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SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
PADA ACARA SYUKURAN DAN MALAM KEAKRABAN ALUMNI
APDN/STPDN/IPDN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
Hari/Tanggal : Selasa/15 Januari 2008
Tempat
: Pendopo Gubernuran, Jl. A. Yani Pontianak
Yang saya hormati:
-

Para senior/kakak-kakak/abang-abang alumni APDN Pontianak;
Teman-teman APDN Pontianak;
Adik-adik alumni APDN/STPDN/IPDN yang saya cintai dan banggakan;
Para undangan hadirin yang berbahagia.
Selamat malam dan salam sejahtera.

Mengawali sambutan saya pada malam hari ini, marilah kita
bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang
Maha Kuasa, karena berkat segala limpah rahmat serta karunia-Nya
jualah maka pada hari ini kita masih dapat berkumpul bersama dalam
acara “Syukuran dan Malam Keakraban Alumni APDN/STPDN/IPDN
Provinsi Kalimantan Barat”.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin
menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
para alumni dari seluruh pelosok Kalimantan Barat yang telah bersedia
meluangkan waktu untuk menghadiri acara pada malam hari ini.
Terselenggaranya acara ini merupakan wujud kepedulian yang
tinggi dari segenap alumni APDN/STPDN/IPDN yang ada di Provinsi ini.
Untuk itu, pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan
penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua
alumni terutama kepada para penggagas dan panitia pelaksanaan
sehingga acara pada malam hari ini dapat terselenggara dengan lancar
dan sukses.
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Sebagaimana kita ketahui, acara syukuran dan malam
keakraban ini merupakan acara pertama dan utama setelah
serangkaian acara yang berkaitan dengan pelantikan dan serah terima
serta pisah sambut yang baru saja kita laksanakan beberapa waktu lalu.
Secara jujur acara yang kita lakukan pada malam hari ini
sangat erat kaitannya dengan suksesnya pelaksanaan pemilihan
Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007, dimana saya sebagai salah
seorang alumni APDN Pontianak Angkatan X telah terpilih sebagai
Gubernur Kalimantan Barat Periode Tahun 2008-2013. Oleh karena itu,
momen berbahagia ini patut disyukuri oleh seluruh alumni
APDN/STPDN/IPDN yang ada di daerah ini.
Perlu saya tegaskan bahwa kesuksesan ini jangan hanya
dipandang semata-mata sebagai kesuksesan saya pribadi melainkan
merupakan kesuksesan seluruh alumni APDN/STPDN/IPDN yang ada di
daerah ini. Momen ini dapat dijadikan “starting point” bagi seluruh
alumni APDN/STPDN/IPDN untuk memacu diri dan melangkah lebih maju.
Tidak dapat dipungkiri bahwa kesuksesan kali ini merupakan
“fakta sejarah”. Mengingat sejak berdirinya APDN pada tahun 1965
baru kali inilah salah seorang alumninya berhasil meraih tampuk
pimpinan tertinggi di daerah ini, yaitu sebagai Gubernur Kalimantan
Barat. Oleh karena itu, kesuksesan saya pada Pilkada kali ini
hendaknya dapat membuka mata kita bahwa alumni juga memiliki
“daya saing” yang dapat dibanggakan.
Namun demikian, jangan sampai kesuksesan membuat kita
cepat berpuas diri mengingat kesuksesan selalu menjadi makna
“imperative” yang mengamanatkan kepada seluruh alumni agar
memacu diri dan berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja sesuai
dengan prosesnya di lingkungan kerja masing-masing.
Keberadaan alumni dalam setiap unit kerja perangkat daerah
hendaknya dapat mewarnai dan menjadi contoh bagi aparatur lainnya
dalam hal etos kerja, semangat pengabdian, loyalitas sehingga dapat
menghasilkan output yang berkualitas. Alumni APDN/STPDN/IPDN
menjadi pionir dalam penyelenggaraan pemerintahan mulai dari
tingkat Provinsi bahkan diharapkan pada level Nasional.
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Untuk itu, marilah kita sama-sama memelihara kekompakan,
kesetiakawanan, kebersamaan serta solidaritas antara alumni dengan
cara menjalin komunikasi dengan efektif, memberi dukungan yang
optimal kepada sesama alumni yang kebetulan pada saat ini diberikan
kesempatan maupun kepercayaan untuk memegang suatu jabatan.
Ikatan alumni yang telah dibentuk diharapkan dapat berbuat
optimal untuk menumbuhkembangkan semangat kekompakan dan
kesetiakawanan sesama alumni, meningkatkan rasa saling percaya
sehingga dapat mengeliminir munculnya saling tidak percaya sesama
alumni.
Acara “temu kangen” malam hari ini, selain untuk
bersilaturahmi antara sesama alumni yang telah cukup lama tidak
dilakukan, juga yang terpenting dapat kita jadikan momentum untuk
”merenung ulang” hakekat pendidikan kita sebagai “pamong praja”
yang mengedepankan semangat berkorban dan pengabdian serta
menjunjung tinggi solidaritas korps yang selanjutnya dapat menggugah
semangat kita untuk mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut.
Akhir kata, sekali lagi saya sampaikan ucapan terima kasih yang
sebesar-besarnya kepada seluruh Alumni APDN/STPDN/IPDN atas
apresiasinya dalam acara pada malam hari ini. Penghargaan yang
setinggi-tingginya pula saya sampaikan kepada para penggagas dan
seluruh panitia pelaksana yang telah bersusah payah meluangkan
waktu dan tenaga untuk mensukseskan acara pada malam hari ini.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu merestui langkah kita
baik saat ini maupun pada masa-masa yang akan datang.
Sekian dan terima kasih. Selamat malam dan salam sejahtera.

