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

: Senin
: 14 Januari 2008
: 19.00 WIB
: Pendapo Gubernur Kalbar

Yang saya hormati:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
Rekan-rekan Anggota Muspida Provinsi Kalimantan Barat;
Sekda Provinsi Kalimantan Barat;
Bapak Usman Ja’far dan Ibu;
Bapak Drs. L. H. Kadir;
Para Bupati dan Walikota se Kalimantan Barat;
Para asisten/Kepala Badan/Kepala Dinas/Kepala Biro dan Instansi
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
Para Bupati/Walikota beserta jajarannya;
Ketua DPRD Kabupaten/Kota;
Ketua KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota;
Para Pimpinan Partai Politik, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Tokoh
Masyarakat;
Para Camat se Kalimantan Barat;
Hadirin dan undangan yang berbahagia.
Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua.
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Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat, kasih dan perkenan-Nya
jualah kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam sebuah pertemuan
yang saya nilai cukup penting, yakni acara Resepsi Pisah Sambut
Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.
Secara pribadi, saya sangat menyambut baik digelarnya
pertemuan ini, karena pertemuan ini, selain ungkapan rasa syukur atas
suksesnya penyelenggaraan pemilihan Gubernur Tahun 2007, maka
pada malam yang berbahagia ini, saya dan Saudara Wakil Gubernur
mendapatkan kesempatan untuk pertama kalinya bertatap muka
dengan Anggota Muspida Provinsi Kalbar, dan Pimpinan Unit Kerja
serta semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang
telah berkenan hadir dalam acara pada malam hari ini.
Bapak, Ibu dan Hadirin yang saya hormati,
Pelaksanaan Pemilu Gubernur Kalimantan Barat periode Tahun
2008-2013 telah kita lalui dengan aman dan lancar. Sebagai bagian
dari proses pembelajaran demokrasi, maka berbagai kendala yang
dihadapi, dan berbagai implikasi lainnya yang muncul, tentu tetap
harus diakui sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi, maka
sebagai kendala yang di hadapi, dan berbagai implikasi lainnya yang
muncul, tentu tetap diakui sebagai bagian dari proses pembentukan
pranata dan tatanan baru kehidupan demokrasi.
Namun demikian, besarnya dukungan dari semua pihak
terhadap suksesnya pemilihan tersebut telah menjadi bukti tingginya
komitmen pemerintah dan kesadaran politik masyarakat untuk turut
merasa bertanggung jawab dan ikut mengawasi jalannya proses
pemilihan. Terciptanya situasi yang kondusif tersebut, tidak terlepas
dari figur-figur pasangan calon yang maju dalam pemilihan Gubernur,
yang tetap menjunjung tinggi aturan main yang berlaku, termasuk
dalam hal ini adalah peran dan sikap jiwa besar yang dikedepankan
oleh Bapak Usman Ja’far dan Bapak Drs. L. H. Kadir.
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Hadirin yang saya hormati,
Sebagai bagian dari proses pembelajaran demokrasi, maka
keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Tahun 2007 ini,
diharapkan dapat menjadi pilar dalam proses pendewasaan berpolitik
yang pada akhirnya dapat membentuk kesadaran kolektif segenap
elemen masyarakat Kalimantan Barat, untuk tetap menjunjung tinggi
rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, yang dilandasi semangat dan
sikap saling menghormati dan saling menghargai.
Kita kubur dalam-dalam perbedaan dan permasalahan yang
muncul selama proses pemilihan, kini kita buka lembaran yang baru,
bersatu kembali, untuk membangun dan meningkatkan kesejahteraan
rakyat Kalimantan Barat.
Saya juga berharap agar momentum ini dapat dijadikan sebagai
wahana pendewasaan politik dalam situasi yang diwarnai harmoni
sosial. Keragaman budaya dan kemajemukan masyarakat jangan
dijadikan sebagai alat untuk menonjolkan perbedaan yang memang
nampak berbeda, namun hendaknya dapat dijadikan sebagai suatu hal
yang
indah
dengan
mengedepankan
kesejahteraan
dalam
kebhinnekaan.
Hadirin yang berbahagia.
Selaku Gubernur Kalimantan Barat, saya ingin mengajak
segenap komponen masyarakat Kalimantan Barat untuk meningkatkan
rasa persatuan dan kesatuan untuk sama-sama maju dan berkembang.
Kebersamaan, persatuan, keamanan, dan keterbukaan akan menjadi
modal dasar bagi kita untuk membangun. Dengan dukungan dan
kepercayaan yang telah diberikan, saya bersama Saudara Wakil
Gubernur akan mendedikasikan semua kemampuan dan pengalaman
bidang pemerintahan yang kami miliki untuk kemajuan dan
kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat.
Harapan saya, agar hasil karya, dukungan, kerja sama dan
koordinasi diantara rekan-rekan Anggota Muspida, pejabat dan
pimpinan dinas/instansi di lingkungan Pemerintahan Provinsi
Kalimantan Barat yang telah terbina dengan baik selama ini, dapat di
pertahankan dan lebih ditingkatkan di masa yang akan datang.
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Hadirin yang berbahagia.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sampaikan penghargaan
dan terima kasih yang tak terhingga kepada seluruh Pimpinan
lembaga/unit kerja, tokoh masyarakat, pemuda dan agama serta
lembaga terkait lainnya yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk serta
bimbingan kepada kita semua didalam melaksanakan tugas
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
Demikian beberapa hal penting yang dapat saya sampaikan
dalam acara malam resepsi pisah sambut ini.
Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Selamat malam
dan salam sejahtera.

