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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA RESEPSI DAN RAMAH TAMAH
HUT PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT KE-51
Hari
Tanggal
Tempat
-

: Senin
: 28 Januari 2008
: Pendopo Gubernuran

Yang terhormat,
Wakil Gubernur dan Sekda beserta para Asisten;
Rekan-rekan Anggota Muspida;
Para Bupati, Walikota, Pejabat Bupati, dan Camat;
Para Kepala Dinas, Kepala Badan, Kepala Kantor dan Lembaga
Teknis Daerah serta Pimpinan Instansi Vertikal;
Para mantan Pejabat dan Pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat;
Bapak, Ibu Hadirin dan Undangan yang berbahagia,

Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kapada Tuhan
Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karuniaNya jualah kita
dapat menyelenggarakan pertemuan ini, yang masih dalam rangkaian
peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
yang ke-51.
Seiring dengan rasa syukur tersebut, terima kasih khususnya
kepada mantan Pejabat dan pensiunan PNS di lingkungan Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat yang telah berkenan hadir dalam
kesempatan ini, karena baru pertama kali ini kita acarakan pertemuan
ini secara resmi, walaupun dalam kesempatan lain pertemuan telah
pernah kita laksanakan.
Hadirin yang berbahagia.
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Kebahagiaan yang kami rasakan tentunya tidak mempunyai arti
tanpa dukungan moril dan doa dari Bapak/Ibu sekalian, karena
dukungan tersebut menjadi salah satu faktor pendorong dan semangat
untuk melaksanakan tugas pokok selaku Gubernur Kalimantan Barat.
Kebahagiaan itu patut kita syukuri bersama, karena diawal
masa kepemimpinan kami sebagai Gubernur Kalimantan Barat, kami
dipercaya untuk memimpin Upacara Bendera dalam rangka peringatan
HUT Pemerintah Daerah ke-51, yang selanjutnya dalam rangkaian
tersebut perwujudan syukur tersebut tentunya patut kita
persembahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberi kita
kesehatan dan kekuatan untuk melaksanakan pengabdian pada Nusa
dan Bangsa.
Dengan perwujudan syukur tersebut, maka acara resepsi dan
ramah tamah yang kita laksanakan ini, selain wujud syukur atas Hari
Ulang Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang ke-51,
adalah juga perwujudan silaturahmi antara kita bersama, karena hal
inilah yang saya anggap penting, mengingat hubungan antar sesama
manusia tidak akan putus apabila senantiasa menjaga tali silaturahmi,
dan persaudaraan. Karena hubungan tersebutlah salah satu pemikat
kita untuk berbhakti kepada Nusa dan Bangsa.
Hubungan yang demikian itu semakin penting harus kita jaga
dan pelihara serta kembangkan dengan sebaik-baiknya, karena
ditengah-tengah kehidupan kemasyarakatan dan pemerintahan saat
ini, tidaklah bisa kita mengandalkan kemampuan pribadi tanpa
mengikut sertakan lapisan masyarakat dan aparatur pemerintahan.
Aparatur pemerintah memang berperan sebagai motor
penggerak roda pemerintahan dan pembangunan, akan tetapi tidak
akan berjalan apabila salah satu sistemnya tidak berfungsi, terutama
sekali dari unsur masyarakat, khususnya para mantan Pejabat yang
telah memiliki pengalaman yang sangat baik, sehingga sangat
diharapkan sumbangsih dan peran Saudara di dalam memajukan
Kalimantan Barat ke depan.
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Acara Resepsi dan Ramah tamah ini sengaja diagendakan,
selain merupakan tradisi setiap tahun dalam rangka syukuran
peringatan Hari Ulang Tahun Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan
Barat, adalah juga sebagai salah satu forum silaturahmi antara kita
semua, sehingga sangat diharapkan momen-momen ini akan membawa
kenangan yang paling mengesankan.
Hadirin yang berbahagia.
Dalam rangka acara ramah tamah ini, tentunya saya sangat
berharap ingin mendengar kesan dan pesan dari salah seorang mantan
Pejabat atau Pensiunan, bagaimana dan akan kemana Kalimantan
Barat ini kita bawa ke depan, mengingat saat ini usianya telah
memasuki yang ke-51 tahun.
Demikian sambutan ringkas ini yang dapat saya sampaikan
dalam mengantar acara resepsi dan ramah tamah ini, semoga Tuhan
Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua.
Terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Selamat sore
dan salam sejahtera.

