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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA PEMBUKAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT TAHUN 2009 (MUSRENBANG - RKPD TAHUN 2009)
DI PONTIANAK, 10 APRIL 2008
Yang saja hormati:
-

Kepala Bappenas atau yang mewakili
Menteri Dalam Negeri atau yang mewakili
Saudara Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat
Rekan-rekan Anggota MUSPIDA
Saudara-Saudara Bupati/Walikota
Saudara-Saudara Kepala Kantor Wilayah, Dinas/Instansi/Pimpinan
BUMN dan BUMD
Para Tokoh Masyarakat, Agama, LSM dan pemerhati masalah
pembangunan di Kalimantan Barat, serta para hadirin yang
berbahagia.
Selamat pagi dan Salam sejahtera bagi kita semua.

Sebelum memulai acara kita ini, marilah sebagai umat yang
beragama bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang
Maha Kuasa yang senantiasa memberikan rahmat dan kasih-Nya,
sehingga pada hari ini kita semua dapat melaksanakan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan atau yang disingkat dengan Musrenbang
untuk menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau dengan
istilah RKPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2009. Kita berkumpul di
ruangan ini untuk mempersatukan persepsi sebagai tanggung jawab
kita bersama dalam upaya menciptakan kondisi Kalimantan Barat yang
lebih baik pada tahun 2009.
Bapak/Ibu yang saya hormati.
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Rancangan RKPD yang akan kita musyawarahkan pada hari ini
dan akan disambung besok, adalah merupakan hasil dari Forum SKPD
Bidang Pendidikan, Bidang Infrastruktur dan Bidang Kesehatan serta
Forum Gabungan SKPD Bidang Ekonomi Kerakyatan yang memuat
Rencana Kerja dari masing-masing SKPD dimana dalam penyusunannya
telah memperhatikan berbagai aspek dan kondisi yang menyertainya.
Rancangan RKPD Tahun 2009 juga merupakan penjabaran dan
pelaksanaan tahun pertama dari RPJMD Tahun 2008-2013. Diharapkan
rancangan RKPD ini benar-benar sudah merupakan cerminan kesiapan
kita untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang akan menjadi
pedoman bagi kita bersama membangun Kalimantan Barat ke depan.
Bapak yang mewakili Kepala Bappenas dan Mendagri serta
hadirin yang saya hormati,
Kita menyadari bahwa secara umum permasalahan dan
tantangan pembangunan Nasional dalam proses pembangunan ke
depan masih cukup berat dan hal ini berdampak pada proses
pembangunan di Daerah.
Permasalahan dan tantangan yang masih belum terselesaikan di
Kalimantan Barat dan harus segera dituntaskan sebagaimana gambaran
berikut ini :
1. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat dari tahun 2003 sampai
dengan tahun 2007 masih di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini
berimbas pada masih rendahnya pendapatan per kapita penduduk
Kalimantan Barat dibandingkan dengan rata-rata regional
Kalimantan dan Nasional.
2. Rendahnya pencapaian target investasi yang diharapkan, baik
investasi pemerintah maupun swasta. Khusus mengenai realisasi
investasi pemerintah melalui APBN dalam lima tahun terakhir ini
tidak lebih dari separuh dari rencana kebutuhan investasi yang
diharapkan sebagaimana yang selalu kita sampaikan melalui
Musrenbang Nasional. Demikian pula halnya dengan investasi sektor
swasta.
3. Kecenderungan
semakin
merosotnya
kemampuan
ekspor
Kalimantan Barat dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama
yang dihasilkan dari produk industri hasil hutan.
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4. Masih rendahnya kualitas SDM yang dicerminkan dari angka Indeks
Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di bawah rata-rata
regional Kalimantan dan Nasional, baik dilihat dari indikator usia
harapan hidup, angka melek huruf, rata-rata lamanya sekolah,
angka kematian bayi dan lainnya.
5. Masih besarnya angka pengangguran dan angka kemiskinan.
6. Kondisi infrastruktur yang masih terbatas sehingga belum memiliki
daya ungkit (laverage) yang kuat bagi bertumbuh dan
berkembangnya potensi ekonomi secara dinamis.
Hadirin yang saya hormati.
Pada kesempatan yang baik ini, saya menghimbau agar
penyelenggaraan Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2009, diarahkan pada pertama,
menginformasikan dan memperoleh umpan balik atas rancangan RKPD
Provinsi Kalimantan Barat; kedua, menjamin konsistensi pencapaian
program prioritas Tahun 2009 melalui berbagai kegiatan pokok yang
akan dilaksanakan, sesuai dengan kesepakatan yang dihasilkan melalui
forum musyawarah sebelumnya.
Sebagai
bagian
dari
rangkaian
proses
perencanaan
pembangunan daerah, Saya berharap forum Musrenbang tahun ini
dapat menghasilkan program yang sinergis dan terpadu antar
Pemerintah
Provinsi, Kabupaten dan
Kota dengan tetap
mempertimbangkan potensi dan sumber daya yang kita miliki. Oleh
karena itu, forum musyawarah ini hendaknya dijadikan momentum
awal kita bersama dalam menyusun program-program pembangunan
dalam rangka mewujudkan visi Kalimantan Barat ke depan yaitu
“Terwujudnya Masyarakat Kalimantan Barat Yang Beriman, Sehat,
Cerdas, Aman, Berbudaya Dan Sejahtera”
Hadirin yang berbahagia.
Terkait pembangunan yaitu dengan upaya mengatasi
permasalahan pembangunan di Kalimantan Barat, maka pendekatan
pembangunan difokuskan pada 3 (tiga) wilayah pembangunan yaitu ;
1. Wilayah Pesisir dan Kepulauan.
2. Wilayah Perbatasan (antar Negara dan Provinsi).
3. Wilayah Pedalaman
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Konsep pembangunan wilayah ini, merupakan strategi
pengembangan wilayah dengan memfokuskan pembangunan pada
pusat-pusat pertumbuhan (growth centre) pada wilayah dimaksud.
Strategi growth centre ini sangat relevan dengan situasi dan
kondisi kita saat ini. Dimana kebutuhan pembangunan yang begitu
besar sedangkan dana sebagai penunjang pembangunan tersebut
sangat terbatas. Implementasi dari strategi ini adalah adanya
pelaksanaan. pembangunan yang terfokus dan terintegrasi.
Terkait dengan wilayah pembangunan tadi, saya mengajak
Saudara Bupati dan Walikota untuk bekerjasama dalam upaya
mencapai sasaran pembangunan secara merata di provinsi yang kita
cintai ini. Hal ini perlu saya kemukakan karena pembangunan daerah
merupakan bagian integral pembangunan nasional, demikian juga
pembangunan kabupaten/kota merupakan bagian pembangunan
provinsi yang keberhasilannya menjadi ukuran kinerja kita bersama.
Hadirin yang saya hormati.
Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga Musrenbang
RKPD ini menghasilkan solusi yang dapat memberikan manfaat terbaik
bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan
Barat.
Selanjutnya, dengan mengucapkan “Puji Syukur Kepada Tuhan
Yang Maha Esa” Musyawarah Perencanaan Pembangunan RKPD Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2009 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Sekian dan terima kasih.

