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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA PEMBUKAAN PAMERAN
THE 4 th KALBAR EXPO & PEKAN RAYA PONTIANAK
Rabu, 13 Agustus 2008 Jam 10.00 Wib
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.
Yth:
-

Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
Muspida Provinsi Kalimantan Barat;
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
Para Bupati dan Walikota se-Kalimantan Barat;
Kepala Dinas dan Badan Provinsi Kalimantan Barat;
Para peserta pameran dan undangan yang saya hormati.

Mengawali sambutan ini marilah kita panjatkan puji dan syukur
kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan KaruniaNya,
sehingga kita bersama-sama dapat berkumpul untuk menghadiri acara
Pembukaan “The 4th Kalbar Expo dan Pekan Raya Pontianak 2008”,
event promosi ini terselenggara atas kerjasama Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat dan Pemerintah Kota Pontianak bersama PT. Patria
Convexindo.
Pameran Kalbar Expo dan Pekan Raya Pontianak 2008
berlangsung dan tanggal 13 sampai dengan 17 Agustus 2008
diselenggarakan dengan maksud untuk mengintegrasikan promosi dan
informasi produk serta jasa unggulan dari seluruh Indonesia kepada
masyarakat dan buyer yang ada di Kalimantan Barat maupun di luar
Kalimantan Barat. Kegiatan pameran ini juga dilaksanakan dalam
rangka memperingati 63 Tahun Kemerdekaan RI serta Visit Indonesia
Year 2008 dan 100 Tahun Kebangkitan Nasional.
Hadirin sekalian yang berbahagia.
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Di era globalisasi ini kita menyadari persaingan dalam dunia
usaha dan perubahan selera konsumen sangatlah cepat dan ketat
sehingga menuntut semua pelaku ekonomi bekerja keras untuk
menghadapi persaingan dan lebih jeli dalam melihat peluang
usaha/pasar yang ada dengan memantapkan jaringan usaha dan
memanfaatkan perkembangan teknologi informasi.
Keberhasilan para pelaku usaha dalam mengembangkan
usahanya baik di Kalimantan Barat maupun di provinsi lain akan
memberikan dampak positif yang besar terhadap perekonomian
masyarakat. Antara lain pendapatan masyarakat akan meningkat,
lapangan kerja akan terbuka luas dan berbagai usaha terkait akan
tertarik pula untuk berkembang.
Perekonomian akan memiliki landasan yang lebih kuat dengan
mengembangkan sumber daya lokal, hal ini sesuai dengan misi
pembangunan Provinsi Kalimantan Barat antara lain dengan:
1. Mengembangkan sumber daya lokal yang tersedia bagi
pengembangan ekonomi masyarakat melalui sistem pengelolaan
yang profesional, efektif dan efisien serta akuntabel dengan
didukung sistem dan sarana investasi yang baik melalui penyediaan
data potensi investasi guna menarik investasi.
2. Mengembangkan jaringan kerjasama antara pemerintah daerah
dengan pihak swasta baik dalam tataran lokal, regional, nasional
maupun internasional melalui penyediaan sarana dan prasarana
infrastruktur serta SDM yang memadai.
3. Memperluas lapangan kerja dan usaha dengan berbasis ekonomi
kerakyatan, melalui pemberdayaan potensi dan kekuatan ekonomi
lokal terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi dengan
membuka akses ke sumber modal, teknologi dan pasar untuk
meningkatkan daya saing, serta menggali, mengembangkan dan
melestarikan nilai-nilai budaya, kekayaan budaya daerah dan
tradisional guna mempertahankan ketahanan budaya sekaligus
mewujudkan pariwisata berbasis budaya dan kerakyatan.
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Hadirin yang berbahagia.
Dalam perkembangan pembangunan ekonomi, berbagai masalah
masih dihadapi oleh kebanyakan UKM. Kurangnya akses terhadap
pasar, permodalan, pengembangan teknologi informasi dan
pengembangan SDM, jaringan usaha dan sebagainya akan berpengaruh
pada rendahnya produktivitas dan daya saing UKM. Permasalahan ini
menjadi hambatan yang berat dalam perekonomian global yang
semakin kompetitif.
Meskipun banyak kendala-kendala yang dihadapi para pelaku
usaha, namun saya yakin dan optimis dengan dukungan pemasaran
melalui pameran seperti ini akan memberikan motivasi yang cukup
besar dalam menumbuhkan dan mengembangkan usahanya untuk
menjadi lebih baik dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam
yang tersedia dan dengan dukungan sarana dan prasarana yang
memadai, maka produk tersebut akan mempunyai daya saing yang
kuat dalam merebut pangsa pasar.
Hadirin para undangan yang kami banggakan.
Ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian bagi kita semua
dan khususnya bagi para pelaku usaha dalam mengupayakan
memantapkan jaringan usaha antara lain :
1. Meningkatkan kualitas SDM dan teknologi untuk pengembangan
inovasi, kemasan dan kualitas sehingga usaha yang dijalankan
menjadi efisien.
2. Meningkatkan informasi dalam maupun luar tentang produk yang
sumber pembelian).
3. Meningkatkan akses pasar bahan baku, terutama dalam hal
penyediaan bahan baku yang kurang memadai.
4. Para pelaku usaha harus berperan lebih nyata dalam membantu
pemasaran produk usaha kecil.
Dengan terpenuhinya hal-hal tersebut diharapkan usaha kecil
dan menengah akan mampu bersaing dengan para pelaku usah lainnya
dan secara bertahap akan dapat membangun image yang baik terhadap
produknya.
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Hadirin dan undangan yang berbahagia.
Dengan demikian, berbagai masukan dalam rangka peningkatan
peran serta dan dukungan pemerintah termasuk peningkatan kebijakan
yang mengarah pada terbentuknya iklim usaha yang kondusif haruslah
mendapat perhatian yang serius dari pihak-pihak yang terkait.
Perhatian yang sama juga dapat dilakukan dalam kerangka
pengembangan jaringan kerja baik dalam rangka peningkatan akses
modal, desain dan kualitas produksi, pemasaran produk maupun
peningkatan sikap kewirausahaan para pelaku usaha.
Hal tersebut perlu saya kemukakan karena permodalan,
produksi, pemasaran dan jiwa kewirausahaan pelaku usaha sampai kini
masih merupakan permasalahan yang cukup mendasar. Sebagai
gambaran, pada aspek produksi pelaku usaha masih belum
memperhatikan informasi pasar dan produksi tanpa standard yang
baku. Sementara semangat kewirausahaan perlu ditingkatkan karena
masih banyak pelaku usaha yang kurang peduli untuk mengembangkan
usaha secara bersama-sama dengan prinsip-prinsip manajemen
modern.
Hadirin yang saya muliakan.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam
kesempatan ini, akhirnya dengan mengucapkan Puji Syukur Kehadirat
Tuhan Yang Maha Kuasa, Pameran Kalbar Expo dan Pekan Raya
Pontianak 2008 secara resmi saya nyatakan dibuka.
Terima kasih, atas perhatiannya. Selamat mengikuti pameran,
semoga sukses.

