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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA PEMBUKAAN TUMAMEN FUTSAL
ANTAR SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN BARAT DALAM RANGKA
HUT PROKLAMASI KEMERDEKAAN KE- 63 RI TAHUN 2008
Hari / Tanggal : Kamis 7 Agustus 2008
Waktu
: Pukul 08.00 wib.
Tempat
: GOR Pangsuma, Jl. A. Yani, Pontianak
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam
Olahraga !
Yang saya hormati:
- Sdr. Ketua DPRD Prov. Kalbar;
- Para Kepala Satuan Kerja di lingkungan Pemprov. Kalbar;
- Para Juri / Wasit, Peserta serta seluruh Undangan Turnamen Futsal
yang berbahagia.
Mengawali sambutan ini, marilah kita panjatkan puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kesehatan dan
mempertemukan kita di pagi hari yang berbahagia ini.
Bapak Ibu dan Hadirin yang saya hormati.
Membuka kembali lembaran sejarah masa lalu perjuangan dan
perjalanan panjang negeri ini, semangat patriotisme bangsa dalam
meraih kemerdekaan perlu kita pupuk secara terus menerus kepada
para generasi muda. Berabad-abad lamanya pula para putera-puteri
bangsa generasi tangguh yang tak kenal menyerah, telah menjadi
contoh dan guru yang sangat berharga bagi kita sebagai generasi
penerus pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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Keikhlasan berjuang dan berkorban untuk meraih kemerdekaan,
hendaknya melekat erat dalam sanubari seluruh Pegawai Negeri Sipil
khususnya di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Perjuangan kita saat ini tidak lagi dengan menghunus senjata, namun
melalui karya nyata penuh daya guna bagi masyarakat, bangsa dan
negara.
Pengandaian pada negara dan masyarakat serta kesetiaan dan
dedikasi pada tugas adalah hakekat utama kita sebagai PNS. Tuntutan
tugas yang harus kita pertanggungjawabkan kepada masyarakat
terkadang melebihi dari apa yang kita peroleh. PNS diharapkan
menjadi panutan dan solusi bagi keingintahuan masyarakat. Oleh
sebab itu, PNS hendaknya mampu meningkatkan kemampuannya
secara profesional khususnya dalam memberikan pelayanan kepada
masyarakat.
Pelayanan tersebut akan dapat kita berikan secara maksimal
jika kita mampu menjadi sosok yang memenuhi syarat-syarat ideal
sebagai PNS disertai keikhlasan dalam memberikan pelayanan.
Untuk itu, atas nama pribadi serta selaku Gubernur Kalimantan
Barat, saya menyambut baik serta menghargai dan mendukung setiap
upaya yang dilakukan guna meningkatkan kesehatan, kebugaran dan
keharmonisan sesama PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia.
Dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan kali ini,
Turnamen Futsal antar Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
diselenggarakan ini merupakan satu kegiatan yang sangat positif.
Kegiatan Futsal yang diikuti para PNS ini dimaksudkan selain sebagai
sarana melepaskan kepenatan kerja, juga diharapkan sebagai wadah
menjalin silaturahmi dan rasa kebersamaan antar PNS. Di samping itu,
diharapkan pula Futsal tak lagi sekedar sebagai olahraga rekreasi tapi
juga akan menghasilkan sebuah prestasi khususnya prestasi olahraga di
tingkat PNS.
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Pemerintah daerah menangkap positif setiap upaya
menciptakan kebersamaan. Mari kita bangun olahraga di Kalimantan
Barat karena melalui olahraga kita dapat meningkatkan kesehatan dan
kebugaran masyarakat, sebagai modal dasar pembangunan untuk
mengisi kemerdekaan Republik Indonesia.
Di sisi lain, keberadaan olahraga tidak dapat lagi kita pandang
sebelah mata. Olahraga mempunyai kemampuan membangun
perekonomian rakyat. Ini dapat kita lihat bahwa di setiap aktivitas
olahraga dapat dengan mudah kita jumpai pada penjual makanan
maupun minuman. Kehidupan mereka terbantu di tengah
permasalahan perekonomian bangsa. Tidak berlebihan bila saya
katakan bahwa olahraga merupakan salah satu bagian dari faktor
pendukung pembangunan daerah.
Untuk itu, melalui olahraga, paculah semangat pengabdian
dengan tekad untuk memajukan Kalimantan Barat.
Harapan saya, melalui penyelenggaraan Turnamen Futsal antar
Satuan Kerja perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
yang sebentar lagi akan dimulai, mari kita isi dan maknai perayaan
proklamasi kemerdekaan yang ke-63 tahun ini dengan penuh semangat
dan antusias namun tetap dalam koridor kesederhanaan.
Bapak Ibu, Hadirin dan Peserta turnamen yang saya hormati.
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya
berharap agar turnamen futsal ini dapat berjalan baik dengan
semangat kebersamaan dan persaudaraan dan hindari hal-hal yang
dapat menodai semangat berolahraga serta nama baik PNS.
Pada kesempatan ini pula saya berpesan marilah bersama-sama
kita jaga dan pelihara suasana kondusif di lingkungan kita menjelang
penyelenggaraan agenda penting kepemimpinan daerah baik di
kabupaten maupun kota dan tempatkanlah posisi Saudara sebagai PNS
pada tempat yang seharusnya.
Akhirnya, dengan mengucapkan Puji Syukur kepada Tuhan Yang
Maha Esa, Turnamen Futsal antar Satuan Kerja Perangkat Daerah di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008, saya
nyatakan resmi dibuka.
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Selamat bertanding, junjunglah sportivitas olahraga serta
peliharalah semangat persatuan dan kesatuan antar PNS agar
perjuangan membangun Kalimantan Barat ke arah yang semakin baik
menjadi mudah untuk kita wujudkan sebagai bagian dari memaknai
Hari Kemerdekaan.
“Dirgahayu
Proklamasi
Kemerdekaan
ke-63
Republik
Indonesia”. Terima kasih atas segala perhatian. Selamat Pagi dan
Salam Sejahtera.

