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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA RESEPSI KENEGARAAN DALAM RANGKA PERINGATAN
HUT PROKLAMASI RI KE 63 TAHUN 2008
Pontianak, 17 Agustus 2008
Yang terhormat,
-

-

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
Konsul Malaysia di Pontianak;
Rekan-rekan Anggota MUSPIDA Provinsi Kalimantan Barat;
Para Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Biro, Kepala Dinas,
Kepala Badan dan Kepala Instansi Vertikal Provinsi Kalimantan
Barat;
Para Pimpinan BUMN/BUMD;
Para Pimpinan Organisasi Politik, Kemasyarakatan, serta para
Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat;
Pengurus Dharma Wanita Persatuan dan Tim Penggerak PKK
Provinsi Kalimantan Barat;
Hadirin dan Undangan yang berbahagia.
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.

Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak hadirin
semua untuk memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas perkenanNya jualah kita dapat berkumpul di malam yang
berbahagia ini dalam keadaan sehat wal’afiat dan yang tentunya
senantiasa di bawah lindungan dan rahmat-Nya.
Seiring dengan rasa syukur tersebut, saya sampaikan apresiasi
dan ucapan terima kasih yang tak terhingga, kepada seluruh hadirin
yang telah hadir pada malam ini dalam rangka kita melaksanakan
Acara Malam Ramah Tamah Resepsi Kenegaraan memperingati Hari
Ulang Tahun Proklamasi Republik Indonesia yang ke 63 Tahun 2008.
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Dalam kesempatan yang berbahagia ini tak lupa saya sampaikan
ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Konsul Malaysia atas
kehadirannya bersama-sama kita pada malam ini.
Hadirin yang berbahagia.
Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa acara malam ramah
tamah dan resepsi kenegaraan yang kita laksanakan malam ini pada
hakekatnya adalah masih dalam suatu rangkaian dengan kegiatan
Upacara Bendera Detik-Detik Proklamasi yang kita selenggarakan dan
diperingati tadi pagi.
Selain hal itu, tentunya acara malam resepsi ini mengandung
makna dan esensi wujud rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa,
atas berkah rahmat dan karunia-Nya yang merido’i semangat
perjuangan pergerakan para pendiri bangsa (the founding father) di
dalam melawan penjajahan dan kolonialisme, sehingga pada tanggal
17 Agustus 1945 bangsa Indonesia dapat mewujudkan kemerdekaannya.
Momen tonggak sejarah tersebut, yang harus kita kenang
sepanjang masa selama bangsa Indonesia berada dalam naungan Ibu
Pertiwi, walaupun terpaan cobaan yang kita hadapi silih berganti,
namun semangat berbangsa, bernegara dan berpemerintahan yang
harus tetap kokoh kita pegang dan terpatri di sanubari kita demi tetap
menjaga eksisnya kemerdekaan yang telah diraih dan dicapai oleh para
pendiri bangsa.
Semangat perjuangan dan semangat kemerdekaan itulah yang
harus selalu menjadi faktor pendorong utama di dalam mewujudkan
cita-cita kemerdekaan, melalui serangkaian tugas dan kewajiban kita
selaku anak bangsa, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan perdamaian
abadi dan keadilan sosial.
Hadirin yang berbahagia.
Melalui rangkaian sejarah perjuangan dan berbagai ujian serta
tantangan dalam perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara, pada
hari ini kita bersama kembali memperingati saat bersejarah yakni
Proklamasi Kemerdekaan yang ke-63.
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Adapun tema sentral yang diketengahkan adalah “Dengan Semangat
Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Lanjutkan Pembangunan Ekonomi
Menuju Peningkatan Kesejahteraan Rakyat, Serta Kita Perkuat
Ketahanan Nasional Menghadapi Tantangan Global”.
Secara nasional tema tersebut mengingatkan kita bersama di
dalam melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan di hari-hari
mendatang, melalui upaya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan, yakni pertama, melanjutkan pembangunan ekonomi
menuju peningkatan kesejahteraan rakyat, dan; kedua, perkuat
ketahanan nasional untuk menghadapi tantangan global.
Kedua hal tersebut di atas, tentunya akan semakin
menyadarkan kita semua segenap jajaran aparatur dan segenap
lapisan masyarakat di daerah Kalimantan Barat, sebagai bagian tidak
terpisahkan dari Republik Indonesia yang kita cintai, bahwa cita-cita
mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sampai saat ini masih
menuntut kerja keras segenap jajaran aparatur pemerintahan,
bersama-sama masyarakat di daerah ini, untuk secara bertahap
peningkatannya melalui pembangunan ekonomi.
Seiring dengan upaya tersebut, upaya pembangunan bidangbidang lainnya, seperti bidang politik, sosial budaya, pemerintahan,
pertahanan keamanan, tetap harus terlaksana dengan optimal, agar
semakin terwujud ketahanan nasional.
Capaian hasil yang optimal dan pembangunan ekonomi yang
disertai dengan semakin terwujudnya ketahanan sosial budaya, politik,
Hankam dan sebagainya, akan mempunyai makna strategis, tidak saja
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, akan tetapi bagi kita
bersama sebagai suatu bangsa, untuk menghadapi berbagai tantangan
global, yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan
teknologi informasi dan persaingan perdagangan pasar bebas.
Dalam koridor cita-cita dan harapan itulah, Pemerintahan
Daerah Provinsi Kalimantan Barat, telah bertekad untuk terus
berupaya memajukan daerah dan masyarakat Kalimantan Barat.
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Tekad dan komitmen tersebut, secara sistematis dan terencana
telah tertuang di dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2008-2028, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2008-2013, yang telah disetujui DPRD Provinsi
Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Nomor 4 Tahun 2008 tanggal
28 Juli 2008.
Dengan demikian, pada hari-hari mendatang di dalam
melanjutkan tugas-tugas dan kewajiban sebagai abdi negara dan abdi
masyarakat, setiap jajaran pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat,
telah memiliki arah dan acuan yang jelas, yang pada intinya
kesemuanya itu terarah pada terciptanya kemajuan daerah dan
kesejahteraan masyarakat.
Seiring dengan itu, tentunya semakin dituntut kemampuan
profesionalisme, setiap aparatur pemerintahan di daerah ini, terutama
di dalam menyusun dan merumuskan kebijakan-kebijakan operasional,
dengan tidak mengabaikan ketertiban dalam pelaksanaan berbagai
program pembangunan.
Hadirin yang saya hormati.
Disadari semangat persatuan dan kebersamaan, yang selalu
mewarnai proses kehidupan berbangsa dan bernegara, saya selaku
Gubernur Kalimantan Barat, meyakini bahwa keseluruhan upaya kita
bersama untuk semakin memajukan daerah dan meningkatkan
kesejahteraan masyarakat, akan berhasil.
Seiring dengan upaya untuk memajukan daerah dan
mensejahterakan masyarakat Kalimantan Barat, maka sebelum saya
mengakhiri sambutan ini, ingin saya sampaikan rasa bahagia dan suka
cita, bahwa dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, saya ingin
memperkenalkan peluncuran “Prangko berlogo Kalimantan Barat”,
dengan harapan prangko ini menjadi suatu kebanggaan kita bersama.
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Demikian sambutan ini yang dapat sampaikan, semoga Tuhan
Yang Maha Esa senantiasa membimbing dan memberikan kekuatan
kepada kita, di dalam melanjutkan perjuangan mengisi Kemerdekaan
Republik Indonesia.
“Dirgahayu Republik Indonesia”, merdeka. Terima kasih atas
perhatiannya, selamat malam dan salam sejahtera.

