini, maka saya
pandang kegiatan positif ini perlu untuk terus dibudayakan. Bahkan
apabila anggaran memungkinkan, dan ketentuan-ketentuan keuangan
juga memperbolehkan, tentunya jangkauan/cakupan dari kegiatan ini
dapat lebih diperluas lagi.
Ada 3 makna penting berbuka puasa bersama dan pembagian
paket lebaran ini, yang pertama: dalam konteks pelaksanaan ajaran
dan perintah agama, dapat dimaknai sebagai bentuk ketaatan dan
totalitas dalam menjalankan perintah agama, terutama dalam
kaitannya dengan pelaksanaan ibadah secara vertikal antara manusia
dengan Tuhannya. Kedua kegiatan seperti ini, dirasakan dapat lebih
mengembangkan jalinan silaturahim antara masyarakat dan
pemerintah, dan ketiga kegiatan ini mengajarkan kepada kita untuk
saling berbagi dengan sesama, terutama yang memerlukan uluran
tangan. Dengan demikian akan lebih menumbuhkembangkan jiwa dan
semangat kesetiakawanan sosial, yang sekaligus merupakan wujud
ibadah yang dilakukan secara horizontal (antara sesama manusia).
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Dalam kaitannya dengan penguatan silaturahim antara
pemerintah dengan rakyatnya, tentunya apabila moment seperti ini
dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi umpan balik bagi
pemerintah, terutama dalam menyusun berbagai program yang
bermuara pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang
ketenagakerjaan dan bidang-bidang penguatan ekonomi rakyat.
Sedangkan bagi masyarakat umum, kegiatan seperti ini
tentunya dapat diartikan sebagai adanya rasa jalinan keterikatan
antara pemerintah dengan masyarakat, dan adanya sikap terbuka
pemerintah dengan rakyatnya, sehingga masyarakat tidak hanya tahu
dan mendengar, tentang pemerintahnya atau Gubernurnya, tetapi
tidak mengenal secara nyata.
Hadirin yang saya hormati.
Kita semua memahami, bahwa jumlah masyarakat yang
memerlukan uluran tangan di Kalimantan Barat ini masih cukup besar,
tidak hanya masyarakat yang tidak memiliki pekerjaan (juga
masyarakat yang bekerja di sektor informal), terlebih dalam kondisi
perekonomian yang kurang menguntungkan akhir-akhir ini yang
diakibatkan kenaikan BBM, yang berdampak pada kenaikan-kenaikan
harga barang-barang kebutuhan pokok, yang tentunya dirasakan sangat
berat oleh sebagian masyarakat, apalagi dalam menghadapi hari-hari
raya keagamaan, seperti Idul Fitri nanti.
Oleh karena itu, saya sangat apresiasif dengan berbagai
kegiatan sejenis ini, yang digalang oleh organisasi-organisasi
kemasyarakatan, pers, dompet umat dan Yayasan Bhakti Suci, karena
kelompok sasarannya jelas, dan kegiatan tersebut terorganisir dengan
baik, dengan pola kemitraan dan bersinergi, sehingga tujuan dan
kegiatannya
benar-benar
dapat
tercapai
dan
dapat
dipertanggungjawabkan.
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Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya ingin
mengajak semua hadirin untuk makin terdorong untuk berbagi dengan
sesama. Kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan mendapatkan
paket lebaran ini, saya berharap dapat bermanfaat dan mengurangi
beban pengeluaran, dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri ini.
Demikian hal-hal yang dapat saya sampaikan, dan pada
kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Raya
Idul Fitri 1 Syawal 1429 H, semoga kita dapat merayakannya dengan
penuh kebahagiaan.
Sekian, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore dan
salam sejahtera.

