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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA PEMBUKAAN MUSYAWARAH PROVINSI
(MUSPROV) XI DPD KNPI PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2008
Pontianak, 30 Januari 2008
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati:
-

Ketua Umum DPP KNPI;
Ketua DPD KNPI Kalimantan Barat;
Ketua Panitia MUSPROV XI DPD KNPI Kalimantan Barat;
Para Peserta MUSPROV, Undangan dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua, untuk
bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Esa, karena berkat pertolonganNya, kita semua berkesempatan
menghadiri acara Pembukaan Musyawarah Provinsi (Musprov) XI DPD
KNPI Kalimantan Barat ini.
Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri bagi
saya dapat hadir di sini, karena pertemuan ini merupakan kesempatan
pertama bagi saya untuk saling silaturahmi dengan Keluarga Besar KNPI
dan hadirin semua, sejak saya dilantik sebagai Gubernur Kalbar.
Semoga pertemuan ini menjadi awal bagi kita untuk saling mempererat
persaudaraan, guna meningkatkan persatuan dan kesatuan antara
sesama kita dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kepada Pimpinan Pusat KNPI bersama rombongan dari Jakarta,
saya ucapkan selamat datang di Kota Pontianak. Semoga
kedatangannya kali ini dapat memberikan kesan dan kenangan
tersendiri, sehingga dapat kembali lagi pada kesempatan lain pada
masa yang akan datang.
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Hadirin yang berbahagia,
Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa suatu kegiatan akan
berhasil mencapai tujuannya, apabila dapat dilaksanakan dengan baik
dan benar sesuai rencana. Oleh karena itu, kegiatan MUSPROV ini harus
dapat terselenggara sesuai rencana, sehingga tujuan yang akan dicapai
dapat terwujud. Disamping itu, yang terpenting adalah agar kegiatan
MUSPROV ini benar-benar dapat memberikan kontribusi dan manfaat yang
besar bagi peningkatan peserta KNPI dalam pembangunan. Sekaligus
dapat bermanfaat bagi pembangunan dan konsolidasi organisasi, sebagai
bagian dari komponen bangsa dalam mewujudkan kesejahteraan
masyarakat.
Hal ini perlu saya ingatkan kembali, karena Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan telah
menegaskan, agar Organisasi Kemasyarakatan dapat memberikan adil
yang besar dalam upaya bangsa mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
Dengan maksud yang terkandung di atas, kehadiran KNPI sebagai
representasi dan wadah bagi generasi muda, haruslah dapat memberikan
nilai lebih dalam bentuk peran dan fungsinya bagi peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat, khususnya generasi muda.
Oleh karena itu, melalui kegiatan MUSPROV ini, kiranya generasi
muda Kalimantan Barat dapat menunjukkan kualitasnya sebagai generasi
harapan bangsa penerus perjuangan. Melalui MUSPROV ini Saudarasaudara
harus
menunjukkan,
bagaimana
berdemokrasi
yang
sesungguhnya. Apalagi dalam KNPI ini berhimpun seluruh organisasi
Kepemudaan, yang tentunya mempunyai tujuan dan kepentingan yang
beragam. Dengan demikian, MUSPROV inilah yang justru dapat dijadikan
momentum untuk mempersatukannya dalam suatu wadah yakni KNPI.
Hadirin yang berbahagia,
Harapan saya, para peserta MUSPROV ini hendaknya dapat
bercermin dari keberhasilan kita dalam menyelenggarakan Pemilu
Gubernur, yang berlangsung aman dan lancar serta sangat demokratis.
Kita harus mengesampingkan berbagai perbedaan, agar dapat menjalin
kebersaman dalam keberagaman, demi kemajuan dan masa depan
organisasi ini.
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Dalam MUSPROV ini para generasi muda haruslah dapat dan mampu
berpikir rasional serta memegang teguh etika dan moral, demi
terwujudnya tujuan yang hendak dicapai.
Kepada seluruh peserta MUSPROV ini, saya berpesan, agar
dalam musyawarah nanti dapat merumuskan dan mengkoordinasikan
berbagai program kerja dan kegiatan yang riil dan urgen bagi
kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara. Program kerja dan
kegiatan yang benar-benar dapat diwujudkan serta ditunjukkan untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak dalam rangka wujud
partisipasinya dalam pembangunan.
Saya juga merasa perlu untuk mengingatkan, agar DPD KNPI
selalu memegang fungsi utamanya sebagai organisasi kepemudaan dan
kemasyarakatan. Tentunya dengan menggali dan mengembangkan
segenap potensi generasi muda untuk kepentingan pembangunan,
meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam wujud toleransi dan
persaudaraan, dengan mengesampingkan unsur primordialitas dan
etnisitas, serta dapat menjadikan perbedaan dan keberagaman sebagai
perajut harmonisasi di tengah kehidupan masyarakat yang pluralistik
ini. Sebagai organisasi kemasyarakatan, KNPI jangan sampai terjebak
dalam kegiatan politik praktis, karena hal tersebut tentunya
bertentangan dengan AD/ART organisasi maupun ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku.
Hadirin yang berbahagia,
Sebagai mitra Pemerintah, maka KNPI maupun organisasi
kemasyarakatan lainya di Kalimantan Barat ini, haruslah lebih
meningkatkan kemampuannya untuk membangun komunikasi yang
luwes dan efektif dengan masyarakat maupun dengan Pemerintah,
sehingga partisipasinya dapat disinergikan dengan program dan
kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.
Marilah kita secara bersama-sama membangun bangsa dan
daerah kita, serta senantiasa berupaya menciptakan situasi yang
kondusif dengan membangun kesadaran dan komitmen untuk
mengedepankan persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara
Kesatuan Republik Indonesia, demi terwujudnya masyarakat
Kalimantan Barat yang sejahtera.
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Hadirin yang saya hormati.
Demikian sambutan singkat saya pada kesempatan ini.
Akhirnya, dengan memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa,
Musyawarah Provinsi XI DPD KNPI Kalimantan Barat Tahun 2008, secara
resmi saya nyatakan dibuka. Selamat bermusyawarah dan semoga
sukses. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa meridhoi kegiatan ini. Amin.
Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang dan salam
sejahtera.

