1

SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA PROSESI PISAH SAMBUT GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
Hari
Tanggal
Pukul
Tempat

: Selasa
: 15 Januari 2008
: 08.00 WIB
: Kantor Gubernur Kalbar

Yang saya hormati :
-

Saudara Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
Saudara Sekda Provinsi Kalimantan Barat;
Saudara Usman Ja’far beserta isteri;
Saudara Drs. LH. Kadir;
Para Asisten/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Biro di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
Para pegawai di lingkungan Pemerintahan Provinsi Kalimantan
Barat dan hadirin yang berbahagia.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua.

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, kasih dan perkenan-Nya,
pada pagi hari ini, kita masih diperkenankan hadir bersama-sama
dalam Acara Prosesi Pisah Sambut Gubernur dan Wakil Gubernur
Kalimantan Barat.
Selaku Gubernur Kalimantan Barat, saya menyambut baik
diselenggarakannya prosesi pisah sambut ini, karena proses pisah
sambut ini memiliki makna pilosofis yang tinggi.

2
Dimulai dari prosesi ini, maka saya bersama Saudara Wakil
Gubernur Kalimantan Barat, akan mengayunkan langkah pertama kali
secara bersama-sama untuk memasuki Kantor Gubernur Kalimantan
Barat. Tempat dimana kami akan menjalankan tugas sebagai Gubernur
dan Wakil Gubernur menggantikan Saudara Usman Ja’far dan Drs. L.H.
Kadir. Kami akan mengemban tugas mulia dari rakyat untuk memimpin
Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama 5 tahun mendatang.
Selaku Gubernur Kalimantan Barat, saya akan memimpin
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan kebijakan yang
ditetapkan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dan
melaksanakan tugas serta wewenang lainnya sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Para pegawai yang saya hormati.
Walaupun saya sekarang jadi Gubernur, pada hakekatnya saya
tidak berbeda dengan Saudara semua, saya lahir, tumbuh dan
dibesarkan di Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu, mari kita satukan
tekad dan langkah kita untuk bekerja keras untuk membangun rakyat
Kalimantan Barat.
Saya percaya dengan tekad dan itikad baik, maka masalah yang
dihadapi akan lebih ringan. Saya sadar pada saat ini, kita sedang diuji
dengan berbagai masalah pelik, tetapi saya yakin bahwa ujian tersebut
akan dapat kita atasi apabila kita mau bersatu, sebagaimana ikrar yang
telah saya sampaikan dalam setiap kampanye saya. Dengan persatuan
dan demokrasi, mari kita perjuangkan kesejahteraan bagi rakyat
Kalimantan Barat, “Bersatu kita menang, Bersatu kita menang”.
Saya akan bekerja keras, karena saya tidak ingin dituding
sebagai pembual yang menabur mimpi untuk kepentingan pribadi, saya
akan dedikasikan semua pikiran, tenaga dan waktu serta sumber daya
yang saya miliki untuk memajukan Kalimantan Barat. Sebaliknya, saya
berharap semua warga masyarakat mau bekerja bersama dan turut
berdoa mengiringi langkah-langkah kami untuk menuntaskan amanah
yang mulia ini.
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Bapak Usman Ja’far dan para pegawai yang saya hormati.
Sebagai manusia biasa, saya yakin bahwa saya tidak bisa
bekerja sendiri. Untuk itu, saya meminta untuk seluruh jajaran
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mau turut bersama-sama
bekerja keras menyongsong masa depan Kalimantan Barat dengan
tekad baru yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan.
Semoga niat dan tekad kita selalu dibuka oleh Tuhan Yang Maha
Kuasa, sehingga kepemimpinan kami selama 5 tahun mendatang dapat
bermanfaat bagi kemaslahatan bangsa dan negara umumnya dan bagi
kemajuan Kalimantan Barat khususnya.
Akhirnya, kepada Bapak Usman Ja’far dan Bapak Drs. L.H.
Kadir, saya sampaikan penghargaan setinggi-tingginya atas jasa dan
pengabdian beliau berdua selama memimpin Kalimantan Barat. Dan,
sebagai pengantar purna tugas beliau berdua, saya ucapkan selamat
jalan.
Terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Selamat pagi
dan salam sejahtera bagi kita semua.

