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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pagi hari ini, adik-adik mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan
Mahasiswa Kecamatan Moro menggelar seminar yang bertemakan tentang
Kewirausahaan. Sebagai wilayah dengan posisi strategis, Kepulauan
Riau patut berbangga sebab memiliki potensi yang sangat besar terutama
di wilayah pesisir dan perairan yang mendominasi 96% dari total luas
wilayahnya. Namun, tak sedikit pula tantangan yang harus kita hadapi akibat
dari karakteristik kewilayahan tersebut.

Roda perekonomian masyarakat di wilayah pesisir sebagian besar
2

memang sangat bergantung dari laut. Pemerintah terus berupaya membangun
konektivitas secara fisik dan memberdayakan masyarakat melalui berbagai
program. Satu hal yang cukup membanggakan pula adalah saat ini cukup
banyak sarjana yang mengabdikan dirinya di desa melalui pendampingan
program-program pemberdayaan yang digagas oleh pemerintah. Tak sedikit
pula dari mereka yang berinisiatif membuka lapangan pekerjaan melalui
usaha-usaha mandiri khas anak muda. Hal-hal seperti inilah yang turut
menggenjot roda perekonomian masyarakat khususnya wilayah-wilayah
pesisir dan terpencil. Keterbatasan yang ada semestinya melahirkan
kreativitas dan inovasi, bukan mengkerdilkan ide dan gagasan.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Berikut ini saya mengutip beberapa pernyataan yang saya harapkan dapat
menjadi motivasi bagi adik-adik mahasiswa sekalian agar terus terpacu untuk
mengembangkan kewirausahaan.
•

NEGARA ITU AKAN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK, KALAU
RATIO WIRAUSAHA MINIMAL 2% (D. Mc LELAND, 1996)

•

WIRAUSAHA ADALAH JIWA YANG MEMBAWA PERUBAHAN
MENUJU YANG LEBIH BAIK (RHEINALD KASALI, 2005)
3

•

DENGAN MENJADI WIRAUSAHA, KITA AKAN SELALU JADI
PELOPOR, KREATIF DAN INOVATIF (DAHLAN ISKAN, 2008)

•

DITANGAN WIRAUSAHA, SAMPAH BISA DIRUBAH MENJADI
EMAS (CIPUTRA, 2011)
Semoga dari forum ini akan lahir dan bermunculan wirausaha-wirausaha

muda Kepri yang sukses dan sekaligus dapat mengenalkan Kepri dalam
skala yang lebih luas dari berbagai aspek. Ingatlah, misalkan kalian membuat
usaha apakah itu bidang kuliner, bidang konveksi, bidang pertanian, bidang
perikanan atau bidang lainnya, jangan tinggalkan ciri khas melayu apakah itu
dari citarasanya, dari nama produk atau usahanya, dsb.

Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami sangat
mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang digagas oleh mahasiswa, baik dalam
bentuk seminar, dialog, pelatihan dan sebagainya. Lebih penting lagi adalah
adanya output dan outcome dari kagiatan tersebut yang dapat dirasakan
manfaatnya baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi lingkungan di
sekitarnya. Semoga akan banyak lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya yang
4

dapat memotivasi dan memberikan kontribusi nyata.

Sekali lagi selamat atas diselenggarakannya Seminar Kewirausahaan
yang ditaja oleh Himpunan Mahasiswa Kecamatan Moro. Dengan
mengucapkan

Bismillahirrahmaanirrahiim,

Seminar

Kewirausahaan

secara resmi saya nyatakan dibuka.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian. Aamiin.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi kesempatan,
kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan amanah.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Hari ini Persekutuan Umat Kristiani (PUK) Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau melaksanakan Perayaan Natal bagi seluruh pegawai kristiani
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Perayaan Natal kali ini
mengangkat tema “Yesus Kristus Hikmat Bagi Kita” dengan sub tema
“Menjadi Pegawai yang Berintegritas dan Memberi Kontribusi Kinerja
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Serta Menjaga
Netralitas dalam Pemilu Tahun 2019”.
Iman adalah rahmat bagi siapa saja yang meyakininya. Iman yang kuat
adalah pondasi dan modal utama bagi umat dalam menjalankan kewajibannya
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terhadap Tuhan. Itulah mengapa persoalan iman bersifat sangat personal,
yakni antara manusia dan Tuhan-nya. Keyakinan manusia akan keagungan
Tuhan, tercermin dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari, baik antar
sesama manusia, dengan makhluk hidup lain serta lingkungan sekitarnya.
Yesus Kristus adalah Hikmat bagi Umat Kristiani yang pada setiap
perayaan Natal bersukacita menyambut kelahiran-Nya. Sukacita Natal adalah
hikmat yang tidak ternilai harganya karena dipenuhi oleh rasa kebahagiaan,
kesejahteraan dan kedamaian. Dengan hikmat, kita bersama-sama bekerja
membangun negara dan daerah kita. Dengan hikmat, kita saling membantu
sesama anak bangsa. Dengan hikmat, kita terus dan harus memeluk yang
miskin, kecil, lemah dan membutuhkan. Dengan hikmat, kita persiapkan
anak-anak kita untuk menghadapi masa depan dengan menjadi manusia
yang unggul, berakhlak mulia, dan dengan hikmat, kita hadirkan pula rasa
keadilan social di tengah masyarakat. Dengan hikmat, mari kita majukan
Negara serta daerah kita Provinsi Kepulauan Riau.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Karakteristik wilayah Provinsi Kepulauan Riau sejatinya mirip dengan
wajah Negara Indonesia pada umumnya. Kita memiliki lebih dari 2000 pulau
9

yang tersebar hingga ke Laut China Selatan. Masyarakat kita juga terdiri
dari beragam suku, agama, ras dan keturunan yang ikut mempengaruhi
keragaman budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Keberagaman
ini sesungguhnya menjadi ciri khas wilayah kepulauan. Sejak dulu masyarakat
kita telah hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Tugas
kita bersama hari ini adalah senantiasa memupuk dan menularkan semangat
persatuan agar tidak mudah terpecah-belah.
2019 adalah Tahun Politik dimana pada tahun ini akan diselenggarakan
pesta demokrasi yakni Pemilihan Legislatif serta Pemilihan Presiden dan
Wakil Presiden. Iklim menjelang tanggal Pemilu sangat rentan akan isu-isu
yang bersifat provokatif, bahkan cenderung hoaks. Namun, sebagai Aparatur
Sipil Negara yang baik, mari kita jaga netralitas di tengah masyarakat dan tidak
ikut menyebarluaskan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Saya yakin dan percaya, masyarakat Kepri, khususnya para ASN
di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, adalah masyarakat
cerdas yang memiliki toleransi tinggi, saling mengayomi antar sesama, serta
tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah-belah persatuan dan
keutuhan bangsa.
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Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sekali lagi kami
mengucapkan Selamat Merayakan Natal bagi seluruh umat kristiani di
lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Perayaan Natal adalah
perayaan yang menghadirkan kedamaian sejati. Damai di hati kita semua,
damai di Indonesia dan damai di bumi kita. Kedamaian harus terus kita rawat.
Kedamaian harus terus kita jaga dengan selalu berdoa dan tulus dalam bekerja.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Tuhan Yang
Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk kepada kita
sekalian. Aamiin.
Terima kasih.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PELANTIKAN KETUA UMUM KERABAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(KPKRJ)
MASA BHAKTI 2018-2021
Jakarta, 20 Januari 2018
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya
pada saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka “PELANTIKAN
KETUA UMUM KERABAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU-JAKARTA
(KPKRJ) MASA BHAKTI 2018-2021” dalam keadaan sehat walafiat.
Hadirin yang berbahagia.
Momen ini adalah momen berkumpul dan bersilaturahim, terlebih dalam
keadaan sehat walafiat, merupakan anugerah dan nikmat yang patut kita
syukuri. Selain menjaga hubungan dengan Pencipta-Nya, manusia juga
diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan sesama manusia.
Bahkan silaturahim disebutkan dapat membuka pintu rezeki. Rezeki kita
hari ini tidak terbatas pada materi semata. Kesehatan, kesempatan, keluarga,
sahabat, adalah juga rezeki yang tidak ternilai harganya.
Saya sangat mengapresiasi Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang telah
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bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk berkumpul bersama
masyarakat Kepulauan Riau yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Tujuan kita
berkumpul hari ini tak lain adalah untuk menyaksikan Pelantikan Ketua Umum
Kerabat Provinsi Kepulauan Riau-Jakarta (KPKRJ) Masa Bhakti 2018-2021.
Dilantiknya Ketua Umum KPKRJ yang baru ini, tentunya kita semua
berharap agar dapat bekerja lebih baik dalam menyatukan masyarakat
Kepulauan Riau yang ada di Jakarta dan sekitarnya, serta bisa memberikan
nilai tambah dalam kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada kesempatan ini juga ingin
menyampaikan beberapa informasi secara umum terkait perkembangan dan
kemajuan daerah atau “kampung halaman” kita kepada saudara-saudara,
baik yang tinggal sementara maupun yang telah menetap di Jakarta dan
sekitarnya. Hal ini patut kita sampaikan, agar menjadi motivasi dan semangat
bagi kita semua, serta menjadi tambahan informasi atau wacana bagi
masyarakat kita yang telah sukses di perantauan dan ingin turut membangun
daerah. Antara lain:
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Bidang Perhubungan
Pembangunan di bidang perhubungan difokuskan pada peningkatan
aksesibilitas ke pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi
pertumbuhan ekonomi pada wilayah-wilayah marginal di Provinsi Kepulauan
Riau, sehingga akan mengurangi tingkat disparitas antar wilayah, mendorong
peningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing dan penyerapan
tenaga kerja serta membangkitkan sektor riil. Adapun kegiatan strategis
bidang perhubungan yaitu:
Pembangunan Pelabuhan: Penagi (Natuna) dan Tanjung Uban (Bintan);
Pengembangan Pelabuhan: Pelantar I dan II Tanjungpinang;
Peningkatan

Pelabuhan:

Dermaga

Wisata

Pulau

Penyengat

(Tanjungpinang) dan Pelabuhan Pulau Teban (Lingga).
Bidang Pendidikan
Pembangunan di bidang pendidikan tetap menjadi perhatian dalam
pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini terlihat dari kegiatankegiatan strategis antara lain:
Pembangunan Unit Sekolah Baru: SMAN 5 Karimun, SMAN Batu Aji
dan SMAN Tanjung Riau;
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Pengadaan sarana-prasarana, alat pembelajaran dan laboratorium.
Bidang Kesehatan
Pembangunan pada bidang kesehatan diharapkan dapat meningkatkan
kualitas tingkat kesehatan, melalui beberapa kegiatan strategis diantaranya:
a)Pembangunan RS Dabo (Lingga) dan RS Bhayangkara Polda Kepri;
b)Dukungan sarana prasarana alat kesehatan puskesmas.
Bidang Infrastruktur
Pengembangan Infrastruktur Provinsi Kepulauan Riau, berfokus
pada

pengembangan

infrastruktur

dasar

yang

menjadi

penunjang

dalam pembangunan untuk meningkatkan konektivitas antar daerah.
Pengembangan infrastruktur di Provinsi Kepulauan Riau juga direncanakan
untuk mendukung pembangunan yang dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Adapun beberapa Proyek Strategis di bidang infrastruktur, antara lain:
- Peningkatan Jalan: Trans Batubi-Kelarik, Bukit Leman-Trans BatubiTanjung Kudu Sedanau (Natuna), Bagan-Punggur, Simpang KDA-Batam
Center, Kampung Tua Tanjung Uma, Simpang Frangky-Simpang BNISimpang Underpass Pelita (Batam), Coastal Area, Tanjung Balai-Sei Bati,
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Pulau Buru (Karimun), Musai-Kerandin (Lingga), Temburun-Pasir Peti
(Kepulauan Anambas) Kawasan Pusat Pemerintahan Pulau Dompak, dan
Adi Sucipto-Batas Kota (Tanjungpinang);
- Pembangunan Jalan Baru: Lintas Barat (Bintan) dan Pulau Dompak
(Tanjungpinang);
- Pembangunan Jembatan Pulau Parit-Pulau Lumut (Karimun);
- Penataan Bundaran Pulau Dompak;
- Penataan Kawasan Pesisir Pantai Gurindam 12 Tanjungpinang.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Kami selaku Wakil Gubernur Kepulauan Riau, sekali lagi mengucapkan,
selamat kepada Ketua serta jajaran pengurus KPRJ yang baru di lantik,
semoga senantiasa amanah dalam menjalankan tugas dan membawa
kemajuan bagi KPKRJ.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat hidayah,
petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
memperoleh berkah darinya. Aamiin.
Nelayan Ke Laut Membawa Bubu
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Bubu Di Letak Di Atas Perahu
Hari Ini Kita Menyaksikan Pelantikan Ketua KPKRJ Yang Baru
Semoga Amanah Dan Membawa Perubahan Lebih Maju

Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
			WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

			

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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PELANTIKAN KETUA UMUM KERABAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU
(KPKRJ)
MASA BHAKTI 2018-2021
Jakarta, 20 Januari 2018
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Malam ini merupakan malam perpisahan sekaligus menyambut Kepala
Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau dari pejabat lama yakni Bapak
Dr. Asri Agung Putra, S.H., M.H kepada pejabat yang baru yakni Bapak
Edy Birton, S.H., M.H. Berbicara mengenai pergantian pejabat ataupun
jabatan merupakan sebuah hal yang lumrah terjadi di berbagai organisasi
atau perangkat pemerintah. Pergantian pimpinan selain sebagai bagian
dari rangkaian alih jabatan, juga merupakan tuntutan sekaligus kebutuhan
institusi dalam rangka pembinaan personil maupun pembinaan satuan atau
organisasi.
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Hal ini tentu saja membawa berbagai dampak yang positif. Pertambahan
wawasan, relasi, pengalaman adalah hal yang tak terpisahkan apabila
sesorang diamanahkan jabatan yang baru. Inilah yang juga turut memperkaya
sekaligus mematangkan karakter seseorang dalam berkarya.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Perpisahan dengan pejabat lama dan hadirnya pejabat yang baru
menuntut kita untuk cepat beradaptasi. Prestasi-prestasi yang telah dicapai
sebelumnya tentu menjadi motivasi untuk melahirkan prestasi selanjutnya.
Khususnya Kejaksaan Tinggi Provinsi Kepulauan Riau yang banyak
menangani kasus-kasus baik pidana maupun perdata, tentu masih memiliki
segudang pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Terlebih wilayah Provinsi
Kepulauan Riau yang didominasi oleh lautan ini banyak pula menghadapi
kasus-kasus yang berkaitan dengan perairan dan perbatasan. Namun, saya
yakin dan percaya, siapapun pejabat yang ditempatkan disini pastilah telah
terlebih dahulu mengenal dan mempelajari “medan tempur”-nya sehingga
memiliki kesiapan dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan
selamat kepada KAJATI yang baru Bapak Edy Birton, S.H., M.H. Semoga
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amanah ini dapat dijalankan sebaik-baiknya serta dapat membawa dampak
positif bagi institusi dan masyarakat pada umumnya. Melalui kepemimpinan
yang baru ini diharapkan dapat senantiasa menjalin kerjasama dan
meningkatkan koordinasi untuk saling membangun.
Kepada KAJATI yang lama Bapak Dr. Asri Agung Putra, S.H., M.H
yang akan segera bertugas di tempat yang baru, ungkapan terima kasih dan
penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan atas segala dedikasi
dan prestasi yang telah dicapai. Semoga di tempat yang baru nanti Bapak
dapat terus memberikan dedikasi terbaiknya. Semoga pula hubungan
silaturahmi kita akan tetap terjalin dengan baik. Kebersamaan kita tentulah
akan meninggalkan kesan tersendiri. Kesan yang buruk mari kita lupakan,
kesan yang baik akan terus dikenang. Kami akan menyambut dengan
tangan terbuka jika suatu waktu Bapak berkenan berkunjung kembali kesini.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kami juga menyampaikan
permohonan maaf apabila dalam hubungan kerja ataupun secara pribadi
secara tidak sengaja terdapat kesalahan dan kekhilafan.
Hadirin yang kami muliakan,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
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Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan
demi kemajuan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Batang buruk jadi penganan
Elok dimakan bersama-sama
Kesan yang buruk kita lupakan
Budi baik dikenang jua
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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PISAH SAMBUT KEPALA KEJAKSAAN TINGGI (KAJATI)
KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 22 Januari 2019
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Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur yang
sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,
taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir bersama
disini dalam rangka SIDANG SENAT TERBUKA DAN WISUDA SARJANA
STISIPOL RAJA HAJI TANJUNGPINANG, dalam keadaan sehat wal’afiat.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Mewakili Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau perkenankan saya untuk
menyampaikan penghargaan dan ucapan “SELAMAT” atas keberhasilan
saudara-saudara

wisudawan/wisudawati

dalam

menyelesaikan

studi

di STISIPOL RAJA HAJI Tanjungpinang dari berbagai jurusan. Ucapan
“SELAMAT” juga kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu para orangtua,
maupun suami dan istri keluarga para wisudawan/wisudawati.
Tidak kalah pentingnya adalah ucapan terima kasih dan penghargaan
yang tinggi kepada seluruh Guru Besar, Dosen, dan Civitas Akademika
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STISIPOL RAJA HAJI yang turut andil bertungkus lumus melaksanakan
tugas mendidik para mahasiswa sehingga mereka berhasil menyelesaikan
studinya dan diwisuda pada hari ini.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Sesuai dengan visi dan misi-nya, Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau ikut bertanggungjawab menyiapkan generasi penerus yang mampu
melanjutkan pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi. Generasi ini
diharapkan mampu tampil ke tengah-tengah masyarakat dengan bekal ilmu
pengetahuan dan “akhlak mulia”.
Ada beberapa urgensi mengapa kita ingin mewujudkan masyarakat
yang berakhlak mulia, yaitu:
Sebagai filter terhadap dampak negatif perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Sebagai upaya preventif atau pencegahan terhadap dampak negatif
modernitas. Tindakan represif saja terhadap aksi-aksi kejahatan kurang
menyentuh persoalan, kecuali dengan pendidikan akhlak mulia.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga terus memberikan perhatian
dan fokus pada dunia pendidikan di Kepri mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini
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hingga Pendidikan Tinggi. Fokus kita tidak hanya pada program atau proses
belajar mengajar saja tetapi juga mencakup anggaran pendidikan, beasiswa,
sarana prasarana, tenaga kependidikan, peningkatan kompetensi, akreditasi,
dan sebagainya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memastikan bahwa
pendidikan di Provinsi Kepulauan Riau dapat diakses secara merata oleh
masyarakatnya dan tidak hanya bertumpu di wilayah-wilayah tertentu saja.
Itulah mengapa kami terus mendorong serta mendukung berdirinya lembagalembaga pendidikan hingga ke jenjang Perguruan Tinggi di berbagai wilayah
Kepulauan Riau. Namun, hal ini harus pula ditunjang dengan kualitas para
tenaga pendidik serta akreditasi jurusan yang berpredikat baik. Dengan
demikian putra-putri Kepri tidak lagi harus jauh-jauh untuk mendapatkan
akses pendidikannya hingga ke jenjang Perguruan Tinggi.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Wisuda adalah tahapan yang menandakan selesainya satu tahap
pembelajaran di kampus dengan status “SARJANA” dan terbukanya pintu
tahapan selanjutnya. Maka dari itu, jadikanlah wisuda ini sebagai momentum
untuk berusaha dan bekerja lebih gigih lagi dalam menghadapi tantangan
kehidupan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Ilmu pengetahuan saja
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tidak cukup bila belum dibarengi pengalaman dan mengasah keterampilan.
Namun, saya yakin dan percaya, para lulusan STISIPOL Raja Haji telah siap
dan memiliki daya saing sesuai dengan jurusan dan konsentrasi keilmuannya.
Tugas anda para wisudawan/wisudawati untuk membuktikan bahwa lulusan
STISIPOL Raja Haji memiliki kualitas yang tidak kalah dengan lulusan
Perguruan Tinggi atau Sekolah Tinggi lain khususnya di Provinsi Kepulauan
Riau.
Besar harapan kami, STISIPOL Raja Haji terus meningkatkan
kompetensi para dosen, meningkatkan pula akreditasi tiap-tiap jurusannya,
serta memperbanyak kerjasama dengan kampus-kampus atau lembaga
terkait melalui program pertukaran mahasiswa maupun beasiswa. Hal ini
akan menjadi motivasi tersendiri bagi para orangtua agar mendaftarkan
putra-putri mereka untuk kuliah di STISIPOL Raja Haji.

Hadirin yang berbahagia,
Sekali lagi “SELAMAT” atas prosesi WISUDA SARJANA STISIPOL
RAJA HAJI Tanjungpinang. Semoga kualitas pendidikan di Provinsi
Kepulauan Riau semakin baik dan kita semua senantiasa dapat memberikan
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kontribusi yang positif bagi perkembangan dunia pendidikan di Kepri.

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita untuk memajukan generasi
penerus Provinsi Kepulauan Riau. Aamiin.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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SIDANG SENAT TERBUKA DAN WISUDA SARJANA
STISIPOL RAJA HAJI TANJUNGPINANG
Tanjungpinang, 26 Januari 2019
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
DEKLARASI DAN PELANTIKAN FEDERASI NGO 369
BATAM, 27 JANUARI 2019
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ANAK REMAJA PERGI MENGAJI
MELINTASI KEBUN, RAWA DAN KALI
SATU LAGI NGO HADIR DI KEPRI
SELALU MENGAWASI SERTA PEDULI

1. Ucapan selamat atas Deklarasi dan Pelantikan Federasi NGO 369.
2. NGO (Non Government Organization) atau lembaga non pemerintah
sangat berperan di tengah-tengah masyarakat khususnya sebagai
mitra kerja pemerintah dalam mengatasi berbagai persoalan, mulai
dari hukum, HAM, sosial, pendidikan, dan sebagainya. NGO biasanya
berperan mendampingi, memberi bantuan hukum, serta mengupayakan
upaya-upaya pemecahan masalah yang dihadapi di tengah-tengah
masyarakat ataupun kelompok.

3. Peran ini tentu tidak dapat dipandang sebelah mata mengingat
masih banyak masyarakat kita yang terkadang masih belum bisa
mempertahankan hak nya dan mendapat keadilan. Banyak faktor
yang mempengaruhi kondisi ini antara lain masih terbatasnya tingkat
pendidikan sebagian masyarakat, terbatasnya akses informasi dan
komunikasi khususnya bagi masyarakat pesisir dan perbatasan, dan
berbagai faktor lainnya.
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4. Kepri memiliki banyak sekali organisasi sosial dan kemasyarakatan
yang tersebar di seluruh kabupaten/kota. Namun, dari banyaknya jumlah
tersebut saya berharap semua dapat berperan maksimal menjalankan
visi dan misinya, apalagi organisasi yang bersifat non-profit oriented
benar-benar mengemban misi yang mulia untuk masyarakat dan atas
nama kemanusiaan.

5. Pelantikan ini dapat menjadi momentum sumbangsih pemikiran
yang positif dalam upaya membantu pemerintah serta menjembatani
permasalahan yang muncul di masyarakat. Kepada para pengurus yang
dilantik hari ini semoga dapat mengemban amanah dengan sebaikbaiknya serta berkontribusi bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

6. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan
ridho-Nya dalam setiap langkah kita. Aamiin
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MUSIM PANEN MENUAI PADI
PADI DITUANG LALU DITAMPI
MARI TERUS BERKONTRIBUSI
UNTUK KEMAJUAN DAN KEADILAN MASYARAKAT KEPRI
			 WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

			

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PEMBUKAAN RAKERDA PENGUATAN SDM PENGAWAS PEMILU
BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SE-PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 28 Januari 2019
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya pada
saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka “PEMBUKAAN RAKERDA
PENGUATAN SDM PENGAWAS PEMILU BAWASLU KABUPATEN/KOTA
DAN KECAMATAN SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU” dalam keadaan
sehat walafiat.
Hadirin yang berbahagia,
Pemilu 2019 mendatang memiliki perbedaan dibanding pemilu
sebelumnya yang hanya memilih DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Pemilu 2019 mendatang, selain empat surat suara diatas
akan ditambah dengan satu surat suara yakni Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. Inilah momen penting dimana masyarakat dapat secara langsung
memilih siapa yang akan memimpin Bangsa ini dalam periode selanjutnya.
Saya sangat mengapresiasi kegiatan RAKERDA ini mengingat
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betapa penting peran para pengawas pemilu BAWASLU, mulai dari tingkat
kecamatan hingga kabupaten/kota. Perlu adanya penguatan kapasitas SDM
yang nantinya akan menjalankan tugas sekaligus amanah dalam mengawasi
proses penyelenggaraan pemilu.
Proses pemilihan umum yang memiliki sederet rangkaian atau
tahapan proses tentunya membutuhkan pengawasan serta evaluasi dalam
penyelenggaraannya. Proses ini memakan waktu yang cukup panjang dan
melelahkan. Namun, saya yakin dan percaya, saudara-saudara sekalian
merupakan orang-orang pilihan yang memiliki kompetensi dan siap
berdedikasi dalam menjalankan amanah serta tanggung jawabnya.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Melalui RAKERDA ini pula saya ingin menyampaikan beberapa hal
terkait penyelenggaraan PEMILU di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:
Mari kita bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif baik
pada masa pra-kampanye, masa kampanye, minggu tenang kampanye, hari-H
PEMILU, masa penghitungan suara, hingga masa penetapan calon-calon
terpilih. Situasi yang kondusif akan menjadi gambaran bahwa kita

adalah

masyarakat yang cerdas, yang memiliki hak pilihnya sendiri, yang memiliki
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perbedaan pilihan tetapi tetap dapat saling merangkul dan bergandengan
tangan.
Saya juga menghimbau agar kita jangan mudah terprovokasi oleh isu-isu
yang mengandung SARA, berita-berita Hoaks yang tidak jelas sumber dan
kebenarannya, serta isu-isu yang memecah-belah persatuan dan kesatuan
bangsa.
Sekali lagi selamat atas penyelenggaraan RAKERDA PENGUATAN SDM
PENGAWAS PEMILU BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN
SE-PROVINSI KEPULAUAN RIAU. Semoga kita semua dapat menjalankan
tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat hidayah,
petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
memperoleh berkah darinya. Aamiin.

Padi ditumbuk bertalu-talu
Di atas atap jerami diikat
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Selamat Bekerja para Pengawas Pemilu BAWASLU
Pemilih Berdaulat Negara Indonesia Kuat
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
			WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

			

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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PEMBUKAAN RAKERDA PENGUATAN SDM PENGAWAS PEMILU
BAWASLU KABUPATEN/KOTA DAN KECAMATAN SE-PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 28 Januari 2019
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA MUSPROV DPD PKPI PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN
PELANTIKAN DEWAN PENGURUS PKPI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERIODE 2019-2023
Tanjungpinang, 31 Januari 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Hari ini selain diselenggarakannya Musprov DPD PKPI Provinsi
Kepulauan Riau, Dewan Pengurus PKPI Provinsi Kepulauan Riau Periode
2019-2023 juga akan segera dilantik, diambil sumpahnya dalam mengemban
amanah.
PKPI sebagai partai yang turut mengikuti kontestasi pada Pemilihan
Umum 2019, telah melewati serangkaian proses dan verifikasi agar bisa lolos
dari ketentuan partai peserta Pemilu. Partai-partai peserta Pemilu adalah
partai pastinya berlandaskan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika
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serta berkomitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Para kader yang dilantik pada hari ini, tidak saja mengemban amanat
partai tetapi juga amanat masyarakat yang menginginkan perubahan ke
arah yang lebih baik. Saya yakin dan percaya, mereka yang hari ini dilantik
merupakan orang-orang terpilih, generasi muda yang penuh semangat dan
wawasan, serta siap untuk mengemban amanah selama beberapa tahun ke
depan.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Kami juga menyisipkan harapan semoga amanah ini dapat saudara
jalankan dengan baik hingga selesai masa jabatan, serta senantiasa dapat
memberikan kontribusi positif bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.
Semoga saudara-saudara sekalian dapat menjadi kader yang menjembatani
kepentingan masyarakat dengan pemerintah.
Melalui Musprov ini pula diharapkan akan menghasilkan kesepakatankesepakatan, program kerja ataupun rencana kegiatan yang dapat segera
dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya adalah sekecil apapun kontribusi yang
kita berikan semoga dapat dirasakan manfaatnya oleh banyak orang. Mari
bersama-sama kita mengedukasi masyarakat menghadapi Pemilu agar
46

menjadi Pemilih yang cerdas, santun dan bermartabat.
Sekali lagi atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya
mengucapkan selamat atas penyelenggaraan MUSPROV DPD PKPI
PROVINSI KEPULAUAN RIAU DAN PELANTIKAN DEWAN PENGURUS
PKPI PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERIODE 2019-2023.

Hadirin yang kami muliakan,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan
demi kemajuan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
KARYA BHAKTI KESEHATAN
PENGOBATAN GRATIS
TEMA: “SINERGITAS TNI-POLRI DAN WALUBI SERTA KOMPONEN
BANGSA LAINNYA
UNTUK NKRI”
Tanjungpinang, 02 Februari 2019
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya
pada saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka KARYA BHAKTI
KESEHATAN PENGOBATAN GRATIS dengan TEMA: “SINERGITAS TNIPOLRI DAN WALUBI SERTA KOMPONEN BANGSA LAINNYA UNTUK
NKRI” dalam keadaan sehat walafiat.

Hadirin yang berbahagia,
Pagi ini merupakan “moment” yang sangat berharga dan patut kita
apresiasi bersama karena acara pada hari ini dilandasi oleh semangat
kebersamaan, semangat untuk selalu bahu-membahu serta saling
bekerja sama membangun sinergitas dan keterpaduan. Berbagai unsur
penting hadir bersama mulai dari Pemerintah, TNI/POLRI, Paguyuban
Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), RS Suci Paramita serta
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Perwakilan Umat Buddha Indonesia (WALUBI).
Kebersamaan disini mencakup arti yang sangat luas, karena baik
TNI/POLRI, Pemerintah serta unsur lainnya sama-sama bertugas
melayani masyarakat, bekerja dan berdedikasi untuk kepentingan
masyarakat. Untuk itulah diperlukan sinergi agar pekerjaan yang tidak
mudah ini dapat terlaksana sesuai dengan tugas dan fungsi masingmasing. Pekerjaan berat yang dilakukan bersama-sama akan terasa
ringan.
Sebagaimana kita ketahui, derajat kesehatan masyarakat Provinsi
Kepulauan Riau dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Angka
harapan hidup meningkat, indikator-indikator pembangunan kesehatan
yang telah ditetapkan pemerintah dapat tercapai. Namun bukan berarti
permasalahan kesehatan sudah tidak ada lagi.
Beberapa indikator yang masih perlu mendapat perhatian serius
baik di tingkat Daerah maupun Pusat, antara lain terkait Angka Kematian
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Ibu, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Anak yang masih relatif
tinggi, permasalahan gizi masyarakat, pengendalian penyakit baik
penyakit menular maupun penyakit tidak menular, serta penyelenggaraan
pelayanan kesehatan yang dinilai masih belum memuaskan.
Permasalahan kesehatan tidak hanya menjadi tanggung jawab
jajaran kesehatan, namun tanggung jawab bersama baik pemerintah,
swasta, dan masyarakat. Untuk itulah saya sangat mengapresiasi
kegiatan Pengobatan Gratis ini mengingat betapa pentingnya kesehatan
bagi setiap manusia. Program pemerintah dalam bidang kesehatan
tentunya harus didukung pula dengan upaya-upaya berbagai unsur dan
elemen lainnya dengan tujuan yang sama yakni meningkatkan derajat
kesehatan masyarakat.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,

Karakteristik wilayah Provinsi Kepulauan Riau sejatinya mirip
dengan wajah Negara Indonesia pada umumnya. Kita memiliki lebih dari
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2000 pulau yang tersebar hingga ke Laut China Selatan. Masyarakat
kita juga terdiri dari beragam suku, agama, ras dan keturunan yang
ikut mempengaruhi keragaman budaya yang berkembang di tengah
masyarakat.
Keberagaman ini sesungguhnya menjadi ciri khas wilayah
kepulauan. Sejak dulu masyarakat kita dapat hidup berdampingan
dengan damai dan saling menghormati. Saya yakin dan percaya,
masyarakat Kepri, khususnya para generasi muda, adalah masyarakat
yang memiliki toleransi tinggi, saling mengayomi antar sesama, serta
tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah-belah persatuan
dan keutuhan bangsa.
Semoga kegiatan ini menjadi momentum dan sarana kita bersama
untuk terus menjaga kebersamaan, harmoni, dan sinergi untuk NKRI
yang kita cintai.
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Hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat hidayah,
petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
memperoleh berkah darinya. Aamiin.

Batang buruk jadi penganan
Hendak dibawa ke pulau penyengat
Dengan mengusung semangat kebersamaan
Satukan tekad melayani masyarakat
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
			

WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

				
				

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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KARYA BHAKTI KESEHATAN
PENGOBATAN GRATIS
TEMA: “SINERGITAS TNI-POLRI DAN WALUBI SERTA KOMPONEN
BANGSA LAINNYA
UNTUK NKRI”
Tanjungpinang, 02 Februari 2019
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PENGUKUHAN SAUDARA DR. Drs. H.SYAFRI SALISMAN, M.M
SEBAGAI DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN HUKUM LEMBAGA
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LBH-LPM) PROVINSI KEPULAUAN
RIAU
Batam, 02 Februari 2019
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya pada
saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka PENGUKUHAN SAUDARA
DR. Drs. H.SYAFRI SALISMAN, M.M SEBAGAI DIREKTUR LEMBAGA
BANTUAN HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LBHLPM) PROVINSI KEPULAUAN RIAU dalam keadaan sehat walafiat.

Hadirin yang berbahagia,
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sudah sejak lama
hadir dan eksis di tengah-tengah masyarakat. Lembaga ini memiliki
peran yang cukup penting dan strategis sebagai mitra kerja pemerintah,
khususnya di tingkat Desa dan Kelurahan. LPM juga menjadi jembatan
antara masyarakat dan pemerintah dalam menyalurkan aspirasi
pembangunan.
Di era kemajuan teknologi dan informasi saat ini, tentunya kita juga
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tidak boleh ketinggalan untuk beradaptasi dan mengikuti perkembangan
teknologi informasi tersebut. Akses informasi dan komunikasi yang
sangat cepat dan lintas batas juga memerlukan respon cepat dan
akurat dengan tetap memperhatikan sumber-sumber informasi yang
dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan.
Masyarakat kita saat ini sebagian besar sudah “melek” teknologi.
Namun, masih banyak pula sebagian masyarakat yang masih “gagap”
teknologi. Masyarakat yang melek teknologi ini pun belum sepenuhnya
menjadi pengguna atau pengakses informasi yang cerdas. Cerdas dalam
memilih informasi, serta cerdas dalam membagikan dan menyampaikan
informasi. Banyak kasus-kasus yang menjerat masyarakat terkait
Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Hal inilah yang harus kita
waspadai dan menjadi tugas kita bersama untuk saling mengingatkan.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Kehadiran LBH-LPM ini tentu membawa atmosfir tersendiri bagi
masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum. Di bawah kepemimpinan
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Saudara Dr.Drs.H. Syafri Salisman, M.M saya yakin lembaga ini akan
dapat terus menunjukkan eksistensinya serta memberikan kontribusi
positif bagi masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Sekali lagi selamat atas PENGUKUHAN DR. Drs. H.SYAFRI
SALISMAN, M.M SEBAGAI DIREKTUR LEMBAGA BANTUAN
HUKUM LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (LBH-LPM)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU beserta Para Pengurus DPD LBH-LPM.
Semoga kita semua dapat menjalankan tugas dan amanah dengan
sebaik-baiknya.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat
hidayah, petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang
kita laksanakan memperoleh berkah darinya. Aamiin.
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Adat Hidup Kita Berkawan
Jadikan Suluh Sebagai Lentera
Lembaga Masyarakat Kita Majukan
Pembangunan Merata Rakyat Sejahtera
Panglima Diraja Pandai Bersilat
Orangnya Gagah Bersuara Merdu
Mari Berikrar Kita Sepakat
Wujudkan Kerja Kita Bersatu
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
			

			

WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ISDIANTO, S.Sos., M.Mv
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
MAULID NABI MUHAMMAD SAW 1440 H / 2019 M PANITIA HARI
BESAR ISLAM (PHBI) MEUNASAH MEULIGOE ACEH
Batam, 02 Februari 2019
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahi rabbil’alamin, wash shalaatu was salaamu ‘alaa asyrafil
anbiyaai wal mursalin, wa ‘ala aalihi wa ash-haabihi ajma’in amma ba’du.
Pertama-tama marilah bersama-sama kita senantiasa mengucapkan puji
syukur kehadirat Allah SWT., Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat
dan karunia-Nya-lah kita masih dalam keadaan sehat wal’afiat dan dapat
bertemu dan berkumpul malam ini pada acara MAULID NABI MUHAMMAD
SAW 1440 H / 2019 M yang ditaja oleh PANITIA HARI BESAR ISLAM
(PHBI) MEUNASAH MEULIGOE ACEH. Shalawat dan salam kita ucapkan
pula untuk junjungan alam Nabi Muhammad SAW, allahumma shalli ala
saiyidina Muhammad wa ‘ala aali saiyidina Muhammad. Semoga kita semua
dapat meraih syafaat Beliau di hari kiamat nanti. Aamiin.

Hadirin yang berbahagia,
Bulan Rabiul Awal atau Bulan Maulid memiliki banyak peristiwa
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penting yang terjadi dan kita peringati bersama, salah satunya adalah
kelahiran Rasulullah SAW. Maulid Nabi Muhammad SAW yang jatuh
pada 12 Rabiul Awal setiap tahunnya merupakan “moment” istimewa
bagi umat Islam. 17 Rabiul Awal juga merupakan peristiwa hijrah
Rasulullah SAW dari Mekkah ke Madinah. Terakhir, pada 27 Rabiul
Awal adalah tanggal wafatnya Rasulullah SAW. Itulah mengapa bulan
Rabiul Awal sangat dimuliakan oleh umat muslim di seluruh dunia.
Nabi Muhammad SAW memiliki banyak keistimewaan. Ajaran dan
dakwah beliau dalam menyebarkan agama Islam menjadi panutan dan
teladan yang patut ditiru oleh umat Islam.
Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW selayaknya menjadi
momentum bagi kita semua untuk senantiasa meneladani perilaku, akhlak
serta kepemimpinan Beliau. Sebagaimana kita ketahui, kepribadian
Rasululllah adalah kepribadian yang akhlaqul karimah. Beliau juga
dikenal dengan sifat Shiddiq, Amanah, Fathonah dan Tabligh. Sifat-sifat
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inilah yang dapat kita aktualisasikan di dalam kehidupan sehari-hari.
Inti dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini adalah
kembali mengingat, meneladani dan mempelajari sejarah hidup Beliau
yang tak lain adalah manusia yang diutus oleh Allah SWT ke muka
bumi ini sebagai suri tauladan. Sungguh Nabi Muhammad SAW adalah
sebaik-baiknya teladan.

Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Semoga silaturahim kita pada malam ini dalam memperingati Maulid
Nabi Muhammad SAW akan semakin mempererat ukhuwwah, menjalin
persaudaraan baik dengan sesama umat muslim maupun antar umat
beragama lainnya, serta meningkatkan rasa cinta kita kepada Nabi
Muhammad SAW.

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
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SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat hidayah,
petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
memperoleh berkah darinya. Aamiin.

Batang buruk jadi penganan
Hendak dibawa ke pulau penyengat
Jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan
Hidup berkah dan penuh manfaat
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
		

WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

			
			

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PELANTIKAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
INDONESIA (KADIN) KEPULAUAN RIAU DAN BATAM MASA BAKTI
2019-2024
Batam, 02 Februari 2019
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamualaikum Wr.Wb
Selamat Malam dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya
pada saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka “PELANTIKAN
PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA (KADIN)
KEPULAUAN RIAU DAN BATAM MASA BAKTI 2019-2024” dalam keadaan
sehat walafiat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu saya
– atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau – mengucapkan selamat
datang kepada Ketua Umum KADIN Indonesia yang hadir bersama kita pada
malam hari ini.
Saudara para hadirin yang berbahagia,
KADIN sebagai wadah berhimpunnya para pengusaha memiliki peran
yang penting dan strategis. Eksistensi, kiprah serta peran KADIN Provinsi
Kepulauan Riau tentu sudah tidak kita ragukan lagi dalam upaya ikut memacu
investasi dan menggerakkan roda perekonomian Kepri. Untuk itu kita
senantiasa berupaya menciptakan sinergitas antara KADIN dan Pemerintah
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dalam mendorong pertumbuhan ekonomi khususnya di Kepulauan Riau.
Pihak swasta sangat berperan penting dalam pembangunan di berbagai
sektor. Masih banyak sektor usaha yang terbuka untuk dikembangkan
oleh pihak swasta, tidak hanya terfokus pada pembangunan sarana dan
infrastruktur saja. Kepri dengan potensi lautan 96% dari total luasnya masih
membutuhkan investasi dan pengembangan dengan memanfaatkan potensi
yang ada. Terkait wilayah-wilayah yang telah dipetakan menjadi Kawasan
Ekonomi Khusus atau Free Trade Zone, kita harus tetap berpegang pada
aturan perundang-undangan dan regulasi yang mengatur kawasan-kawasan
tersebut agar tidak terjadi tumpang tindih (over lap).
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan
selamat atas PELANTIKAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
INDONESIA (KADIN) KEPULAUAN RIAU DAN BATAM MASA BAKTI
2019-2024. Saya meyakini bahwa KADIN Provinsi Kepulauan Riau dengan
struktur kepengurusan yang baru ini akan menyusun agenda dan programprogram kerja yang mumpuni, yang ditunjang dengan sumber daya manusia
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yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Kami juga menyambut
dengan tangan terbuka terhadap bidang-bidang yang memerlukan kerjasama
dengan Pemerintah Daerah untuk mendukung perkembangan dunia usaha
dan investasi.
Perkembangan sektor usaha hari ini juga turut memaksa kita untuk
“melek teknologi” karena kita berada pada era teknologi digital, baik
komunikasi maupun informasi yang berkembang sangat cepat dan dinamis.
Kondisi geografis Kepri yang terdiri atas gugusan pulau-pulau juga menjadi
tantangan tersendiri bagi kita agar wilayah-wilayah pesisir dan perbatasan
tidak “dianak-tirikan” dalam pembangunan dan pengembangan wilayah.
Sudah saatnya kita mulai mengembangkan perekonomian yang berbasis
digital yang tidak hanya bisa dinikmati oleh masyarakat perkotaan saja tetapi
dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sekali lagi saya ucapkan Selamat dan Sukses kepada Para Pengurus
yang telah dilantik. Selamat menjalankan tugas dan amanah dengan
membangun sinergitas yang optimal berbagai pihak serta menghasilkan
program kerja yang dapat segera dijalankan semata-mata untuk memacu
pertumbuhan ekonomi Kepri.
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Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat hidayah,
petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
memperoleh berkah darinya. Aamiin.
Pergi Ke Penyengat Berdayung Sampan
Angin Bertiup Membawa Bahtera
Pengurus KADIN Kepri&Batam telahpun dilantik dan dikukuhkan
Perekonomian Kepri Maju dan Sejahtera
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. NURDIN BASIRUN
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PELANTIKAN PENGURUS KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI
INDONESIA (KADIN) KEPULAUAN RIAU DAN BATAM MASA BAKTI
2019-2024
Batam, 02 Februari 2019
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SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA PENUTUPAN
FESTIVAL PULAU PENYENGAT TAHUN 2019
Penyengat, 18 Februari 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Menjaring Ikan Di Malam Hari
Ikan Di Jaring Si Ikan Sembilang
Banggalah Kita Sebagai Penduduk Provinsi Kepri
Pariwisatanya Mahsyur nan Gemilang
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas limpahan rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih
diberi kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah. Siang hari ini pula kita bersama-sama hadir disini dalam rangka
PENUTUPAN FESTIVAL PULAU PENYENGAT TAHUN 2019.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Euforia kegemilangan dan kesuksesan penyelenggaraan Festival Pulau
Penyengat telah sampai pada puncak perayaan. Aneka kegiatan mulai dari
kesenian, budaya, dan pariwisata telah ditaja dengan baik dan sebentar lagi
akan ditutup.
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Kita patut bersyukur, dalam pelaksanaannya festival ini dapat berjalan
dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Kekurangan disana-sini harus
kita jadikan bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan di tahun mendatang.
Kita juga jangan larut dengan keberhasilan yang telah dicapai agar kita
senantiasa terpacu dan termotivasi untuk melahirkan karya-karya terbaik
dalam setiap kegiatan.
Banyak pihak yang telah mendukung serta bertungkus-lumus turut
mensukseskan kegiatan Festival Pulau Penyengat Tahun 2019 ini. Ucapan
terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya saya sampaikan mewakili
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kepada semua pihak yang tidak dapat
kami sebutkan satu per satu. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua
memiliki tujuan yang sama, yakni semata-mata ingin memajukan potensi
pariwisata daerah yang akan berimbas pada pergerakan ekonomi masyarakat.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Sebagaimana kita ketahui, industri pariwisata adalah industri yang
cukup bertahan di tengah hantaman krisis dan gejolak ekonomi. Kalaupun
terjadi penurunan angka kunjungan wisatawan dalam beberapa periode, hal
tersebut masih tergolong wajar karena jumlahnya tidak terlalu signifikan. Itulah
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mengapa industri pariwisata menjadi sektor andalan yang dapat menopang
perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Sektor ini menyumbang angka
yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perkembangan dunia pariwisata juga telah meluas ke berbagai bidang.
Wisatawan kini tidak lagi fokus pada pariwisata yang menawarkan wisata
alam semata, melainkan meluas hingga wisata belanja, wisata budaya,
wisata kampung tradisional, wisata religi, wisata kuliner, dan lain sebagainya.
Disinilah perlu adanya inovasi dan kreativitas yang terus-menerus
dilakukan baik oleh pemerintah setempat, maupun para pengelola dan pelaku
usaha di dunia pariwisata. Kita dituntut untuk “MENJUAL” paket-paket wisata
yang bernuansa baru, unik dan tentunya berkesan bagi para wisatawan.
Hadirin yang kami muliakan,
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi dan aset pariwisata
dengan nilai jual yang tinggi. Sebut saja kita memiliki wisata religi, wisata
budaya, wisata cagarbudaya, wisata kuliner, wisata mangrove, wisata
snorkeling, camp dan resort, fishing festival, dan sebagainya. Tugas kita
– baik pemerintah maupun swasta – adalah bagaimana mengemas paketpaket wisata tersebut sehingga memiliki daya tarik dan daya jual yang pantas
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bersaing. Untuk itulah diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak seperti
maskapai penerbangan, jasa akomodasi/hotel/homestay, jasa transportasi,
termasuk penduduk di sekitar tempat wisata yang dapat diberdayakan.
Satu hal yang ingin saya tekankan disini adalah agar kita senantiasa
mengangkat “kearifan lokal” sebagai ciri budaya negeri kita agar pariwisata
kita menjadi tuan rumah di negerinya sendiri. Hal lain yang tak kalah pentingnya
adalah kita juga harus memperhatikan faktor keramahan lingkungan.
Pariwisata yang kita jual jangan sampai merusak sumber daya yang telah
ada tetapi harus sama-sama kita jaga serta memegang teguh prinsip “ramah
lingkungan”. Contoh kecil yang bisa kita terapkan adalah dengan menjaga
kebersihan pantai dan laut. Selain wisatawan, kita juga harus mengedukasi
masyarakat agar tidak lagi membuang sampah sembarangan ke laut.
Hadirin yang berbahagia,
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sekali lagi saya
ucapkan selamat atas kesuksesan penyelenggaraan FESTIVAL PULAU
PENYENGAT TAHUN 2019. Semoga pariwisata Kepri, khususnya Pulau
Penyengat akan semakin dikenal oleh wisatawan hingga ke berbagai
belahan dunia. Semoga kegiatan ini juga tetap berkelanjutan di tahun-tahun
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mendatang, serta menjadi “icon” baru dalam dunia pariwisata Kepri.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan
demi kemajuan masyarakat.
Akhirnya

dengan

mengucapkan

“ALHAMDULILLAHHI

RABBIL

‘ALAMIIN” Festival Pulau Penyengat Tahun 2019 secara resmi saya nyatakan
ditutup.
Asam kandis si asam jawa
Dicampur dengan santan kelapa
Festival Pulau Penyengat siap mendunia
Menjadi primadona hingga mancanegara
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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PENUTUPAN
FESTIVAL PULAU PENYENGAT TAHUN 2019
Penyengat, 18 Februari 2019
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KONSEP POINTER SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PELANTIKAN IWKR DAM IPMKR SUMBAR, SEMINAR, DAN
SILATURAHMI DENGAN MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU
DI SUMATERA BARAT
PADANG, 20 FEBRUARI 2019
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1.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayahNya pada saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka “PELANTIKAN
IWKR DAM IPMKR SUMBAR, SEMINAR DAN SILATURAHMI DENGAN
MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU DI SUMATERA BARAT” dalam
keadaan sehat walafiat

2.

Momen ini adalah momen berkumpul dan bersilaturahim, terlebih
dalam keadaan sehat walafiat, merupakan anugerah dan nikmat yang
patut kita syukuri. Selain menjaga hubungan dengan Pencipta-Nya,
manusia juga diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan
sesama manusia.

3.

Saya sangat mengapresiasi Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang telah
bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk berkumpul bersama
masyarakat Kepulauan Riau yang ada di Sumatera Barat, khususnya
di Kota Padang. Tujuan kita berkumpul hari ini tak lain adalah untuk
menyaksikan Pelantikan Ketua Umum IWKR dan IPMKR Sumatera
Barat tahun 2019-2021.

4.

Dengan telah di lantiknya Ketua Umum IWKR dan IPMKR Sumbar
yang baru ini, tentunya kita semua berharap agar dapat bekerja lebih
baik dalam menyatukan masyarakat Kepulauan Riau yang ada di
Sumatera Barat dan sekitarnya. serta bisa memberikan nilai tambah
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dalam kontribusi pemikiran bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5.

Menurut informasi ketua IMPKR Sumbar, Terdapat lebih kurang 41
keluarga dan lebih kurang 603 mahasiswa/i kepri yang ada di sumbar
yang sudah terdata, mungkin lebih banyak lagi.

6.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bapak Irwan
Prayitno, Gubernur Sumatera Barat, yang telah hadir bersama kami di
sini, dan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan kerja seharihari.
Berbicara Sumatera Barat tentunya bukanlah provinsi yang asing bagi
masyarakat kepulauan riau, dimana banyak warga sumatera barat
di kepulauan riau, di setiap kabupaten kota di kepulauan riau pasti
ada masyarakat sumatera barat, dan hubungan kekerabatan ini ibarat
saudara kandung, tak terpisahkan dan saling membutuhkan antara
satu sama yang lainnya.

7.

8.

Adapun perwujudan hubungan itu selain adanya hubungan emosional
antar warga kepulauan riau dan sumatera barat, di wujudkan juga
dengan beberapa kerja sama pemerintahan, yang telah dilaksanakan
antara pemerintah provinsi kepulauan riau dengan sumatera barat,
antara lain:
- Kerja sama yang dilakukan dengan Universitas Negeri Padang,
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-

-

yaitu kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan,
Bidang Olah Raga, Penelitian dan Pengembangan Serta Pengabdian
Kepada masyarakat, (15 februari 2018)
Dan perjanjian kerjasama se-sumatera tentang penanganan
perempuan dan anak korban kekerasan perempuan dan anak
serta tindak pidana perdagangan orang tanggal 27 februari 2018 di
Bangka Belitung.
Kerjasama di bidang pendidikan. Di mana di kesepakatan tersebut
tertuang kerja sama kepri dan sumbar menyangkut pendidikan
tinggi, mahasiswa kepri yang mengenyam pendidikan di sumbar.

-

Serta kita juga telah bekerja sama dalam beberapa kesepakatan
yang tertuang dalam berita acara Rakor Gubernur Se- Sumatera
beberapa waktu yang lalu. Tentang kesepakatan usulan kerjasama
provinsi di wilayah sumatera kepada pemerintah pusat, guna
pembangunan infrastruktur, konektifitas antar provinsi se-Sumatera.
22 november 2018
9. Dan sebentar lagi, kita juga akan melakukan kerja sama pada bidang
…………………..???
10. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan
petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah
yang diberikan.
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Indah Sungguh Lenggok Sang Puteri
Berjalan Tegak Dan Melangkah Pasti
IWKR Dan IPMKR Sumbar Tinggalkan Negeri
Mencari Bekal Hidup Untuk Di Kemudian Hari
Pergi Ke Bukit Tinggi Menikmati Hari
Singgah Sebentar Di Sungai Untuk Mandi
Terus Tingkatkan Kerja Sama Sumbar-Kepri
Wujudkan Persaudaraan Terus Kekal Abadi
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. NURDIN BASIRUN
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PELANTIKAN IWKR DAM IPMKR SUMBAR, SEMINAR, DAN
SILATURAHMI DENGAN MASYARAKAT KEPULAUAN RIAU
DI SUMATERA BARAT
PADANG, 20 FEBRUARI 2019
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KONSEP POINTER SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PENANDATANGANAN MoU DENGAN PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA UTARA DAN DENGAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG,
DISEJALANKAN DENGAN PELANTIKAN IWKR DAM IPMKR SUMBAR,
SEMINAR, DAN SILATURAHMI DENGAN MASYARAKAT KEPULAUAN
RIAU DI
SUMATERA BARAT
PADANG, 20 FEBRUARI 2019
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1.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayahNya pada saat ini kita dapat berkumpul disini dalam keadaan sehat
walafiat.

2.

Momen ini adalah momen berkumpul dan bersilaturahim, terlebih
dalam keadaan sehat walafiat, merupakan anugerah dan nikmat yang
patut kita syukuri. Selain menjaga hubungan dengan Pencipta-Nya,
manusia juga diperintahkan untuk menjaga hubungan baik dengan
sesama manusia.

3.

Saya sangat mengapresiasi Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang telah
bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk berkumpul bersama
masyarakat Kepulauan Riau yang ada di Sumatera Barat, khususnya
di Kota Padang. Tujuan kita berkumpul hari ini tak lain adalah untuk
menyaksikan Pelantikan Ketua Umum IWKR dan IPMKR Sumatera
Barat tahun 2019-2021. Kegiatan ini juga disejalankan dengan Acara
Penandatangan MoU dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara
dan Universitas Negeri Padang.

4.

Dengan telah di lantiknya Ketua Umum IWKR dan IPMKR Sumbar
yang baru ini, tentunya kita semua berharap agar para pengurus
dapat bekerja lebih baik dalam menyatukan masyarakat Kepulauan
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Riau yang ada di Sumatera Barat dan sekitarnya. Organisasi ini juga
diharapkan dapat memberikan nilai tambah dalam kontribusi pemikiran
bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
5.

Menurut informasi ketua IPMKR Sumbar, terdapat lebih kurang 41
keluarga dan lebih kurang 603 mahasiswa/i kepri yang ada di Sumbar
yang sudah terdata. Diperkirakan ada lebih banyak lagi keluarga dan
mahasiswa yang mungkin belum terdata.

6.

Saya berharap IPMKR dan IWKR Sumbar ini juga dapat menjadi
wadah pemersatu masyarakat Kepulauan Riau perantauan. Prinsip
“dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung” tentu sangat melekat
oleh siapapun yang merantau ke negeri orang. Banyak saudarasaudara perantau kita yang sudah melekat dan menyatu dengan adat
budaya tempat tinggalnya, bahkan berasimilasi atau menikah dengan
masyarakat tempatan. Hal ini tentu saja memperkaya khasanah
budaya serta menunjukkan bahwa perbedaan budaya justru dapat
menyatukan dan tidak menjadi penghalang. Ini pula yang memperkaya
budaya kita serta memperluas wawasan.

7.

Ucapan terimakasih juga kami sampaikan kepada Bapak Irwan Prayitno
selaku Gubernur Sumatera Barat, lalu kepada Gubernur Sumatera
Utara Bapak Edy Rahmayadi, yang telah hadir bersama kita di sini,
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dan menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan kerja sehari-hari.
8.

9.

Berbicara Sumatera Barat tentunya bukanlah provinsi yang asing bagi
masyarakat Kepulauan Riau, dimana banyak warga Sumatera Barat
di Kepulauan Riau. Di setiap kabupaten/kota di Kepulauan Riau dapat
kita temui masyarakat Sumatera Barat, dan hubungan kekerabatan
ini ibarat saudara kandung, tak terpisahkan dan saling membutuhkan
antara satu sama yang lainnya.
Adapun perwujudan hubungan itu selain adanya hubungan emosional
antar warga Kepulauan Riau dan Sumatera Barat, di wujudkan juga
dengan beberapa kerja sama pemerintahan, yang telah dilaksanakan
antara pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan Sumatera Barat,
antara lain:
-

Kerja sama yang dilakukan dengan Universitas Negeri Padang,
yaitu kerjasama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi Pendidikan,
Bidang Olah Raga, Penelitian dan Pengembangan Serta Pengabdian
Kepada masyarakat, (15 februari 2018)

-

Perjanjian kerjasama se-sumatera tentang penanganan perempuan
dan anak korban kekerasan perempuan dan anak serta tindak
pidana perdagangan orang tanggal 27 februari 2018 di Bangka
Belitung.
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-

Serta kita juga telah bekerja sama dalam beberapa kesepakatan
yang tertuang dalam berita acara Rakor Gubernur se-Sumatera
beberapa waktu yang lalu. Tentang kesepakatan usulan kerjasama
provinsi di wilayah sumatera kepada pemerintah pusat, guna
pembangunan infrastruktur, konektifitas antar provinsi se-Sumatera.
(22 november 2018)

10. Pada kesempatan yang berbahagia ini pula, Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau sekaligus juga melakukan Penandatangan MoU dengan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan Universitas Negeri Padang.
Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk terus meningkatkan
hubungan antar pemerintah daerah, mempererat silaturahim antar
masyarakat perantauan di masing-masing daerah serta saling
mendukung upaya-upaya untuk memajukan daerah di berbagai bidang.
11. Bidang Pendidikan saat ini turut menjadi focus perhatian utama mengingat
kita perlu untuk menyiapkan generasi-generasi cerdas dan mumpuni.
Dimanapun anak-anak kita menuntut ilmu, diharapkan mereka tidak
melupakan adat budaya daerah asalnya dan yang terpenting adalah
suatu saat mereka dapat memberikan “feedback” positif bagi kemajuan
pertumbuhan pembangunan di daerah.
12. Sekali lagi, apresisasi dan penghargaan patut kita berikan kepada
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Pemerintah Provinsi Sumatera
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Utara, Universitas Negeri Padang, serta IWKR dan IPMKR Sumbar,
atas kerjasama yang sudah terjalin.
13. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan
petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah
yang diberikan.
Indah Sungguh Lenggok Sang Puteri
Berjalan Tegak Dan Melangkah Pasti
IWKR Dan IPMKR Sumbar Tinggalkan Negeri
Mencari Bekal Hidup Untuk Di Kemudian Hari
Pergi Ke Bukit Tinggi Menikmati Hari
Singgah Sebentar Di Sungai Untuk Mandi
Terus Tingkatkan Kerja Sama Sumut-Sumbar-Kepri
Wujudkan Persaudaraan Terus Kekal Abadi

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA LAUNCHING ENTREPENEURSHIP MAHASISWA SEKOPERTIS WILAYAH X (SUMBAR, RIAU, JAMBI DAN KEPRI)
Batam, 21 Februari 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Hari ini saya patut mengapresiasi kegiatan Launching Entrepeneurship
Mahasiswa Se-Kopertis Wilayah X (Sumbar, Riau, Jambi dan Kepri).
Wilayah kita merupakan wilayah dengan posisi strategis. Kita juga patut
berbangga karena di wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Kepulauan
Riau memiliki potensi yang sangat besar karena rata-rata merupakan wilayah
pesisir dan perairan yang. Namun, tak sedikit pula tantangan yang harus kita
hadapi akibat dari karakteristik kewilayahan tersebut.
Roda perekonomian masyarakat di wilayah pesisir dan perairan ini
sebagian besar memang sangat bergantung dari laut dan sungai. Pemerintah
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terus berupaya membangun konektivitas secara fisik dan memberdayakan
masyarakat melalui berbagai program. Satu hal yang cukup membanggakan
pula adalah saat ini cukup banyak sarjana yang mengabdikan dirinya di desa
melalui pendampingan program-program pemberdayaan yang digagas oleh
pemerintah. Tak sedikit pula dari mereka yang berinisiatif membuka lapangan
pekerjaan melalui usaha-usaha mandiri khas anak muda atau “generasi
millennial”. Hal-hal seperti inilah yang turut menggenjot roda perekonomian
masyarakat khususnya wilayah-wilayah pesisir, perbatasan dan terpencil.
Keterbatasan yang ada semestinya melahirkan kreativitas dan inovasi, bukan
mengkerdilkan ide dan gagasan.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Berikut ini saya mengutip beberapa pernyataan yang saya harapkan
dapat menjadi motivasi bagi adik-adik mahasiswa sekalian agar terus terpacu
untuk mengembangkan kewirausahaan.

• NEGARA ITU AKAN DAPAT BERJALAN DENGAN BAIK, KALAU
RATIO WIRAUSAHA MINIMAL 2% (D. Mc LELAND, 1996)
•

WIRAUSAHA ADALAH JIWA YANG MEMBAWA PERUBAHAN
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MENUJU YANG LEBIH BAIK (RHEINALD KASALI, 2005)
•

DENGAN MENJADI WIRAUSAHA, KITA AKAN SELALU JADI
PELOPOR, KREATIF DAN INOVATIF (DAHLAN ISKAN, 2008)

•

DITANGAN WIRAUSAHA, SAMPAH BISA DIRUBAH MENJADI
EMAS (CIPUTRA, 2011)
Semoga dari forum ini akan lahir dan bermunculan wirausaha-wirausaha

muda yang sukses dan sekaligus dapat mengenalkan masing-masing
daerahnya dalam skala yang lebih luas dari berbagai aspek. Ingatlah, misalkan
kalian membuat usaha apakah itu bidang kuliner, bidang konveksi, bidang
pertanian, bidang perikanan atau bidang lainnya, jangan tinggalkan ciri khas
daerah masing-masing apakah itu dari citarasanya, dari nama produk, logo
atau usahanya, dsb.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, sekali lagi kami sangat
mengapresiasi kegiatan-kegiatan yang digagas oleh mahasiswa, baik dalam
bentuk seminar, dialog, pelatihan dan sebagainya. Lebih penting lagi adalah
adanya output dan outcome dari kagiatan tersebut yang dapat dirasakan
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manfaatnya baik bagi mahasiswa itu sendiri maupun bagi lingkungan di
sekitarnya. Semoga akan banyak lagi kegiatan-kegiatan positif lainnya yang
dapat memotivasi dan memberikan kontribusi nyata.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian. Aamiin.

Mana emas mana suasa

Hendak dibawa ke pekan lama
Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa
Jadilah pelopor dan penggerak wirausaha
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

			

			

WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
GRAND OPENING PASAR SENTRAL GMP PIAYU
Batam, 23 Februari 2019
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APA TANDA JUNJUNG BUDAYA

KAPUR DAN SIRIH JADI ADATNYA
APA CIRI NEGERI SEJAHTERA
MASYARAKATNYA MANDIRI DAN BERDAYA

1. Ucapan selamat kepada developer PT. Gardan Sinar Rajawali sebagai
pihak yang berinisiatif membangun dan mengembangkan Pasar
Sentral GMP.

2. Pasar sebagai tempat perputaran uang serta menjadi sentra bisnis
aneka usaha harus dapat menarik konsumen dan pelaku usaha. Di
tengah gempuran bisnis retail dan minimarket modern yang menyasar
hingga ke komplek-komplek perumahan, pasar diharapkan tetap
menjadi tujuan utama masyarakat dalam melayani transaksi jual-beli
aneka kebutuhan sehari-hari.

3. Salah satu sektor yang harus kita gandeng dan berdayakan adalah
sektor UMKM. Beberapa kemudahan dapat kita berikan untuk
membantu pengembangan usaha mereka, salah satu contoh seperti
sewa kios/lapak dengan harga terjangkau.

4. Pasar juga dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan
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mikro atau lembaga pembiayaan untuk pengembangan usaha UMKM.

5. Saya juga menghimbau kepada dinas terkait untuk selalu melakukan
pengawasan pendistribusian barang, stabilisasi harga-harga kebutuhan
pokok terutama menjelang hari-hari besar keagamaan, ketersediaan
stok, pengecekan timbangan secara berkala agar masyarakat kita
tidak dirugikan.

6. Semoga keberadaan Pasar Sentral GMP ini dapat menunjukkan
eksistensi

dan

kontribusinya

secara

nyata,

khususnya

bagi

pengembangan bisnis dan ekonomi masyarakat yang ada di sekitar
wilayah Tanjung Piayu. Potensi ekonomi ini harus dikelola dengan
baik karena dapat berkontribusi positif bagi pemasukan daerah serta
pemberdayaan masyarakat.

7. Terakhir mari sama-sama kita menjaga dan merawat Pasar ini dengan
sebaik-baiknya. Jagalah kebersihan pasar serta sarana dan prasarana
yang ada di dalamnya.
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MENULIS PANTUN, SYAIR DAN SELOKA
KATA DIRANGKAI JARI-JEMARI
PASAR SENTRAL GMP TELAH DIBUKA
SEMOGA DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN MASYARAKAT SEHARI-HARI
			WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

			

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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GRAND OPENING PASAR SENTRAL GMP PIAYU
Batam, 23 Februari 2019

100

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA MILLENNIAL ROAD SAFETY FESTIVAL POLDA
KEPULAUAN RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2019
Batam, 24 Februari 2019
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Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji syukur yang
sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat,
taufiq dan hidayah-Nya kepada kita semua sehingga dapat hadir bersama
disini dalam rangka MILLENNIAL ROAD SAFETY FESTIVAL POLDA
KEPULAUAN RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2019, dalam keadaan sehat
wal’afiat.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu izinkan saya –
atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau – memberikan apresiasi
terhadap pelaksanaan kegiatan MILLENNIAL ROAD SAFETY FESTIVAL
POLDA KEPULAUAN RIAU DAN JAJARAN TAHUN 2019. Kegiatan yang
ditaja oleh KORLANTAS POLRI dan dilaksanakan secara serentak pula oleh
seluruh POLDA di Indonesia ini adalah gagasan yang sangat penting dan
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krusial untuk dilaksanakan. Hal ini mengingat sasaran dari kegiatan ini – yakni
Generasi Milenial – merupakan generasi pada usia produktif yang memiliki
tanggung jawab dan tantangan dalam meneruskan kepemimpinan serta
berpartisipasi aktif dalam sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.
Jika kita melihat kasus-kasus yang terjadi di jalan raya atau kecelakaan
lalu lintas, sebenarnya tidak hanya diakibatkan oleh kendala teknis (kerusakan
pada kendaraan), melainkan lebih banyak disebabkan oleh “human error”
yakni bagaimana perilaku kita di jalan raya. Kurangnya disiplin serta etika di
jalan raya masih sering kita jumpai, baik di kota besar maupun di kota-kota
kecil dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang masih relatif rendah. Tidak
jarang kelalaian tersebut berakibat pada kecelakaan yang merenggut korban
jiwa.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Mari kita jadikan kegiatan ini sebagai momentum untuk merangkul
kalangan Millennial, khususnya generasi muda Kepulauan Riau, untuk
meningkatkan kesadaran selaku pengguna jalan. Tidak hanya bagi diri
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mereka sendiri, generasi ini diharapkan juga dapat menjadi pelopor atau agen
perubahan dalam menularkan disiplin dan etika untuk tertib berlalu lintas.
Perkembangan teknologi informasi saat ini dapat kita jadikan alat
pendukung untuk menyebarluaskan informasi-informasi yang bermanfaat
dan edukatif kepada khalayak. Berbagai aplikasi juga sudah banyak yang
dapat kita manfaatkan untuk kemudahan berkendara, salah satunya adalah
NTMC, Info Traffic Lalu Lintas, dsb.
Beberapa waktu lalu, kami juga menghadiri Pengukuhan Komunitas
Relawan Sadar Lalu Lintas Usia Dini (Salud) Provinsi Kepulauan Riau
sebagai bentuk dukungan untuk mulai memperkenalkan kesadaran berlalu
lintas sejak usia dini sesuai dengan tingkat pemahamannya. Operasioperasi gabungan juga harus terus kita jalankan guna meminimalisir angka
kecelakaan lalu lintas.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Komitmen dan dukungan dari semua pihak, lintas sektor, swasta serta
partisipasi masyarakat sangat kita harapkan untuk mewujudkan Kepri yang
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Sadar Berlalulintas serta generasi yang berkarakter. Harapan yang lebih
besar lagi tentu saja kita berharap angka kecelakaan lalu lintas di Kepri dapat
ditekan dengan berbagai upaya preventif atau pencegahan serta peningkatan
disiplin berlalu lintas.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT senantiasa meridhoi segala upaya kita untuk memajukan generasi
penerus Provinsi Kepulauan Riau. Aamiin.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN

105

MILLENNIAL ROAD SAFETY FESTIVAL POLDA KEPULAUAN RIAU
DAN JAJARAN TAHUN 2019
Batam, 24 Februari 2019
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KONSEP POINTER SAMBUTAN GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PENUTUPAN STQ KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN

Karimun, 09 Maret 2019
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Apa Tanda Turunnya Hujan
Guntur Gemuruh Diatas Awan
Apa Ciri Negeri Beriman
Qur’an dan Sunnah Jadi Tuntunan

1. Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) merupakan momentum yang sangat
penting dan memiliki peran sangat strategis. Baik dalam fungsinya
untuk menjabarkan, mengembangkan serta mengimplementasikan
pokok-pokok ajaran keagamaan yang fundamental dan hakiki yakni
Alqur’an, yang juga diikuti dengan Hadits dan Sunnah Rasulullah SAW
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pedoman hidup
umat Islam, maupun dalam fungsinya untuk melakukan pembinaan
dan mendorong ummat agar memiliki pemahaman kesadaran
serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tuntunan agama didalam
kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

2. Kesuksesan pelaksanaan STQ ini tentu tidak terlepas dari peran
dan kerja keras LPTQ yang menggandeng berbagai pihak. Untuk
itulah LPTQ dengan berbagai kegiatannya diharapkan lebih proaktif
melakukan upaya menjaga kemurnian, kesucian, dan kemuliaan kitab
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suci Alqur’an.

3. Kedepan kita harus lebih memperhatikan implementasi dan
pengamalan ajaran Alqur’an itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita
ramaikan masjid-masjid, surau, langgar, maupun musholla dengan
sholat berjama’ah, taman pendidikan qur’an bagi anak usia dini,
serta pengajian-pengajian dan majelis ta’lim. Pondok pesantren juga
merupakan salah satu sarana kita dalam mengembangkan Dakwah
Islam Amal Ma’ruf Nahi Munkar.

4. Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya menyampaikan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta STQ Kec.
Meral terutama kepada peserta yang berhasil meraih prestasi di tingkat
kecamatan ini. Perjuangan kalian masih panjang untuk itu jangan lelah
dan jangan putus asa untuk terus mengasah kemampuan mempelajari
Alqur’an.

5. Kedepan saya berharap akan lebih banyak lahir Qori dan Qori’ah serta
Hafidz dan Hafidzah dari Kecamatan Meral yang dapat membawa
nama Kabupaten Karimun ke tingkat yang lebih tinggi hingga ke kancah
nasional dan internasional.
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6. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Camat Meral,
Bupati Karimun dan jajarannya, Pengurus LPTQ, Panitia STQ, serta
masyarakat Kecamatan Meral yang telah mendukung terselenggaranya
pelaksanaan STQ kali ini. Seluruh rangkaian STQ ini harus menjadi
sarana ibadah dan momentum untuk belajar tentang ilmu ikhlas.
Dengan begitu, insyaa Allah STQ akan menjadi pemberat timbangan
amal di akhirat nanti.
Mendulang air dari perigi
Kembang setaman jangan dipetik
Selamat dan sukses atas pelaksanaan STQ
Siap menjaring qori/qori’ah terbaik
Raja amanah memimpin kerajaan
Mahsyur namanya hingga ke negeri seberang
Jadikan Alquran sebagai pedoman
Berbilang zaman tidakkan usang

			

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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PENUTUPAN STQ KECAMATAN MERAL KABUPATEN KARIMUN

Karimun, 09 Maret 2019
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
TASYAKURAN MILAD KE-2 IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 11 Maret 2019
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1. IPEMI sebagai salah satu wadah bagi muslimah Kepri telah genap
berusia 2 (dua) tahun. Peringatan Milad Ke-2 yang diperingati
dengan Tausiyah dan Zikir Bersama ini patut kita apresiasi bersama.
Pertambahan

usia

memang

semestinya

menjadi

saat

untuk

memperbanyak syukur dan tadabbur.

2. Seorang mukmin yang senantiasa mengajak orang lain untuk kembali
kepada Allah SWT tentunya mengemban amanah. Rasulullah SAW
pernah menggambarkan sebagaimana diriwayatkan Bukhari dalam
haditsnya:
“Perumpamaan orang yang berdzikir kepada Allah dan orang yang
tidak berdzikir, adalah seumpama orang yang hidup dan mati”.

3. Keberadaan IPMI di tengah-tengah masyarakat menjadi sarana bagi
kaum muslimah. Pertama, adalah sarana silaturahim. Pengusaha
muslimah

dapat

menjalin

silaturahim,

menguatkan

ukhuwah.

Kedua, adalah sarana dakwah. Usaha apapun yang dilakukan dan
dikembangkan, dapat kita manfaatkan menjadi sarana dakwah kita,
syi’ar Islam Rahmatan Lil’alamin. Ketiga, sarana edukasi dan informasi.
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IPEMI dapat berperan melalui sosialisasi, edukasi manajemen dan
usaha, peningkatan produksi, serta pengembangan teknologi informasi.

4. Saya yakin dan percaya, melalui ketiga sarana tadi, IPEMI dapat
mencapai visi dan misinya, serta tertuang dalam program kerja yang
berkualitas dan bermanfaat.

5. Kedepan saya berharap IPEMI dapat memperbanyak sosialisasi
dan pelatihan usaha, manajemen keuangan, serta pemanfaatan
teknologi informasi yang sedang berkembang saat ini. Hal ini
dapat dikoordinasikan bersama dinas/instansi terkait di lingkungan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau atau dengan lembaga/organisasi
wanita lainnya. Kami juga berharap IPEMI dapat menjangkau hingga
ke tingkat Desa/Kelurahan karena mereka juga perlu mendapatkan
“update” informasi dan komunikasi.

6. Sekali lagi “TAHNIAH” Yaumul Milad IPEMI Kepri yang ke-2. Barakallah
Fii Umrik. Semoga segala usaha dan jerih payah kaum muslimah
sekalian dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh muslimah
lainnya serta dapat memajukan usaha kaum perempuan khususnya
muslimah Kepulauan Riau.
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Jika berlayar ke Selat Malaka,
Ramai nelayan menebar jala.
Jika muslimah mendapat ridho dan bahagia,
Insya Allah keluarga pun bahagia.
			WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

			

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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TASYAKURAN MILAD KE-2 IKATAN PENGUSAHA MUSLIMAH INDONESIA (IPEMI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 11 Maret 2019
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN

ACARA PEMBUKAAN SELEKSI TILAWATIL QUR’AN (STQ) IV KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019
Tarempa, 14 Maret 2019
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Para hadirin dan undangan yang berbahagia
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Alhamdulillahi rabbil’alamin, wash shalatu was salamu ‘alaa asyrafil
anbiyaa iwal mursalin, wa ‘ala aalihi wa ash-habihi ajma’in amma
ba’du.
Hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalamdalamnya kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, taufiq dan
hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di
tempat ini dalam rangka Pembukaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) IV
Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2019.

Kedua, shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita
Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa’at
Beliau di akhirat kelak. Aamiin.

Hadirin yang dirahmati Allah SWT,
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Sebagaimana kita ketahui bersama, Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ)
merupakan momentum yang sangat penting dan memiliki peran sangat
strategis. Baik dalam fungsinya untuk menjabarkan, mengembangkan serta
mengimplementasikan pokok-pokok ajaran keagamaan yang fundamental
dan hakiki yakni Alqur’an, yang juga diikuti dengan Hadits dan Sunnah
Rasulullah SAW sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pedoman
hidup umat Islam, maupun dalam fungsinya untuk melakukan pembinaan
dan mendorong ummat agar memiliki pemahaman kesadaran serta tanggung
jawab dalam pelaksanaan tuntunan agama didalam kehidupan pribadi
maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati.
Selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,
saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) IV Kabupaten Kepulauan
Anambas Tahun 2019 ini. Seiring perkembangan zaman, kecintaan kita
kepada Alqur’an sebagai kalam Illahi Insya Allah tidak akan mudah tergerus
oleh waktu.
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LPTQ dengan berbagai kegiatannya diharapkan lebih proaktif melakukan
upaya menjaga kemurnian, kesucian, dan kemuliaan kitab suci Alqur’an. Kita
jangan sekali-sekali merasa bangga dan puas karena melihat pengembangan
syi’ar Qur’an yang ditampilkan dalam setiap penyelenggaraan MTQ dan
STQ. Namun, kedepan kita harus lebih memperhatikan implementasi dan
pengamalan ajaran Alqur’an itu dalam kehidupan sehari-hari.

Mari kita ramaikan masjid-masjid, surau, langgar, maupun musholla
dengan sholat berjama’ah, taman pendidikan qur’an bagi anak usia dini,
serta pengajian-pengajian dan majelis ta’lim. Pondok pesantren juga
merupakan salah satu sarana kita dalam mengembangkan Dakwah Islam
Amal Ma’ruf Nahi Munkar. Kedepan saya berharap akan lebih banyak lahir
Qori/Qori’ah serta Hafidz/Hafidzah dari Provinsi Kepulauan Riau, khususnya
dari Kabupaten Kepulauan Anambas.
Saudara – saudara yang dirahmati Allah SWT,
Saya juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Bupati Kepulauan
Anambas dan jajarannya, Pengurus LPTQ, Panitia STQ, Seluruh Kafilah
yang berpartisipasi menjadi peserta STQ serta masyarakat Kabupaten
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Kepulauan Anambas yang telah mendukung terselenggaranya pelaksanaan
STQ ini. Jadikan momentum STQ ini sebagai ajang untuk mencetak generasi
Kepulauan Riau yang berakhlak mulia dan akhlakul karimah.
Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati.
Demikianlah kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga
Allah SWT akan selalu memberikan hidayah dan petunjuk-Nya bagi kita
semua. Aamiin.
Akhirnya dengan mengucapkan “BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM”
Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) IV Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun
2019, secara resmi saya nyatakan DIBUKA.
Wabillahitaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

		

H. NURDIN BASIRUN
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EMBUKAAN SELEKSI TILAWATIL QUR’AN (STQ) IV KABUPATEN
KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2019
Tarempa, 14 Maret 2019
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KONSEP POINTER SAMBUTAN GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
IKRAR PEMUDA PERSATUAN PEMUDA TEMPATAN (PERPAT)
TANJUNGPINANG
Tanjungpinang, 16 Maret 2019
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1. Generasi muda adalah generasi emas penerus bangsa.
Perjuangan generasi muda saat ini perlu diperkuat dalam rangka
menghadapi tantangan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun ideologi
kebangsaan.

2. Kehadiran PERPAT diharapkan dapat memberikan kontribusi positif
serta dapat menjadi sarana dalam mempersiapkan generasi muda
yang moderat, toleran dan menerima perbedaan dalam kehidupan
berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

3. Bangsa kita akhir-akhir ini sering diprovokasi oleh hal-hal sensitif
yang berbau SARA dan paham radikalisme, yang dapat mengancam
keutuhan NKRI. Beberapa gerakan ekstrim bahkan ingin mengganti
ideologi Negara Indonesia, yakni Pancasila. Tugas kita bersama untuk
terus memperkuat paham nasionalisme khususnya bagi generasi
muda. Saya yakin dan percaya, masyarakat Kepri, khususnya para
generasi muda, adalah masyarakat yang memiliki toleransi tinggi,
saling mengayomi antar sesama, serta tidak mudah terprovokasi oleh
isu-isu yang memecah-belah persatuan dan keutuhan bangsa.
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4. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau tentunya sangat mendukung Ikrar
Pemuda ini. Ikrar tidak hanya harus lantang diucapkan, tetapi diresapi
secara mendalam arti dan maknanya untuk kemudian diwujudkan
dalam langkah dan tindakan nyata.

5. Kami senantiasa mengajak pemuda yang ada di Provinsi Kepulauan
Riau untuk terus memberikan kontribusi positif, baik kepada sesama
pemuda maupun kepada masyarakat. Mari bersama-sama kita
menjalin “Konektivitas Hati” agar pemuda-pemudi Kepri senantiasa
dapat mengharumkan nama Provinsi Kepulauan Riau, baik di kancah
lokal, nasional, bahkan internasional. Terlebih lagi kita memiliki letak
yang sangat strategis berbatasan langsung dengan beberapa negara
tetangga. Mengutip seruan Bung Karno “Beri Aku 1000 Orang Tua,
Niscaya Akan Kucabut Semeru Dari Akarnya. Beri Aku 10 Pemuda,
Niscaya Akan Kuguncangkan Dunia”. Itulah kiasan betapa kekuatan
pemuda sangat bisa diandalkan.
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Kapal menyeberang Selat Malaka
Ombak mengalun sampai ke tepian
Ikrar Pemuda serentak membahana
Kobarkan lagi semangat kebangsaan dan persatuan

			 GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
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IKRAR PEMUDA PERSATUAN PEMUDA TEMPATAN (PERPAT)
TANJUNGPINANG
Tanjungpinang, 16 Maret 2019
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
(MUSRENBANG) KOTA TANJUNGPINANG
TEMA: “PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SERTA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR” PENYUSUNAN
RKPD TAHUN 2020
Tanjungpinang, 19 Maret 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
MUSRENBANG merupakan salah satu agenda pemerintahan yang
memiliki peran cukup signifikan. Pada tingkatan perencanaan inilah semua
program/kegiatan dibuat berdasarkan skala prioritas beserta sasaran dan
indikator sebagai tolak ukurnya.
Tidak bisa kita pungkiri bahwa ada banyak sekali aspirasi serta rumusan
yang harus kita tampung dari berbagai aspek. Untuk itu tugas pemerintah
bersama dengan dinas terkait adalah bagaimana menyerap berbagai asprasi,
lalu menyusun rencana atau program kerja yang disesuaikan dengan jumlah
anggaran serta target sasaran.
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Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
MUSRENBANG yang telah dimulai dari tingkatan pemerintahan yang
paling bawah hingga sampai pada tingkatan Kota Tanjungpinang saat ini,
membutuhkan sinergitas dan keselarasan, khususnya dalam penyusunan
RKPD tahun mendatang. Tema yang diambil yakni “PENGEMBANGAN
PARIWISATA

DAN

EKONOMI

KREATIF

SERTA

PENINGKATAN

INFRASTRUKTUR DASAR” merupakan tema sentral dengan fokus
pembahasan yang tentunya juga disesuaikan dengan visi misi Walikota dan
Wakil Walikota yang saat ini menjabat.
Pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif serta peningkatan
infrastruktur dasar di Kota Tanjungpinang sebagai wajah ibukota Provinsi
Kepulauan Riau harus didukung oleh kekuatan sumber daya serta inovasi
agar program/kegiatannya tepat sasaran, efisien dan akuntabel.
Sementara itu, sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya,
pemberdayaan, lingkungan hidup, dan sebagainya adalah sektor-sektor
yang selalu menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan. Namun,
kita juga harus senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dari akar budaya kita
sendiri agar tidak serta-merta tercerabut dan tergerus zaman. Untuk itulah
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diperlukan “kerja bersama” yang merangkul berbagai pihak, berbagai sektor
dan berbagai kalangan.
Pemerintah perlu menggandeng sektor swasta untuk berpartisipasi di
dalam pembangunan, khususnya di infrastruktur. Kita harus menjaga, dan
meningkatkan iklim investasi yang sudah membaik. Untuk itu tingkatkan
terus kemudahan sektor swasta untuk memperoleh perizinan sesuai dengan
aturan yang belaku.
Hadirin yang kami muliakan,
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan
selamat atas penyelenggaraan MUSRENBANG Kota Tanjungpinang Tahun
2019 ini. Perencanaan yang kita buat saat ini hendaknya senantiasa terukur
dan berkesinambungan agar target pembangunan dapat kita capai.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan
demi kemajuan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Terima kasih.
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Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG)
KOTA TANJUNGPINANG
TEMA: “PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
SERTA PENINGKATAN INFRASTRUKTUR DASAR” PENYUSUNAN
RKPD TAHUN 2020
Tanjungpinang, 19 Maret 2019
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA DAERAH
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
TAHUN 2019
Tanjungpinang, 20 Maret 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
SAYANG KUMBANG MENCARI MAKAN
TERBANG SEIRING DI TEPI KALI
SELAMAT DATANG KAMI UCAPKAN
MOGA DIIRING RESTU ILAHI
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
karena pada hari ini kita semua masih dikaruniai kesehatan dan kesempatan
untuk dapat hadir pada acara Pembukaan Rapat Kerja Daerah (RAKERDA)
Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
Ucapan selamat datang saya haturkan kepada Bapak Inspektur Utama
BKKBN, Bapak Direktur Bina Lini Lapangan BKKBN dan Bapak Wendy
Hartanto selaku Widya Iswara Utama BKKBN dan hadirin sekalian dalam
Forum RAKERDA ini. Saya menilai pertemuan hari ini sangat strategis sebagai
upaya pengembangan dan pemantapan komitmen dalam pelaksanaan
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program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga di
Provinsi Kepulauan Riau.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sebagaimana disampaikan tadi oleh Kepala Perwakilan BKKBN
Provinsi Kepulauan Riau bahwa pelaksanaan Program KB di satu sisi kita
telah berhasil menurunkan angka kelahiran total dari 2,5 pada tahun 2012
menjadi 2,3 pada tahun 2017. Akan tetapi jumlah Pasangan Usia Subur
(PUS) yang menggunakan alat kontrasepsi baru mencapai 49,8%, ini masih
dikategorikan rendah karena masih dibawah rata-rata nasional.
Tahun 2019 merupakan tahun terakhir dalam upaya mencapai sasaran
Renstra BKKBN Tahun 2015-2019. Sasaran yang harus dicapai BKKBN
pada tahun 2019 adalah menurunkan angka kelahiran total dari 2,3 menjadi
2,27, meningkatkan jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menggunakan
alat kontrasepsi dari 49,8% menjadi 52,05%.
Untuk mencapai sasaran tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab
para pengelola program Keluarga Berencana. Namun ini juga merupakan
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tantangan yang segera harus direspon oleh pemerintah melalui koordinasi
secara lintas sektor, sinkron, dan sinergis dengan memberdayakan seluruh
elemen yang ada.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Berdasarkan pada kondisi tersebut RAKERDA tahun ini mengusung
tema “Meningkatkan Sinergitas Implementasi Program Kerja Pusat dan
Daerah dalam Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang dan Keluarga
Berkualitas”. Tema ini memberi pesan bahwa program KKBPK merupakan
tanggung jawab semua pihak, baik Pemerintah Daerah maupun Pemerintah
Pusat. Upaya ini tidak hanya dimaknai sebagai upaya pengendalian
kelahiran semata, akan tetapi harus kita maknai dengan lebih luas yaitu
upaya membangun kesadaran setiap keluarga agar memiliki dukungan sosial
budaya, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang memadai agar kehidupan
keluarga menjadi sejahtera dan berkualitas.
Melalui kesempatan ini perlu saya sampaikan beberapa hal:
1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa program
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kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga
merupakan urusan wajib dan bersifat konkuren yaitu urusan bersama
pemerintah dalam hal ini BKKBN, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam lampirannya terdapat
pembagian urusan, mana yang menjadi urusan BKKBN, mana yang
menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan mana yang menjadi
urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Saya minta agar kita semua
mempelajari, memahami dan melaksanakan apa yang menjadi urusannya
masing-masing.
2. Tahun 2019 pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, agar
membuat dan menyelesaikan grand design pembangunan kependudukan
dan yang menjadi leading sector-nya adalah BAPPEDA.
3. Di masing-masing kabupaten/kota telah membentuk Kampung KB.
Saya minta agar Kampung KB yang sudah dibentuk diintensifkan
penggarapannya

dengan

melibatkan

semua

sektor

pelaksana

pembangunan. Kemudian melalui Surat Gubernur yang ditujukan ke
Bupati/Walikota diminta agar menunjuk salah satu Kampung KB yang ada
menjadi Kampung KB percontohan dan dilaporkan ke BKKBN Provinsi
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Kepulauan Riau.
4. Agar semua peserta dapat mengikuti rapat ini secara seksama serta
menunjukkan partisipasi dan peran sertanya, sehingga apa yang menjadi
tujuan dan kesepakatan dalam rapat ini dapat segera dilaksanakan.
Sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada
BKKBN, OPD-KB Provinsi dan mitra kerjanya atas partisipasi dan peran
sertanya dalam pelaksanaan program kependudukan, KB dan pembangunan
keluarga di Provinsi Kepulauan Riau.
Hadirin yang kami muliakan,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan
demi kemajuan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Akhirnya dengan mengucapkan BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,
RAKERDA Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 secara resmi saya nyatakan
dibuka.
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BELI BATIK DARI NATUNA
BATIKNYA MENAWAN CIRI KHAS BUDAYA
JADILAH KELUARGA YANG TERENCANA
DUA ANAK CUKUP BAIK ADANYA
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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PEMBUKAAN RAPAT KERJA DAERAH
PROGRAM KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA, DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA
TAHUN 2019
Tanjungpinang, 20 Maret 2019
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PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Pada Acara

SERAH TERIMA JABATAN (SERTIJAB)
KEPALA PERWAKILAN BANK INDONESIA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang,

21 Maret 2019
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua...
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat dan rahmat-NYA jualah, kita dapat berkumpul bersama pada
Acara Serah Terima Jabatan (SERTIJAB) Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau dari Bapak Gusti Raisal Eka Putra kepada Bapak
Fadjar Marjadi dalam keadaan sehat Wal’Afiat.
Hadirin yang berbahagia...
Pergantian Pimpinan di suatu instansi merupakan hal biasa apalagi
pergantian jabatan ini sangat penting khususnya untuk kaderisasi dan
regenerisasi. Pergantian jabatan ini juga merupakan bentuk penyegaran
organisasi, sekaligus menambah semangat untuk peningkatan kinerja,
khususnya yang terjadi pada saat ini yaitu pada Kantor Perwakilan Bank
Indonesia Provinsi Kepulauan Riau. Serah terima jabatan di Bank Indonesia
merupakan suatu dinamika lembaga yang berkesinambungan, sebagai upaya
menjaga agar organisasi Bank Indonesia tetap memiliki kinerja dan motivasi
yang tinggi,sehingga mendukung fungsi, tugas dan peran, serta tanggung
jawab Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas moneter, makroprudensial,
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dan sistem pembayaran serta turut mengembangkan perekonomian nasional
maupun regional. Di samping itu, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi
Kepulauan Riau merupakan salah satu mitra strategis Pemerintah Daerah
dalam menjalankan fungsi strategic advisory dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan ekonomi di daerah.
Hadirin yang saya hormati...
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pertumbuhan ekonomi
Kepulauan Riau tahun 2018, secara kumulatif telah tumbuh sebesar 4,56
persen, jauh lebih cepat dibandingkan tahun 2017 yang hanya tumbuh 2,00
persen.
Sementara itu, dari sisi kondisi inflasi Provinsi Kepulauan Riau tahun
2018 sangat terkendali dengan tingkat Inflasi tercatat sebesar 3,47 persen
(yoy) sesuai dengan sasaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan
RPJMD Provinsi Kepri tahun 2016 – 2021 yaitu direntang 3,5 ± 1 persen.
Kedua angka indikator tersebut bisa tercapai tidak lepas dari hasil kerja
keras kita semua baik itu Pemerintah, Bank Indonesia, Kepolisian, Bea Cukai
dan para stakeholders lainnya.
Untuk itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan atau
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stakeholders di Provinsi Kepulauan Riau untuk terus memperkuat kerjasama,
bersinergi dalam menjalankan kebijakan demi mewujudkan kontribusi nyata
bagi pembangunan ekonomi.
Hadirin yang berbahagia...
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami mengucapkan
terima kasih yang tak terhingga kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia
Provinsi Kepulauan Riau sebelumnya, Bapak Gusti Raisal Eka Putra, yang
telah bersinergi, memberikan masukan dan saran, menjalin komunikasi dalam
menciptakan inovasi program dan kegiatan dengan Pemerintah Provinsi,
Kabupaten/Kota dan para stakeholder di Kepulauan Riau serta terkadang
juga turun langsung kemasyarakat dalam membangun Kepulauan Riau yang
lebih baik sehingga pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
Provinsi Kepulauan Riau terus bergerak ke arah yang lebih baik pula.
Sekali lagi, terima kasih Pak Gusti, selamat jalan, selamat bertugas
ditempat yang baru. Semoga tali silaturahim diantara kita tetap terjalin
meskipun Bapak sudah ditugaskan ditempat yang baru.
Kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri yang baru,
kami mengharapkan kerjasama yang baik yang telah terjalin selama ini dapat
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terus ditingkatkan, karena tantangan ke depan yang semakin hari semakin
berat.
Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkenan menghadiri
acara pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan untuk
kemajuan negara, bangsa, dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di
Provinsi Kepulauan Riau yang kita cintai ini, diridhoi Tuhan Yang Maha Esa.
Aamiin… ya rabbal alamin
Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan
dua bait pantun :
“Provinsi Kepri Provinsi Kepulauan”
“Pulau pulau terbentang dikelilingi lautan”
“Selamat Jalan Pak Gusti, Doa Kami Sertakan”
“Semoga Tempat Yang Baru Penuhi Harapan”
“Kain Songket Dipakai pada Acara Pernikahan”
“Terlihat Indah Sangat Kemilau”
“Selamat Datang Pimpinan Baru Bank Indonesia Kami Ucapkan”
“Kita Bersinergi Membangun Kepulauan Riau”
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Wabilahitaufik Wal Hidayah
Wassalamuallaikum Wr. Wb
		

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

DR. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si
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ACARA PEMBUKAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) XI
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2019
Karimun, 26 Maret 2019
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Para hadirin dan undangan yang berbahagia
Assalamu’alaikum

warahmatullahi

wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil’alamin, wash shalatu was salamu ‘alaa asyrafil
anbiyaa iwal mursalin, wa ‘ala aalihi wa ash-habihi ajma’in amma ba’du.

Hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalamdalamnya kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, taufiq dan
hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di
tempat ini dalam rangka Pembukaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)
XI Kabupaten Karimun Tahun 2019.
Kedua, shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan
kita Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua mendapatkan syafa’at
Beliau di akhirat kelak. Aamiin.
Hadirin yang dirahmati Allah SWT,
Sebagaimana kita ketahui bersama, Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ)
merupakan momentum yang sangat penting dan memiliki peran sangat
strategis. Baik dalam fungsinya untuk menjabarkan, mengembangkan serta
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mengimplementasikan pokok-pokok ajaran keagamaan yang fundamental
dan hakiki yakni Alqur’an, yang juga diikuti dengan Hadits dan Sunnah
Rasulullah SAW sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pedoman
hidup umat Islam, maupun dalam fungsinya untuk melakukan pembinaan
dan mendorong ummat agar memiliki pemahaman kesadaran serta tanggung
jawab dalam pelaksanaan tuntunan agama didalam kehidupan pribadi
maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.
Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati.
Selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,
saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XI Kabupaten Karimun
Tahun 2019 ini. Seiring perkembangan zaman, kecintaan kita kepada Alqur’an
sebagai kalam Illahi Insya Allah tidak akan mudah tergerus oleh waktu.
LPTQ dengan berbagai kegiatannya diharapkan lebih proaktif melakukan
upaya menjaga kemurnian, kesucian, dan kemuliaan kitab suci Alqur’an. Kita
jangan sekali-sekali merasa bangga dan puas karena melihat pengembangan
syi’ar Qur’an yang ditampilkan dalam setiap penyelenggaraan MTQ dan
STQ. Namun, kedepan kita harus lebih memperhatikan implementasi dan
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pengamalan ajaran Alqur’an itu dalam kehidupan sehari-hari.
Mari kita ramaikan masjid-masjid, surau, langgar, maupun musholla
dengan sholat berjama’ah, taman pendidikan qur’an bagi anak usia dini,
serta pengajian-pengajian dan majelis ta’lim. Pondok pesantren juga
merupakan salah satu sarana kita dalam mengembangkan Dakwah Islam
Amal Ma’ruf Nahi Munkar. Kedepan saya berharap akan lebih banyak lahir
Qori/Qori’ah serta Hafidz/Hafidzah dari Provinsi Kepulauan Riau, khususnya
dari Kabupaten Karimun.
Saudara – saudara yang dirahmati Allah SWT,
Saya juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Bupati Karimun
dan jajarannya, Pengurus LPTQ, Panitia MTQ, Seluruh Kafilah yang
berpartisipasi menjadi peserta MTQ serta masyarakat Kabupaten Karimun
yang telah mendukung terselenggaranya pelaksanaan MTQ ini. Jadikan
momentum MTQ ini sebagai ajang untuk mencetak generasi Kepulauan Riau
yang berakhlak mulia dan akhlakul karimah.
Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati.
Demikianlah kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga
Allah SWT akan selalu memberikan hidayah dan petunjuk-Nya bagi kita
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semua. Aamiin.

Akhirnya dengan mengucapkan “BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM”
Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) XI Kabupaten Karimun Tahun 2019,
secara resmi saya nyatakan DIBUKA.

Belajar Mengaji Sejak Belia
Zikir Sholawat jadi Amalan
Siapkan Generasi Kepri yang Berakhlak Mulia
Generasi Muda yang Cinta Alqur’an

Raja amanah memimpin kerajaan
Mahsyur namanya hingga ke negeri seberang
Jadikan Alquran sebagai pedoman
Berbilang zaman tidakkan usang
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Wabillahitaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

					GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
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154

PEMBUKAAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) XI
KABUPATEN KARIMUN
TAHUN 2019
Karimun, 26 Maret 2019
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PENUTUPAN MTQ KOTA TANJUNGPINANG

Tanjungpinang, 26 Maret 2019
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Apa Tanda Turunnya Hujan
Guntur Gemuruh Diatas Awan
Apa Ciri Negeri Beriman
Qur’an dan Sunnah Jadi Tuntunan

1. Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) merupakan momentum yang sangat penting dan memiliki peran sangat strategis. Baik dalam fungsinya untuk menjabarkan, mengembangkan serta mengimplementasikan
pokok-pokok ajaran keagamaan yang fundamental dan hakiki yakni Alqur’an, yang juga diikuti dengan Hadits dan Sunnah Rasulullah
SAW sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pedoman
hidup umat Islam, maupun dalam fungsinya untuk melakukan pembinaan dan mendorong ummat agar memiliki pemahaman kesadaran
serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tuntunan agama didalam
kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

2. Kesuksesan pelaksanaan MTQ ini tentu tidak terlepas dari peran dan
kerja keras LPTQ yang menggandeng berbagai pihak. Untuk itulah
LPTQ dengan berbagai kegiatannya diharapkan lebih proaktif melaku157

kan upaya menjaga kemurnian, kesucian, dan kemuliaan kitab suci
Alqur’an.

3. Kedepan kita harus lebih memperhatikan implementasi dan pengamalan ajaran Alqur’an itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita
ramaikan masjid-masjid, surau, langgar, maupun musholla dengan
sholat berjama’ah, taman pendidikan qur’an bagi anak usia dini, serta
pengajian-pengajian dan majelis ta’lim. Pondok pesantren juga merupakan salah satu sarana kita dalam mengembangkan Dakwah Islam
Amal Ma’ruf Nahi Munkar.

4. Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya menyampaikan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta MTQ Kota
Tanjungpinang terutama kepada peserta yang berhasil meraih prestasi
di tingkat Kota ini. Perjuangan kalian masih panjang untuk itu jangan
lelah dan jangan putus asa untuk terus mengasah kemampuan mempelajari Alqur’an.
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5. Kedepan saya berharap akan lebih banyak lahir Qori dan Qori’ah serta
Hafidz dan Hafidzah dari Kota Tanjungpinang yang dapat membawa
nama Kota Tanjungpinang sekaligus nama Provinsi Kepulauan Riau
ke tingkat yang lebih tinggi hingga ke kancah nasional dan internasional.

6. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Walikota Tanjungpinang dan jajarannya, Pengurus LPTQ, Panitia MTQ, serta masyarakat Kota Tanjungpinang yang telah mendukung terselenggaranya
pelaksanaan MTQ kali ini. Seluruh rangkaian MTQ ini harus menjadi
sarana ibadah dan momentum untuk belajar tentang ilmu ikhlas. Dengan begitu, insyaa Allah MTQ akan menjadi pemberat timbangan amal
di akhirat nanti.
Mendulang air dari perigi
Kembang setaman jangan dipetik
Selamat dan sukses atas pelaksanaan MTQ
Siap menjaring qori/qori’ah terbaik
159

Raja amanah memimpin kerajaan
Mahsyur namanya hingga ke negeri seberang
Jadikan Alquran sebagai pedoman
Berbilang zaman tidakkan usang
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA KEGIATAN

ANTI CORRUPTION WORKING GROUP II (ACWG II) KOMITE
ADVOKASI DAERAH (KAD) PADA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU OLEH KPK
BATAM, 28 MARET 2019
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ANAK REMAJA PERGI MENGAJI

MELINTASI KEBUN, RAWA DAN KALI
ACWG KAD KEPRI DIGELAR HARI INI
SIAP LAHIRKAN RENCANA AKSI DAN REKOMENDASI

1. Dalam consideran Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
KPK disebutkan bahwa korupsi sebagai kejahatan luar biasa dimana
dampaknya akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan
perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan
bernegara. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga
merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi
masyarakat.

2. Upaya mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia juga perlu
didorong oleh peran serta masyarakat secara terbuka dan partisipatif.
KPK juga berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan salah satunya dengan menggandeng instansi terkait sebagai mitra dalam upaya
percepatan pemberantasan korupsi di Indonesia.

3. Kegiatan Anti Corruption Working Group Komite Advokasi Daerah hari
ini adalah forum strategis serta kolaborasi antar stakeholder di tingkat
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daerah dalam membahas isu-isu strategis dalam proses bisnis di daerah. Poin penting pertemuan ini adalah adanya output berupa rekomendasi maupun rencana aksi khususnya tentang pembangunan bisnis
yang berintegritas.

4. Kepri sebagai wilayah strategis tentu tidak luput dari tujuan bisnis dan
investasi para pelaku usaha baik lokal maupun mancanegara. Kehadiran Komite Advokasi Daerah dapat menjadi wadah dalam menjaring
masukan dari para stakeholder serta pelaku usaha terkait upaya-upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Rekomendasi ini tentu menjadi
masukan berharga karena turut berpengaruh pada iklim investasi dan
bisnis di daerah.

5. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan rahmat dan
ridho-Nya dalam setiap langkah kita. Aamiin
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MUSIM PANEN MENUAI PADI
PADI DITUANG LALU DITAMPI
MARI TERUS BERKONTRIBUSI
UNTUK KEMAJUAN DAN KEADILAN MASYARAKAT KEPRI
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
ANNIVERSARY BPR DUTA KEPRI KE-14 TAHUN (CEK KESEHATAN
GRATIS BERSAMA KIMIA FARMA)
Tanjungpinang, 28 Maret 2019
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APA TANDA JUNJUNG BUDAYA
KAPUR DAN SIRIH JADI ADATNYA
APA TANDA PERTAMBAHAN USIA
BERTAMBAH PENGALAMAN DAN MAKIN DEWASA

1. Ucapan selamat ulang tahun ke-14 kepada Bank Perkreditan Rakyat
(BPR) Duta Kepri. 14 (empat belas tahun) hadir di Kepri dan masih
eksis hingga hari ini merupakan prestasi tersendiri mengingat gejolak
serta pertumbuhan perekonomian kita yang sempat naik turun.

2. Salah satu sektor yang harus tetap kita gandeng dan berdayakan adalah sektor UMKM. Sektor UKM turut menyumbangkan PAD yang cukup signifikan seiring hadirnya para pengusaha muda generasi milenial
yang banyak menciptakan inovasi-inovasi dalam usahanya.

3. Saya sangat mengapresiasi peringatan Anniversary BPR Duta Kepri
yang ke-14 tahun ini karena dibarengi dengan kegiatan social yakni
Cek Kesehatan Gratis bersama dengan Kimia Farma. Ini menunjukkan
bahwa BPR Duta Kepri punya kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat, terutama nasabah. Semoga cek kesehatan gratis ini dapat
dimanfaatkan oleh masyarakat dengan maksimal tanpa harus menge166

luarkan biaya sepeserpun.

4. Harapan saya semoga BPR Duta Kepri dapat lebih meningkatkan eksistensinya dalam rangka ikut membantu pengembangan usaha masyarakat, ikut menggenjot roda perekonomian di Kepri, memperbanyak
kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah, swasta, sekolah,
universitas, dsb. Semoga BPR Duta Kepri tetap menjadi salah satu
lembaga keuangan yang dipercaya oleh masyarakat.

PUTRI BANGSAWAN PANDAI MENARI
TARIAN ZAPIN BERCIRIKAN ADAT
14 TAHUN SUDAH USIA BPR DUTA KEPRI
SEMAKIN DIPERCAYA DAN MENDAPAT TEMPAT DI HATI MASYARAKAT
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA

IBADAH SYUKURAN 27 TAHUN GEREJA PANTEKOSTA INDONESIA
(GPI) BATUAJI LAMA KOTA BATAM

Batam, 30 Maret 2019
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1. Ucapan selamat kepada GPI Batuaji Lama yang telah mencapai usia
ke-27 tahun. 27 tahun hadir di Batam, melayani umat serta menjadi
pusat kegiatan keagamaan bagi Umat Nasrani, tentu telah memiliki
catatan perjalanan yang panjang. Perjalanan inilah yang senantiasa
harus disyukuri, dikhidmati, sebagai sebuah berkat dan anugerah Tuhan.

2. Ibadah adalah suatu perjumpaan umat dengan Tuhannya serta sesama umat yang bersama-sama berjumpa dengan Tuhan. Sementara
pelayanan terkait dengan sesuatu yang dilakukan demi orang lain dan
merupakan bagian dari ibadah pula. Gereja sebagaimana tempat ibadah lainnya, tidak hanya dijadikan tempat ibadah-ibadah rutin saja,
disana juga ada pembaptisan, perjamuan, pemberkatan nikah, dll.

3. Negara kita akhir-akhir ini sering diprovokasi oleh hal-hal sensitif yang
berbau SARA dan dapat mengancam keutuhan NKRI khususnya menjelang kontestasi politik yang sebentar lagi akan terlaksana. Saya yakin dan percaya, masyarakat Kepri, adalah masyarakat yang memiliki
toleransi tinggi, saling mengayomi antar sesama, serta tidak mudah
169

terprovokasi oleh isu-isu yang memecah-belah persatuan dan keutuhan bangsa.

4. Saya juga yakin bahwa Jemaat GPI adalah jemaat yang senantiasa
mengamalkan nilai-nilai kasih Kristus di dalam kehidupannya. Untuk
itu melalui perayaan ini saya ingin mengajak kita semua untuk tetap
menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, membangun kebersamaan demi terjaganya situasi yang kondusif di Kota Batam yang kita cintai. Sejak dulu masyarakat kita telah hidup berdampingan dengan damai dan saling menghormati. Tugas kita bersama hari
ini adalah senantiasa memupuk dan menularkan semangat persatuan
agar tidak mudah terpecah-belah.

5. Sekali lagi selamat atas pertambahan usia GPI Batuaji Lama yang ke
27 tahun. Ibadah syukur ini adalah cara yang mulia dalam memaknai
dan mensyukuri segala nikmat Tuhan yang telah dianugerahkannya
kepada umat.
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MUSIM PANEN MENUAI PADI
PADI DIJEMUR SAAT PANAS MENYENGAT
SELAMAT DAN SYUKUR 27 TAHUN GPI
TINGKATKAN IBADAH DAN PELAYANAN JEMAAT
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
HAUL AKBAR DAN KHOTMIL QURAN
TEMA: “MENCETAK GENERASI SANTRIWAN/I YANG BERAKHLAK
MULIA DAN BERMARTABAT DALAM PENGAMALAN AL-QURAN DI
KOTA BATAM”
Batam, 30 Maret 2019
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APA TANDA JUNJUNG BUDAYA
KAPUR DAN SIRIH JADI ADATNYA
APA TANDA SANTRI MULIA
AMALKAN QURAN DALAM HIDUPNYA

1. Perkembangan Pondok Pesantren di Provinsi Kepulauan Riau mengalami kemajuan yang cukup pesat. Saat ini, Pondok Pesantren tidak
hanya berada di kota-kota besar dan pusat kabupaten atau kecamatan
saja, tetapi sudah merata di beberapa desa dan kelurahan.

2. Paradigma tentang pesantren kini menjadi tren yang positif terutama
di kalangan pelajar dan masyarakat pada umumnya. Pesantren tidak
lagi dianggap tempat yang mengungkung dan membatasi ruang gerak
tetapi justru telah menjelma menjadi pusat peradaban. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya generasi muda kita yang melanjutkan
pendidikannya ke pondok-pondok pesantren dan pusat-pusat Tahfidz
Quran. Mereka kini bangga mendapatkan pendidikan di pesantren,
mereka bangga hidup di pondok, dan mereka bangga akan syi’ar Islam.

3. Fenomena ini tentunya harus terus kita pertahankan dan bila perlu kita
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tingkatkan. Berbagai pihak harus mendukung keberlangsungan pondok pesantren serta mempertahankan tren pendidikan berbasis Quran. Hasil yang dapat kita lihat dan rasakan mungkin bukan saat ini.
InsyaAllah beberapa tahun mendatang, Provinsi Kepulauan Riau akan
mencetak generasi penerus dan calon-calon pemimpin yang mencintai Al-Quran dan Sunnah.

4. Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, kami sangat bangga
dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para santri yang telah berhasil mengkhatamkan bacaan Al-Quran-nya hingga
30 Juz. Semoga khataman ini menjadi motivasi bagi santri lain yang
belum mengkhatamkan bacaannya dan menjadi pengingat agar kita
semua terus mempelajari Al-Quran beserta maknanya, serta mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari.
Kedepan saya berharap akan lebih banyak lahir Hafidz dan Hafidzah
dari Provinsi Kepulauan Riau.
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DUDUK MENGAJI DARI BELIA
SAMPAI TUA JADI AMALAN
SIAPKAN KEPRI YANG BERAKHLAK MULIA
GENERASI MUDA CINTA ALQUR’AN
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PENUTUPAN MUSABAQAH TILAWATIL QUR’AN (MTQ) XI KABUPATEN
KARIMUN
TAHUN 2019
Karimun, 30 Maret 2019
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Apa Tanda Turunnya Hujan
Guntur Gemuruh Diatas Awan
Apa Ciri Negeri Beriman
Qur’an dan Sunnah Jadi Tuntunan

1. Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) merupakan momentum yang sangat
penting dan memiliki peran sangat strategis. Baik dalam fungsinya
untuk menjabarkan, mengembangkan serta mengimplementasikan
pokok-pokok ajaran keagamaan yang fundamental dan hakiki yakni
Alqur’an, yang juga diikuti dengan Hadits dan Sunnah Rasulullah SAW
sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi pedoman hidup
umat Islam, maupun dalam fungsinya untuk melakukan pembinaan
dan mendorong ummat agar memiliki pemahaman kesadaran
serta tanggung jawab dalam pelaksanaan tuntunan agama didalam
kehidupan pribadi maupun kehidupan sosial kemasyarakatan.

2. Kesuksesan pelaksanaan MTQ ini tentu tidak terlepas dari peran
dan kerja keras LPTQ yang menggandeng berbagai pihak. Untuk
itulah LPTQ dengan berbagai kegiatannya diharapkan lebih proaktif
melakukan upaya menjaga kemurnian, kesucian, dan kemuliaan kitab
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suci Alqur’an.

3. Kedepan kita harus lebih memperhatikan implementasi dan
pengamalan ajaran Alqur’an itu dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita
ramaikan masjid-masjid, surau, langgar, maupun musholla dengan
sholat berjama’ah, taman pendidikan qur’an bagi anak usia dini,
serta pengajian-pengajian dan majelis ta’lim. Pondok pesantren juga
merupakan salah satu sarana kita dalam mengembangkan Dakwah
Islam Amal Ma’ruf Nahi Munkar.

4. Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya menyampaikan
apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh peserta MTQ
Kabupaten Karimun terutama kepada peserta yang berhasil meraih
prestasi di tingkat Kabupaten ini. Perjuangan kalian masih panjang
untuk itu jangan lelah dan jangan putus asa untuk terus mengasah
kemampuan mempelajari Alqur’an.

5. Kedepan saya berharap akan lebih banyak lahir Qori dan Qori’ah serta
Hafidz dan Hafidzah dari Kabupaten Karimun yang dapat membawa
nama Karimun sekaligus nama Provinsi Kepulauan Riau ke tingkat
yang lebih tinggi hingga ke kancah nasional dan internasional.
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6. Ucapan terima kasih saya sampaikan juga kepada Bupati Karimun dan
jajarannya, Pengurus LPTQ, Panitia/Official MTQ, serta masyarakat
Kabupaten

Karimun

yang

telah

mendukung

terselenggaranya

pelaksanaan MTQ kali ini. Seluruh rangkaian MTQ ini harus menjadi
sarana ibadah dan momentum untuk belajar tentang ilmu ikhlas.
Dengan begitu, insyaa Allah MTQ akan menjadi pemberat timbangan
amal di akhirat nanti.
Duduk mengaji dari belia
Sampai tua Jadi Amalan
Siapkan Kepri Yang Berakhlak Mulia
Generasi Muda Cinta Alqur’an
Riau Lingga negeri bangsawan
Mahsyur Namanya Ke Negeri Seberang
Jadikan Alquran Sebagai Pedoman
Benteng Zaman setegar karang
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA

PELAJAR KEPRI BERSHOLAWAT DAN PELANTIKAN PENGURUS
CABANG (PC) IKATAN PELAJAR NAHDLATUL ULAMA (IPNU) IKATAN
PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA (IPPNU) KOTA BATAM
Batam, 31 Maret 2019
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1. Sempena Harlah IPNU Ke-65 IPPNU Ke-64 sekaligus memperingati
Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW tahun 1440H, Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau sangat mengapresiasi kegiatan “Pelajar Kepri
Bersholawat” yang diselenggarakan pada hari ini.

2. IPNU-IPPNU sebagai ujung tombak kaderisasi NU harus dapat
menjalankan fungsi organisasi mulai dari tingkat pusat hingga pengurus
cabang. IPNU-IPPNU tentulah diisi oleh para pelajar generasi muda
calon-calon pemimpin bangsa yang kelak akan meneruskan tongkat
estafet kepemimpinan NU di tengah-tengah umat. Untuk itu para
pengurus dan para anggota harus dapat menjalin komunikasi dan
koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, terutama dengan para
kiyai dan ulama.

3. Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan
selamat atas Pelantikan Pengurus Cabang (PC) Ikatan Pelajar
Nahdlatul Ulama (IPNU) Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama
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(IPPNU) Kota Batam. Para pengurus telah diberikan kepercayaan
untuk menjalankan amanat organisasi dengan tanggungjawab yang
besar maka jagalah dan jalankanlah amanah ini dengan sebaikbaiknya. Kalian adalah kader yang diharapkan dapat membangun
generasi yang ahlussunnah wal jamaa’ah. Susunlah program kerja
yang bermanfaat sehingga dari program tersebut kita juga sekaligus
dapat meraih pahala.

4. Sempena pula dengan peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW
melalui kegiatan Pelajar Kepri Bersholawat, ini adalah salah satu
wujud nyata kecintaan kita kepada Nabi Junjungan Alam Rasulullah
SAW. Sholawat tidak hanya kita ucapkan dengan lisan tetapi dengan
sholawat mari kita teladani sifat dan akhlak mulia Nabi Muhammad
SAW untuk kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, karena
Alquran dan Hadits adalah sebaik-baik tuntunan. Semoga kita semua
termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat syafaat
Rasulullah di hari kiamat kelak.
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DUDUK MENGAJI DARI BELIA
SAMPAI TUA JADI AMALAN
SIAPKAN KEPRI YANG BERAKHLAK MULIA
KIPRAH IPNU IPPNU SANGAT KAMI HARAPKAN
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PERINGATAN ISRA’ MI’RAJ NABI MUHAMMAD SAW TAHUN 1440H
(PENGAJIAN DAN SILATURAHMI) DI MASJID AGUNG LINTAS
MANGSANG
Batam, 31 Maret 2019
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1. Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW membawa kita mengingat
kembali peristiwa pada lebih dari 14 abad yang lalu ketika Allah SWT
memperjalankan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil
Aqsha, dan dari Masjidil Aqsha ke Sidratul Muntaha. Dalam sejarahnya,
kala itu Rasulullah SAW sedang mengalami masa-masa penuh duka
cita pasca wafatnya istri tercinta Siti Khadijah RA dan kakek beliau Abu
Thalib. Rasulullah SAW saat itu juga baru saja diusir dari Tha’if oleh
penduduknya sehingga beliau benar-benar merasa sedih.

2. Rasulullah SAW berdoa kepada Allah SWT agar dapat menjalani
berbagai cobaan dan penderitaan berat tersebut. Doa Rasulullah
SAW akhirnya dikabulkan oleh Allah SWT melalui perjalanan Isra’
Mi’raj. Rasulullah SAW juga menerima perintah shalat 5 waktu sebagai
kewajiban bagi umat Islam, sebagai tiang agama, sekaligus solusi
untuk umat Islam ketika sedang menghadapi masalah berat di dunia.

3. Di tengah carut marut persoalan bangsa dan negeri kita saat ini,
umat Islam memang sudah seharusnya senantiasa berikhtiar dan
beristiqomah memohon perlindungan dan keselamatan dari Sang
Maha Pencipta. Peringatan Isra’ Mi’raj ini mari kita jadikan momentum
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untuk merefleksi diri dan kembali kepada Allah SWT. Jika menghadapi
masalah yang berat, hanya Allah SWT lah tempat kita kembali dan
berserah diri. Semua itu bisa kita mulai dengan memperbaiki shalat.

4. Isra’ Mi’raj yang jatuh pada Bulan Rajab sekaligus juga menjadi ajang
bagi kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadhan. Di
bulan Rajab dan Sya’ban umat Islam dianjurkan agar memperbanyak
puasa dan ibadah sunnah lainnya sebagai waktu latihan menghadapi
puasa Ramadhan. Semoga kita semua masih diizinkan Allah SWT
untuk bertemu dengan Bulan Ramadhan dan beribadah sebanyakbanyaknya di bulan suci. Aamiin.
Duduk mengaji dari belia
Belajar Alif hingga khatam quran
Bulan Ramadhan akan segera tiba
Sucikan hati perbanyak amalan
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA KEGIATAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)
OBAT DENGAN TEMA “AYO WASPADA OBAT-OBATAN DAN NAPZA DI
SEKITAR KITA”
Tanjungpinang, 01 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
karena pada hari ini kita semua masih dikaruniai kesehatan dan kesempatan
untuk dapat hadir pada KEGIATAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN
EDUKASI (KIE) OBAT DENGAN TEMA “AYO WASPADA OBAT-OBATAN
DAN NAPZA DI SEKITAR KITA” yang ditaja oleh Balai Pengawas Obat dan
Makanan (BPOM) di Batam yang bekerja sama dengan Puskesmas Batu 10
Tanjungpinang.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Bangsa kita saat ini sedang berada dalam bahaya karena tengah
diserang, bukan oleh serangan bersenjata tetapi serangan zat dan racun
yang dapat menghancurkan generasi, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa
bahkan orang tua. Selain NARKOBA atau NAPZA, ada pula obat-obatan dan
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makanan ilegal yang patut kita waspadai. Peredaran obat dan makanan ilegal
jelas menyalahi aturan yang berlaku dan menjadi rantai yang mengancam
berbagai aspek kehidupan masyarakat dan bangsa. Hal ini mengingat Obat
dan Makanan Ilegal bisa dipastikan merupakan produk yang tidak memenuhi
persyaratan, tanpa izin edar, dan atau palsu.
Sebagaimana yang kita ketahui, letak strategis Provinsi Kepulauan Riau
yang berbatasan langsung dengan beberapa negara serta akses transportasi
yang terhubung dengan berbagai wilayah, menjadi sasaran empuk bagi
produsen dan pengedar obat dan makan ilegal. Untuk itulah dibutuhkan
pengawasan dan pengendalian secara terpadu dan komprehensif agar
peredaran obat dan makanan ilegal ini dapat diputus mata rantainya.

Hal yang tidak kalah penting selain pengawasan dan pengendalian
adalah bagaimana kita mengedukasi masyarakat, memberikan informasi
yang seluas-luasnya terkait Obat dan NAPZA, serta menjalin komunikasi
dengan berbagai pihak untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya
preventif atau pencegahan.
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Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Pada akhir tahun 2018 lalu, Balai POM di Batam telah melakukan
pemusnahan produk Obat dan Makanan Ilegal sebanyak 418.316 pieces
dengan taksiran nilai ekonomi sekitar Rp 4.745.031.200,- (Empat Milyar Tujuh
Ratus Empat Puluh Lima Juta Tiga Puluh Satu Ribu Dua Ratus Rupiah).

Jumlah yang luar biasa ini di satu sisi menjadi capaian tersendiri bagi
Balai POM atas hasil pengawasannya di sepanjang tahun 2018 lalu. Namun,
di sisi lain angka ini menjadi sebuah gambaran atas kerugian Negara andai
produk tersebut beredar luas di pasaran dan menjadi ancaman yang besar
pula bagi kesehatan dan keselamatan pengguna, yakni masyarakat umum.

Harapan kami ke depan, Balai POM dapat terus berkomitmen dan
konsisten melakukan pengawasan terhadap peredaran Obat dan Makanan
Ilegal ini secara berkesinambungan, serta berkoordinasi lebih intensif dengan
lintas sektor terkait. Tugas kita bersama pula untuk terus mengedukasi
masyarakat agar menjadi konsumen yang cerdas terutama dalam membeli
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obat dan makanan yang beredar di pasaran. Kita juga harus cepat tanggap
dan responsif terhadap laporan-laporan dari masyarakat terkait temuan
produk obat dan makanan illegal, serta aktivitas-aktivitas mencurigakan
terkait peredaran NAPZA di tengah masyarakat.

Hadirin yang kami muliakan,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan
demi kemajuan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Akhirnya dengan mengucapkan BISMILLAHIRROHMANIRROHIM,
KEGIATAN KOMUNIKASI INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) OBAT
DENGAN TEMA “AYO WASPADA OBAT-OBATAN DAN NAPZA DI
SEKITAR KITA” secara resmi saya nyatakan dibuka.
BELI BATIK DARI NATUNA
BATIKNYA MENAWAN CIRI KHAS BUDAYA
JADILAH KONSUMEN YANG TERENCANA
BERSAMA MENGAWASI PEREDARAN OBAT YANG BERBAHAYA
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Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA PEMBUKAAN RAPAT KERJA DAN KONSULTASI NASIONAL
ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KE-29 OLEH WAKIL
PRESIDEN RI
Batam, 02 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
SAYANG KUMBANG MENCARI MAKAN
TERBANG SEIRING DI TEPI KALI
SELAMAT DATANG KAMI UCAPKAN
DI KOTA BATAM PROVINSI KEPRI
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa karena pada hari ini kita semua masih dikaruniai kesehatan dan
kesempatan untuk dapat hadir pada acara PEMBUKAAN RAPAT KERJA
DAN KONSULTASI NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
(APINDO) KE-29 OLEH WAKIL PRESIDEN RI.
Ucapan selamat datang saya haturkan kepada Wakil Presiden Republik
Indonesia Bapak H. Jusuf Kalla, Para Menteri yang ikut serta mendampingi,
Para Petinggi DPN APINDO Pusat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional
APINDO Bapak Hariyadi B. Sukamdani, serta hadirin sekalian para pengusaha
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yang tergabung dalam APINDO di Forum RAKERKONAS ini. Saya menilai
pertemuan hari ini sangat strategis

sebagai upaya pengembangan dan

pemantapan komitmen dalam upaya mendorong daya saing industri nasional
serta pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Atas

nama

Pemerintah

Provinsi

Kepulauan

Riau,

saya

juga

menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RAKERKONAS APINDO Ke-29
ini. Sebuah kehormatan bagi kami karena telah memilih Kota Batam, Provinsi
Kepulauan Riau, sebagai tempat pelaksanaan rapat kali ini. Semoga rapat
ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana tanpa kendala yang
berarti.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Industri masih menjadi kontributor terbesar bagi perekonomian nasional.
Industri merupakan sektor penggerak utama dalam mendorong pertumbuhan
ekonomi Indonesia melalui penerimaan devisa negara dan penyerapan
tenaga kerja. Meski beberapa waktu lalu kita mengalami perlambatan
ekonomi karena terdampak situasi global, tetapi pada tahun ini kita tetap
optimis beberapa sektor industri akan dapat mengalami pertumbuhan yang
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signifikan.
APINDO sebagai wadah berkumpulnya para pelaku usaha Indonesia,
sudah sejak lama ikut berkontribusi dalam mewujudkan hubungan industrial
yang harmonis serta menciptakan iklim usaha yang baik. Sinergi antara
Pemerintah dengan APINDO harus makin diperkuat melalui pelaksanaan
berbagai program dan kebijakan untuk memudahkan investor berusaha di
Indonesia.
RAKERKONAS APINDO Ke-29 yang mengambil tema “Meningkatkan
Daya Saing melalui Reformasi Ketenagakerjaan dan Output Produksi
Nasional” sangat menarik untuk kita cermati. APINDO diharapkan tidak
hanya berkontribusi pada laju pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga ikut
berkontribusi dalam upaya peningkatan kualitas SDM, khususnya tenaga
kerja yang berkompetensi. Hal ini sejalan dengan perkembangan Revolusi
Industri 4.0 dimana kedepan berbagai sektor akan diwarnai oleh otomisasi
dan digitalisasi yang berimbas pada kebutuhan SDM atau tenaga kerja
yang berkompeten pula. Ini adalah Pekerjaan Rumah kita bersama dimana
angkatan kerja yang disiapkan tidak lagi berbicara pada kuantitas tetapi
sekaligus juga kualitas, kompetensi dan daya saingnya.
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Hadirin yang kami muliakan,
Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penyelenggaraan RAPAT KERJA
DAN KONSULTASI NASIONAL ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA
(APINDO) KE-29. Semoga forum ini akan menghasilkan output yang selaras
dengan kebutuhan dan tantangan dunia usaha saat ini dan para peserta
rapat dapat memberikan ide dan sumbangsih pemikiran terbaiknya.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan
petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang
diberikan demi kemajuan masyarakat.
TAMBATKAN DULU TALI PERAHU
SUPAYA TAK HANYUT DIPUKUL BADAI
TUGAS BERSAMA PIKULLAH DI BAHU
NIAT DAN MAKSUD PASTILAH SAMPAI
PANGLIMA DIRAJA PANDAI BERSILAT
ORANGNYA GAGAH BERSUARA MERDU
RAKERKONAS APINDO SEGERA DIHELAT
WUJUDKAN KERJA KITA BERSATU
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Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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PEMBUKAAN RAPAT KERJA DAN KONSULTASI NASIONAL ASOSIASI
PENGUSAHA INDONESIA (APINDO) KE-29 OLEH WAKIL PRESIDEN RI
Batam, 02 April 2019
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA

PERESMIAN KEGIATAN TRIANGLE TOURISM TRAVEL MART II (3TM-II)
DENGAN TEMA “KEPRI MAGNIFICENT CROSSBORDER” DAN DINNER
KE-2 DENGAN TEMA “EXPLORING LINGGA”
Batam, 03 April 2019

1. Industri pariwisata adalah industri yang cukup bertahan di tengah
hantaman krisis dan gejolak ekonomi. Kalaupun terjadi penurunan
angka kunjungan wisatawan dalam beberapa periode, hal tersebut
masih tergolong wajar karena jumlahnya tidak terlalu signifikan. Itulah
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mengapa industri pariwisata menjadi sektor andalan yang dapat
menopang perkembangan dan kemajuan suatu wilayah. Sektor ini
menyumbang angka yang cukup besar bagi Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

2. Perkembangan dunia pariwisata juga telah meluas ke berbagai bidang.
Wisatawan kini tidak lagi fokus pada pariwisata yang menawarkan
wisata alam semata, melainkan meluas hingga wisata belanja, wisata
budaya, wisata kampung tradisional, wisata religi, wisata kuliner, wisata
mangrove, dan lain sebagainya.

3. Disinilah perlu adanya inovasi dan kreativitas yang terus-menerus
dilakukan baik oleh pemerintah setempat, maupun para pengelola
dan pelaku usaha di dunia pariwisata. Kita dituntut untuk “MENJUAL”
paket-paket wisata yang bernuansa baru, unik dan tentunya berkesan
bagi para wisatawan.

4. Tidak salah kiranya jika tema yang diangkat adalah “Kepri Magnificent
Cross Border” atau Kepri sebagai wilayah perbatasan yang indah.
Wilayah Provinsi Kepulauan Riau memiliki potensi dan aset pariwisata
dengan nilai jual yang tinggi. Sebut saja kita memiliki wisata religi, wisata
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budaya, wisata cagarbudaya, wisata kuliner, wisata mangrove, wisata
snorkeling, camp dan resort, fishing festival, dan sebagainya. Tugas
kita – baik pemerintah maupun swasta – adalah bagaimana mengemas
paket-paket wisata tersebut sehingga memiliki daya tarik dan daya
jual yang pantas bersaing. Untuk itulah diperlukan kerjasama dengan
berbagai pihak seperti maskapai penerbangan, jasa akomodasi/hotel,
jasa transportasi, termasuk penduduk di sekitar tempat wisata yang
dapat diberdayakan.

5. Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya sangat
mengapresiasi kegiatan yang ditaja oleh ASPPI Kepri ini sebagai
wujud nyata mengangkat pariwisata Kepri dimana pada kesempatan
ini fokus pada potensi pariwisata di Lingga. Semoga pariwisata Kepri,
khususnya Kabupaten Lingga akan semakin dikenal oleh wisatawan
hingga ke berbagai belahan dunia. Sebagaimana kita ketahui, Lingga
sebenarnya punya banyak potensi pariwisata mulai dari sejarah, seni
budaya, wisata alam, dan sudah pula memiliki event tahunan yakni
“Lingga Fishing Festival”. Tugas kita adalah memperkenalkan potensi
ini seluas-luasnya kepada para wisatawan dan bila memungkinkan
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menarik para investor untuk mengelola wisata yang sudah ada menjadi
lebih baik lagi.

ASAM KANDIS SI ASAM JAWA
DICAMPUR DENGAN SANTAN KELAPA
PARIWISATA KEPRI SIAP MENDUNIA
MENJADI PRIMADONA HINGGA MANCANEGARA

					WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

				

H. ISDIANTO
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA PEMBUKAAN RAPAT KOORDINASI
PENYELENGGARAAN GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 10 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
atas rahmat dan karunia–Nya, Alhamdulillah kita semua masih diberikan
nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga dapat bersama
hadir pada acara Pembukaan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Gugus
Tugas Reforma Agraria Provinsi Riau Tahun 2019. Shalawat beriring salam
tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad
SAW dengan mengucapkan “Allahummasholi ‘ala Muhammad, wa’ala ali
Muhammad.” Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di Yaumil
Akhir kelak.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Reforma Agraria merupakan Pengaturan kembali atau perombakan
penguasaan tanah agar tidak terjadi ketimpangan kepemilikan tanah secara
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sempurna. Oleh karena itu kata kunci yang digunakan: redistribusi tanah/aset
dan akses (Asset Reform dan Access Reform) agar tercipta pemerataan
dan keadilan.
Pada Nawa Cita, Reforma Agraria didefinisikan secara lebih luas.
Melihat praktik Reforma Agraria secara politik ekonomi: Reforma Agraria
adalah proses alokasi dan konsolidasi kepemilikan, penguasaan/akses dan
penggunaan lahan. Definisi ini menimbulkan politik praktik kebijakan dalam
dua skema besar: REFORMA AGRARIA (RA) dan PERHUTANAN SOSIAL
(PS). Dapat kita pahami, arah kebijakan Pemerintah dalam melaksanakan
Kebijakan Reforma Agraria melalui dua cara yaitu: Penciptaan Tanah Objek
REFORMA AGRARIA (TORA) dan PERHUTANAN SOSIAL.
Reforma Agraria secara filosofis menghargai hak kepemilikan baik
individu maupun kolektif yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi
masyarakat, sementara PERHUTANAN SOSIAL (PS) hakikatnya adalah
menciptakan akses kesejahteraan bagi masyarakat namun tanpa diiringi
dengan right-nya (hanya izin pemanfaatan).
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Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Pada Kesempatan ini kita akan FOKUS dalam penyelenggaraan Reforma
Agraria yang dapat mendatangkan kesejahteraan melalui REDISTRIBUSI
TANAH. Permasalahan / tantangan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan
Reforma Agraria, terutama pada penentuan lokasi Tanah Objek Reforma
Agraria (TORA) dan pemberian akses kepada masyarakat.

Dari sisi potensi luas wilayah, Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas area
sebesar 820.172 Hektar merupakan luas daratan, dengan Luas Kawasan
Hutan dan Kawasan Suaka Perlindungan Alam ± 372.485,50 Ha (Tiga Ratus
Tujuh Puluh Dua Ribu Empas Ratus Delapan Puluh Lima Koma Lima Puluh
Hektare) berdasarkan SK Menteri LHK Nomor 76 Tahun 2015 dan telah
diakomodir pada Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 tahun
2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun
2017–2037.
Calon lokasi TORA dari data yang tersedia, peruntukan Tata Ruangnya
berada pada kawasan pertanian dan non pertanian sehingga pemberian akses
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kepada masyarakatnya tidak tertuju kepada petani karena sudah merupakan
wilayah permukiman, asset pemerintah dan sudah dilengkapi dengan fasilitas
umum dan fasilitas sosial. Adapun Sumber TORA dari Pelepasan Kawasan
Hutan menunggu Peta Indikatif TORA yang dikeluarkan oleh Kementerian
LHK pada pelaksanaan kegiatan Inventarisasi Penyelesaian Penguasaan
Tanah Dalam Kawasan Hutan (PPTKH) sesuai Peraturan Presiden Nomor
88 Tahun 2017.
Hadirin yang kami muliakan,
Dalam

penyelenggaraan

Reforma Agraria,

telah

dibentuk Tim

Reforma Agraria Nasional yang diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian dan beranggotakan Menteri/Kepala Lembaga yang terkait
dalam penyelenggaraan Reforma Agraria. Selanjutnya dalam rangka
pelaksanaan dan monitoring Reforma Agraria telah dibentuk Tim Gugus Tugas
Reforma Agraria di tingkat provinsi yang diketuai oleh Gubernur. Masyarakat
berperan penting dalam menyukseskan Reforma Agraria terutama dalam hal
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Adapun tugas Gugus Tugas
Reforma Agraria Provinsi yaitu:
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1. Memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di Tingkat
Provinsi;
2. Mengkoordinasikan penyediaan TORA dalam rangka penataan aset di
Tingkat Provinsi;
3. Mengkoordinasikan integrasi pelaksanaan penataan aset dan penataan akses di Tingkat Provinsi;
4. Memfasilitasi pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Reforma Agraria di Tingkat Provinsi;
5. Penyelesaian Konflik Agraria di Tingkat Provinsi;
6. Menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Gugus
Tugas Reforma Agraria Pusat.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Saya berharap melalui kegiatan Rapat Koordinasi Penyelenggaraan
Reforma Agraria ini akan terbangun komitmen yang kuat dan sinergi yang
harmonis dari seluruh pihak terkait dalam rangka menyukseskan program
Reforma Agraria di Provinsi Kepulauan Riau. Saya juga mengucapkan selamat
atas terbentuknya Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Kepulauan
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Riau. Melalui kerjasama (“collective action”) para pihak yang terlibat dalam
Tim, saya yakin Reforma Agraria dapat berjalan dengan baik dan mencapai
tujuan tanah bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat Kepri.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan
demi kemajuan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.
Akhirnya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, acara “Rapat
Koordinasi Penyelenggaraan Reforma Agraria” secara resmi saya nyatakan
dibuka.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
			

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

			

NURDIN BASIRUN
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH
Tanjungpinang, 10 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
atas rahmat dan karunia–Nya, Alhamdulillah kita semua masih diberikan
nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga dapat bersama hadir
pada acara PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH. Shalawat beriring salam
tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Alam Nabi Besar Muhammad
SAW dengan mengucapkan “Allahummasholi ‘ala Muhammad, wa’ala ali
Muhammad.” Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di Yaumil
Akhir kelak.

Hadirin sekalian yang saya hormati,
Penyerahan Sertifikat Tanah telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat
sejak beberapa waktu lalu, bergantian di setiap daerah. Hari ini, Kepri juga
mendapatkan alokasi penyerahan sertifikat tanah. Selain di Tanjungpinang,
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sertifikat tanah juga turut diserahkan di beberapa daerah lainnya, seperti
Bintan, Lingga, dan Karimun. Sementara beberapa waktu lalu, penyerahan
sertifikat tanah sudah kita lakukan di Batam.
Kita patut mengapresiasi kerja keras Pemerintah, khususnya BPN
(Badan Pertanahan Nasional) baik di tingkat pusat maupun di daerah
sehingga hal ini dapat terlaksana. Ada ribuan sertfikat yang akan diserahkan,
diantaranya:
1. Kundur 2500 Sertifikat
2. Tanjungpinang 2000 Sertifikat
3. Karimun 1500 Sertifikat
4. Bintan 2000 Sertifikat
5. Lingga 2000 Sertifikat

Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Sertifikat tanah yang telah diterbitkan serta diserahkan langsung kepada
masyarakat ini tentunya memberikan kepastian hukum masyarakat sehingga
dapat mengurangi bahkan menghilangkan permasalahan atau sengketa
lahan. Masalah sengketa lahan termasuk permasalahan yang sering kita
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temui di berbagai tempat, terutama jika lahan tersebut dihargai dengan angka
yang tinggi. Banyak pihak yang mengaku-ngaku menguasai dan memiliki
lahan. Disinilah pentingnya sertifikat sebagai bukti dan kepastian hukumnya.

Namun, kita juga perlu waspada, apabila suatu waktu diperlukan dan
sertifikat ini dengan sangat terpaksa harus diagunkan kepada pihak bank
agar jangan sampai agunan tersebut disita oleh bank. Untuk itu diperlukan
perhitungan yang cermat sebelum mengagunkan sertifikat tanah tersebut
pada pihak bank.

Saya juga berharap semoga daerah-daerah lain yang belum
mendapatkan pembagian sertifikat ini akan segera menyusul demi kepastian
hukum masyarakat Kepri pada umumnya.

Hadirin yang saya hormati,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang diberikan
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demi kemajuan masyarakat Provinsi Kepulauan Riau.

Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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PENYERAHAN SERTIFIKAT TANAH
Tanjungpinang, 10 April 2019
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PEMBUKAAN SEMINAR KEPEMILUAN OLEH GABUNGAN PEMUDA
DAERAH (GAPURA) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TEMA: “BAGAIMANA MENGANTISIPASI INDIKASI KECURANGAN
PEMILU 2019”
Tanjungpinang, 13 April 2019
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya pada
saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka “PEMBUKAAN SEMINAR
KEPEMILUAN yang ditaja oleh GABUNGAN PEMUDA DAERAH (GAPURA)
PROVINSI KEPULAUAN RIAU, dan mengangkat tema: “BAGAIMANA
MENGANTISIPASI INDIKASI KECURANGAN PEMILU 2019”.
Hadirin yang berbahagia,
Pemilu 2019 mendatang memiliki perbedaan dibanding pemilu
sebelumnya yang hanya memilih DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD
Kabupaten/Kota. Pemilu 2019 mendatang, selain empat surat suara diatas
akan ditambah dengan satu surat suara yakni Pemilihan Presiden dan Wakil
Presiden. Inilah momen penting dimana masyarakat dapat secara langsung
memilih siapa yang akan memimpin Bangsa ini dalam periode selanjutnya.
Saya sangat mengapresiasi kegiatan seminar ini mengingat kita semua
harus bersama-sama ikut menyukseskan penyelenggaraan PEMILU, mulai
219

dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan hingga kabupaten/kota, provinsi
bahkan nasional. Generasi muda atau generasi milenial masa kini juga harus
dapat menunjukkan kepeduliannya serta peran serta yang positif dalam
kancah politik.
Proses pemilihan umum yang memiliki sederet rangkaian atau
tahapan proses tentunya membutuhkan pengawasan serta evaluasi dalam
penyelenggaraannya. Proses ini memakan waktu yang cukup panjang
dan melelahkan. Untuk itulah sebagai Warga Negara yang baik kita harus
menghormati tahapan demi tahapan tersebut hingga sampai pada proses
penetapan hasilnya.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Melalui seminar ini pula saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait
penyelenggaraan PEMILU di Provinsi Kepulauan Riau, yaitu:
1. Mari kita bersama-sama menjaga situasi yang aman dan kondusif
baik pada masa pra-kampanye, masa kampanye, minggu tenang
kampanye, hari-H PEMILU, masa penghitungan suara, hingga masa
penetapan calon-calon terpilih. Situasi yang kondusif akan menjadi
gambaran bahwa kita adalah masyarakat yang cerdas, yang memiliki
hak pilihnya sendiri, yang memiliki perbedaan pilihan tetapi tetap dapat
saling merangkul dan bergandengan tangan.
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2. Saya juga menghimbau agar kita jangan mudah terprovokasi oleh
isu-isu yang mengandung SARA, berita-berita Hoaks yang tidak
jelas sumber dan kebenarannya, serta isu-isu yang memecah-belah
persatuan dan kesatuan bangsa.
Sekali lagi selamat atas penyelenggaraan SEMINAR KEPEMILUAN
OLEH GABUNGAN PEMUDA DAERAH (GAPURA) PROVINSI KEPULAUAN
RIAU. Semoga kita semua dapat memberikan hak suara dengan tertib, jujur
dan adil.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat hidayah,
petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
memperoleh berkah darinya. Aamiin.
Akhirnya dengan mengucapkan BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM,
SEMINAR

KEPEMILUAN

OLEH

GABUNGAN

PEMUDA

DAERAH

(GAPURA) PROVINSI KEPULAUAN RIAU, DENGAN TEMA: “BAGAIMANA
MENGANTISIPASI INDIKASI KECURANGAN PEMILU 2019” secara resmi
saya nyatakan dibuka.
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PADI DITUMBUK BERTALU-TALU
DI ATAS ATAP JERAMI DIIKAT
SELAMAT BERDISKUSI DALAM SEMINAR PEMILU
PEMILIH BERDAULAT NEGARA INDONESIA KUAT
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

		

		

WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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PEMBUKAAN SEMINAR KEPEMILUAN OLEH GABUNGAN PEMUDA
DAERAH (GAPURA) PROVINSI KEPULAUAN RIAU
TEMA: “BAGAIMANA MENGANTISIPASI INDIKASI KECURANGAN
PEMILU 2019”
Tanjungpinang, 13 April 2019
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WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

SAMBUTAN

PADA ACARA OPERA DAN PENTAS SENI DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI KARTINI
Batam, 21 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua
Hadirin Sekalian yang Berbahagia,
Pertama dan paling utama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa – karena atas izin-nya jualah kita
senantiasa berada dalam keadaan sehat wal’afiat dan dapat secara bersamasama menghadiri acara OPERA DAN PENTAS SENI DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI KARTINI. Selanjutnya salawat dan salam marilah kita
sampaikan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, Allahumma
Sholi Alla Muhammad, Wa Alla Allihi Washabihi Wasssalam semoga kita
semua senantiasa mendapat kemuliaan di dunia dan syafaat pada yaumil
akhir. Aamiin yaa rabbal ‘alamin.
Hadirin yang Saya Hormati,
Pada hari ini semua lapisan bangsa Indonesia sedang memperingati
Hari Kartini, yakni hari kebangkitan bagi para kaum wanita yang pada mulanya
dipelopori oleh seorang wanita bernama R.A Kartini. Sebagaimana telah kita
ketahui, R.A. Kartini adalah pahlawan bangsa yang telah memperjuangkan
hak-hak kaum wanita.
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Sebelum R.A. Kartini ada, kaum wanita direndahkan derajatnya
dibandingkan kaum lelaki. Kaum wanita dilarang menuntut ilmu, dilarang
bekerja, apalagi menjadi seorang pemimpin, merupakan hal yang tidak
mungkin pada saat itu.
Namun R.A. Kartini berhasil memperjuangkan hak-hak yang setara
dengan kaum lelaki sehingga wanita sama-sama mempunyai hak untuk hidup
bermasyarakat, mengenyam pendidikan, mempunyai hak untuk bekerja dan
berhak untuk menjadi pemimpin. Ia telah membawa perubahan untuk kaum
wanita di Indonesia. Atas perjuangannya, kaum wanita di Indonesia dapat
meraih kesetaraan.
Hadirin yang Berbahagia,
Banyak hal yang dapat kita teladani dari sosok Kartini. Ia beruntung
karena pada zamannya ia telah memiliki pemikiran yang modern, berpikir
jauh kedepan. Dirinya memiliki cita-cita mulia yaitu mewujudkan emansipasi
wanita. Emansipasi yang berarti kesetaraan begitu melekat pada namanya.
Dari kehidupan Kartini, kita dapat meneladani 3 poin utama yaitu :
1. Kreativitasnya yang bisa menulis bahkan menerbitkan karya tulisnya
yang sudah tidak asing lagi berjudul “Habis Gelap Terbitlah Terang”.
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2. Pemikirannya yang sangat kritis akan budaya pada saat itu yang terlalu mengekang kaum wanita, sungguh-sungguh ia perjuangkan hingga pada akhirnya kaum wanita mendapatkan hak yang setara dengan
kaum pria.
3. Keuletannya belajar sehingga ia mampu menguasai berbagai macam
bahasa dan beberapa bidang ilmu.
Hadirin yang Berbahagia,
Kepeloporan R.A. Kartini wajib kita tiru dan kita amalkan. Di Provinsi
Kepulauan Riau sendiri pada saat ini banyak wanita yang memiliki eksistensi
di berbagai bidang, diantaranya menjadi wakil rakyat serta bekerja di berbagai
sektor. Tidak sedikit pula kaum wanita di Provinsi Kepulauan Riau yang telah
menduduki jabatan penting di swasta dan pemerintahan, serta menjadi
womenpreneur (wanita pengusaha).
Kita ketahui bersama di Provinsi Kepulauan Riau juga sudah banyak
organisasi-organisasi wanita yang dibentuk sebagai wujud emansipasi serta
eksistensi. Untuk itu mari kita bersama-sama memperingati hari Kartini
sebagai tanda mengenang setiap jasa dan perjuangan yang beliau lakukan
untuk bangsa ini, terutama kaum wanita.
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Dengan mengenang Kartini diharapkan kita dapat mengenal dan
meneladani sosok Kartini sebagai panutan kaum wanita pada masa kini agar
mampu menjadi wanita yang tetap bersemangat memperjuangkan haknya
tanpa meninggalkan kewajibannya.
Hadirin yang Saya Hormati,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan
yang berbahagia ini. Semoga Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa – senantiasa
meridhoi setiap usaha dan langkah kita.

Cantik Terbentang Si Permadani
Corak Tersusun Bingkai Permata
Dengan Memperingati Hari Kartini
Kita Tumbuhkan Semangat Juang Kaum Wanita
Terima Kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

		

WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

		

H. ISDIANTO, S.SOS., M.M
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PIDATO
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI KEPULAUAN RIAU
AGENDA: JAWABAN ATAS PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
TERHADAP RANPERDA TENTANG BANGUNAN BERCIRI KHAS
MELAYU
Tanjungpinang, 22 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Negara Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tersebar di setiap
daerah, dan ini menjadi jati diri Bangsa Indonesia. Untuk itu, Negara
menjamin perlindungan dan pengembangan budaya sebagaimana diatur
dalam pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di
tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.
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Penguatan

dan

kemajuan

kebudayaan

tidak

hanya

menjadi

tanggungjawab pemerintah pusat. Namun memerlukan peranan pemerintah
daerah dalam menjaga, melindungi, melestarikan dan mengembangkan
kebudayaan di daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Selanjutnya perhatian pemerintah untuk memajukan kebudayaan
daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan. Undang-undang ini menjadi semangat pemerintah
daerah untuk berperan nyata dalam memajukan kebudayaan yang ada di
daerah.
Untuk itulah, Ranperda tentang Bangunan Berciri Khas Melayu ini kami
sampaika. Perda ini nantinya diharapkan tidak hanya untuk menunjukkan
identifikasi budaya daerah tetapi juga akan menjadi daya tarik wisata karena
keunikan daerah, dan akan menimbulkan kesan budaya melayu dalam
perilaku masyarakat di daerah Provinsi Kepulauan Riau untuk terwujudnya
Visi Provinsi Kepulauan Riau “Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda
Tanah Melayu yang sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan
Unggul dibidang Maritim”.
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Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Sebagaimana agenda paripurna hari ini yakni jawaban atau tanggapan
terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang telah disampaikan pada rapat
paripurna yang lalu tanggal 8 April 2019. Kami mengucapkan terimakasih atas
dukungan, sekaligus masukan, saran dan pendapat Fraksi-Fraksi terhadap
pembentukan Perda tentang Bangunan Berciri Khas Melayu ini.
Masukan dan saran Fraksi-Fraksi sebagaimana termuat dalam
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi akan menjadi pedoman dalam penyusunan
Ranperda ini. Adapun beberapa masukan dan saran yang dapat kami ringkas
dari pandangan umum fraksi-fraksi sebagai berikut:

1. Fraksi PDI Perjuangan
Kami sependapat dengan masukan dan saran Fraksi PDI Perjuangan,
dengan semangat bersama kita memajukan budaya melayu dengan
program-program kerja yang searah dengan pengembangan nilai-nilai
budaya.
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2. Fraksi GOLKAR
Fraksi Golongan Karya menekankan agar bangunan yang berciri khas
budaya melayu harus ramah lingkungan, aman, indah serta mengandung nilai-nilai edukasi yang dijabarkan dalam pengertian yang dengan
mudah bisa dipahami para generasi muda. Semangat inilah yang akan
kita kembangkan dalam membangun tatanan nilai budaya melalui pengaturan bangunan berciri khas melayu.

3. Fraksi Demokrat Plus
Menyarankan dalam pembahasan Ranperda ini melibatkan para pakar
yang ahli budaya dan ahli bidang bangunan. Tentunya agar Ranperda
ini sesuai dengan yang diharapkan, maka dalam pembahasan nantinya akan melibatkan para tokoh, para pakar yang memiliki keahlian
dalam pembangunan, arsitektur, dan budaya.

4. Fraksi HANURA Plus
Dalam pandangan Fraksi Hanura Plus meminta agar Bangunan Berciri
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Khas Melayu diprioritaskan pada Bangunan Pemerintahan, Perkantoran, Pintu Gerbang Bandara dan Pelabuhan, dan lainnya. Bangunan
berciri khas melayu akan kita mulai terlebih dahulu dari bangunan-bangunan milik pemerintah daerah, kemudian pada objek-objek publik
seperti bandara, pelabuhan, Rumah Sakit dan lainnya secara bertahap
melakukan penyesuaian sebagaimana diatur dalam Perda nantinya.

5. Fraksi PKS PPP
Dalam pandangan Fraksi PKS PPP meminta agar memperhatikan
efisiensi dalam pelaksanaan ranperda dan meminta agar dalam pembahasan ranperda mengikutsertakan kabupaten/kota. Pelaksanaan
Perda nantinya tentu saja tetap mengedepankan efisiensi dan kami
sangat setuju apabila dalam pembahasan nantinya mengikutsertakan
kabupaten/kota sehingga karena ranperda ini murni adalah muatan
lokal maka perlu sumbang saran dari kabupaten/kota mengenai identifikasi bangunan berciri khas melayu.
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6. Fraksi Kebangkitan Nasional (FKN)
Dalam pandangan fraksi memberikan masukan yakni penambahan Judul Bangunan Berciri Khas Melayu menjadi Bangunan Berciri Khas Melayu Kepulauan Riau dan penambahan asas keserasian.
Sependapat dengan saran dan masukan Fraksi Kebangkitan Nasional
melalui pembahasan pansus nantinya agar dapat merubah judul menjadi Bangunan Berciri Khas Melayu Kepulauan Riau dan menambah
asas keserasian dalam pengaturan asas dalam perda.
Hadirin yang kami muliakan,
Sebelum mengakhiri, Saya mengucapkan terimakasih atas sambutan,
dukungan dan saran pendapat DPRD Provinsi Kepulauan Riau atas Ranperda
tentang Bangunan Berciri Khas Melayu Kepulauan Riau ini. Semoga melalui
pembahasan lebih lanjut di DPRD nantinya rancangan perda akan lebih
sempurna, sehingga akan lebih tepat sasaran dan tujuan nantinya.

Demikian yang dapat Saya sampaikan, selanjutnya mohon kiranya
Ranperda ini dapat dibahas lebih lanjut di DPRD sehingga dapat ditetapkan
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menjadi perda, demi terwujudnya Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bunda
Tanah Melayu.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN

236

KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU

PADA UPACARA PERINGATAN HARI KARTINI DI SMA KARTINI BATAM
Batam, 22 April 2019

1. Jika kita melihat sejarah pada saat Kartini lahir dan dibesarkan, ada
banyak ketimpangan yang terjadi, khususnya pada perempuan-perempuan di Jawa pada masa itu. Mereka dipingit, dibatasi dalam hal
belajar atau menuntut ilmu, padahal Kartini kecil bercita-cita menjadi
seorang guru.

2. Meski Kartini mendapat beasiswa untuk kuliah di negeri Belanda, ia
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harus mengubur cita-citanya terlebih menjadi seorang guru. Ia dinikahkan tetapi pada akhirnya ia berhasil mendirikan sekolah wanita pertama atas dukungan suaminya.

3. Nasib juga berkata lain, Kartini wafat di usia yang masih sangat muda,
tak lama setelah ia melahirkan putra pertamanya. Darisinilah justru
karyanya dikenal, yakni kumpulan surat-surat korespondensinya kepada teman-temannya yang berada di Eropa.

4. Ada sebuah kutipan dari Sayyid Quthb yang menyatakan: “Satu peluru hanya mampu menembus satu kepala. Tapi, satu tulisan mampu menembus ribuan bahkan jutaan kepala”. Begitulah gambaran
betapa sebuah tulisan memiliki kekuatan untuk membuka pikiran banyak orang dan Kaartini telah membuktikannya. Pergolakan pemikirannya ia tulis dan sampaikan kepada teman-temannya. Hari ini pula kita
semua masih merasakan kekuatan pemikirannya yang telah banyak
membuka mata dan akal pikiran kita bahwa selayaknya perempuan
memiliki hak yang sama dengan laki-laki, mulai dari bidang pendidikan,
kesehatan, pemberdayaan, social, budaya dan kemasyarakatan.

5. Kedepan saya berharap akan lebih banyak lagi Kartini-Kartini Kepri
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yang berprestasi, khususnya yang berasal dari SMA Kartini ini. Ukirlah
prestasi di bidang-bidang yang kalian kuasai. Jadikan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang kalian miliki untuk membantu sesama,
serta membawa manfaat untuk orang banyak.

6. Berikut sebuah kutipan dari kumpulan surat Kartini yang dibukukan
dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang:
-

“Kita dapat menjadi manusia sepenuhnya, tanpa berhenti menjadi wanita sepenuhnya”

-

“Kami disini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak-anak wanita, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam
hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam (sunatullah) sendiri
ke dalam tangannya: menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama”.
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Lemah gemulai tangan menari,
Inai dipasang di setiap jari.
Selamat Memperingati Hari Kartini,
Semoga anak-anakku sekalian menjadi Wanita Pembaharu Kepri.
		
		

WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

		

H. ISDIANTO, S.SOS., M.M
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA PEMBUKAAN PELATIHAN DASAR CPNS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 23 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
INDAH BERBALAM SI AWAN PETANG
BERARAK DI CELAH PEPOHONAN ARA
PEMANIS KALAM SELAMAT DATANG
AWAL BISMILLAH PEMBUKA BICARA
PERGI KE PASAR NAIK KERETA
MEMBELI MANGGA DAN BUAH KATES
SAYA UCAPKAN SELAMAT KEPADA PARA PESERTA
KARENA BERHASIL LOLOS TES CPNS
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sebagaimana

kita

ketahui

bersama

bahwa

penyelenggaraan

pemerintahan di segala sektor membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM)
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yang handal untuk menunjang kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
yang semakin cepat berkembang. Hal ini merupakan faktor penunjang untuk
mencapai keunggulan kompetitif di berbagai penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan.
Merespon perkembangan tersebut di tengah-tengah agenda implementasi
otonomi daerah, hendaknya memacu setiap pelaku pemerintahan dan
pembangunan untuk berkompetisi menunjukkan kinerja yang optimal. Adanya
kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi diharapkan dapat memberikan
keleluasaan kepada daerah dalam melaksanakan pembangunan. Hal
tersebut sangat terkait dengan tujuan otonomi daerah yang pada dasarnya
terkandung 3 (tiga) misi utama, yaitu:
Pertama, menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber
daya daerah.
Kedua, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan
masyarakat.
Ketiga, memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat
untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.
Wajar bila di era otonomi, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
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melakukan berbagai terobosan dan strategi untuk mempercepat proses
peningkatan kinerja aparaturnya. Upaya itu dimulai ketika seorang pelamar
yang dinyatakan diterima sebagai CPNS melalui rekruitmen yang fair dan
profesional kemudian dilakukan Pelatihan Dasar dengan materi yang tujuan
initinya adalah membentuk mental yang mencintai tanah air, bangsa dan
negara serta memiliki jiwa mengabdi kepada masyarakat.
Setelah menjadi PNS, proses formal yang harus dilalui adalah berbagai
macam pelatihan, baik yang bersifat struktural maupun teknis dan fungsional.
Semua itu bertujuan untuk pembentukan PNS yang memiliki kinerja yang baik
sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat. Terkait dengan peningkatan
kinerja PNS, yang perlu dicermati adalah perkembangan lingkungan internal
dan eksternal yang membutuhkan berbagai macam persiapan. Dalam
konteks peningkatan kinerja PNS, apapun perkembangan politik, ekonomi,
sosial dan budaya yang terjadi jangan sampai menurunkan semangat kita
untuk terus berkarya dan membangun daerah. Diperlukan cara agar kita
mampu menjaga dan memiliki ketahanan mental psikis, sabar serta tetap
mampu berpikir logis di tengah perubahan.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
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Saudara dinyatakan diterima sebagai CPNS tahun 2019. Karena itulah
diharapkan agar nantinya saudara-saudara langsung bisa beradaptasi
dengan cepat di tempat kerja baru dan menunjukkan kinerja yang bagus.
Pelatihan Dasar ini juga dimaksudkan agar saudara siap untuk mengabdi yang
juga merupakan syarat pengangkatan CPNS menjadi PNS. Proses itu harus
saudara ikuti dengan baik dan tekun, sebagai bagian dari pendidikan formal
dalam berkarier di lingkungan birokrasi pemerintahan. Mengikuti Pelatihan
Dasar haruslah dipandang sebagai proses awal saudara memberdayakan
dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) maupun potensi diri sendiri,
sehingga nantinya saudara siap menjadi abdi masyarakat dan abdi negara
yang profesional dalam melayani masyarakat.
Di era pemerintahan yang sekarang, harapan dan tuntutan masyarakat
terhadap sosok birokrasi sangat besar, antara lain:
Pertama, tuntutan profesionalisme, tuntutan kinerja yang berkualitas,
dengan output kerja yang memuaskan bagi masyarakat.
Kedua, tuntutan solusi terbaik yang stratejik dan aktual sebagai respons
atas kebijakan dan permasalahan yang muncul.
Ketiga, tuntutan untuk memperkokoh kerja yang solid dan sinergis di
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berbagai lapisan penugasan.
Keempat, tuntutan untuk lebih inovatif, kreatif dan responsif terhadap
berbagai keadaan.
Kelima, tuntutan kondisi prima para Aparatur Sipil Negara untuk
mengabdi sesuai dengan kompetensinya.

Khusus kepada peserta Saya mengharapkan kehadiran saudara di
jajaran birokrasi hendaknya mampu memperkuat dan meningkatkan kinerja
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara umum. Secara khusus, kehadiran
saudara di tempat kerja diharapkan akan mampu membantu meringankan
beban dan tugas yang menjadi kewajiban OPD dalam melaksanakan
program program Pemerintah. Untuk itu, Saudara harus memiliki kemampuan
beradaptasi, menjunjung tinggi idealisme dan bekerja keras sesuai dengan
kemampuan masing-masing.
Hadirin yang kami muliakan,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya
ucapkan selamat mengikuti Pelatihan Dasar CPNS. Semoga Allah SWT
senantiasa memberikan perlindungan dan memberkati setiap langkah kita.
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PESTA DEMOKRASI TELAH DILAKSANAKAN
BERJALAN DAMAI DAN KONDUSIF
IKUTI LATSAR PATUHI ATURAN
AGAR TERCIPTA PNS KREATIF DAN INOVATIF

HATI-HATI KALAU MELINTAS,
DI TENGAH JALAN JANGAN BERBALIK
SELESAIKAN LATSAR SAMPAI TUNTAS,
RAIHLAH PREDIKAT PESERTA YANG TERBAIK
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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PEMBUKAAN PELATIHAN DASAR CPNS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 23 April 2019
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA WELCOME DINNER DALAM RANGKA RAPAT KERJA
WILAYAH (RAKERWIL) I ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH
INDONESIA (APEKSI) DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019
Tanjungpinang, 23 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
SAYANG KUMBANG MENCARI MAKAN
TERBANG SEIRING KESANA KEMARI
SELAMAT DATANG KAMI UCAPKAN
DI KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI KEPRI
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa
karena pada hari ini kita semua masih dikaruniai kesehatan dan kesempatan
untuk dapat hadir pada acara WELCOME DINNER DALAM RANGKA
RAPAT KERJA WILAYAH (RAKERWIL) I ASOSIASI PEMERINTAH KOTA
SELURUH INDONESIA (APEKSI) DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN
2019.
Ucapan selamat datang saya haturkan kepada Ketua APEKSI Nasional,
serta hadirin sekalian para Walikota yang tergabung dalam APEKSI di
Forum RAKERWIL ini. Saya menilai pertemuan ini sangat strategis sebagai
upaya pengembangan dan pemantapan komitmen dalam upaya mendorong
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pelaksanaan otonomi daerah serta kerja sama antar pemerintah daerah
dengan iklim yang kondusif.
Atas

nama

Pemerintah

Provinsi

Kepulauan

Riau,

saya

juga

menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan RAKERWIL I APEKSI ini. Sebuah
kehormatan bagi kami karena telah memilih Kota Tanjungpinang, Provinsi
Kepulauan Riau, sebagai tempat pelaksanaan rapat kali ini. Semoga rapat
ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan rencana tanpa kendala yang
berarti.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
APEKSI memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan
ekonomi, perdagangan dan investasi melalui mekanisme kerja sama antardaerah, baik yang saling berbatasan dan tidak berbatasan. Objek kerja sama
daerah adalah seluruh urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah. Objek kerja sama tersebut akan mendorong dan menciptakan
aktivitas ekonomi yang mampu menciptakan lapangan kerja, nilai tambah
dan pendapatan bagi masyarakat sehingga bisa mendorong pertumbuhan
ekonomi berkualitas.
Pergerakan perokonomian lokal yang terus berkembang bisa memberikan
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kontribusi terhadap perekonomian nasional, terutama dalam menghadapi
tantangan global. Kerja sama harus didasarkan pada pertimbangan efisiensi
dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan. Pengembangan
ekonomi lokal sangat berperan besar dalam mendukung tercapainya
pembangunan berkelanjutan. Untuk itu, perlu suatu kerja sama antar-daerah
dalam pembangunan suatu infrastruktur agar konektivitas terjalin. Kerja sama
antar-daerah sebagai solusi meningkatkan perokonomian nasional.
Hadirin yang kami muliakan,
Sekali lagi saya ucapkan selamat atas penyelenggaraan RAPAT KERJA
WILAYAH (RAKERWIL) I ASOSIASI PEMERINTAH KOTA SELURUH
INDONESIA (APEKSI) DI KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2019. Semoga
forum ini akan menghasilkan rekomendasi serta output yang selaras dengan
kebutuhan dan tantangan otonomi daerah saat ini dan para peserta rapat
dapat memberikan ide dan sumbangsih pemikiran terbaiknya.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan
petunjuk kepada kita sekalian dalam mengemban tugas dan amanah yang
diberikan demi kemajuan masyarakat.
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TAMBATKAN DULU TALI PERAHU
SUPAYA TAK HANYUT DIPUKUL BADAI
TUGAS BERSAMA PIKULLAH DI BAHU
NIAT DAN MAKSUD PASTILAH SAMPAI
PANGLIMA DIRAJA PANDAI BERSILAT
ORANGNYA GAGAH BERSUARA MERDU
RAKERWIL I APEKSI SEGERA DIHELAT
WUJUDKAN KERJA KITA BERSATU
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA PEMBUKAAN CITY EXPO DAN PENTAS SENI DALAM
RANGKA RAKERWIL I APEKSI IPEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 24 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin yang saya banggakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah.

Hadirin yang berbahagia,
Kita ketahui bersama kebudayaan nasional merupakan kebudayaan
yang berasal dari berbagai kebudayaan di daerah dan diakui sebagai
identitas nasional. Oleh karena itu, proses perwujudan kebudayaan nasional
perlu diintegrasikan dari unsur-unsur kebudayaan daerah.

Dalam hal ini kebudayaan daerah berperan memperkaya kebudayaan
nasional. Hal itu dimaksudkan budaya daerah yang mengalami asimilasi
dan akulturasi dengan daerah lain di suatu negara akan terus tumbuh dan
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berkembang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari negara tersebut.
Budaya memiliki 2 (dua) fungsi utama, yaitu :
1. Sebagai pedoman dalam membina persatuan dan kesatuan bangsa bagi
masyarakat yang majemuk.
2. Sebagai pedoman dalam pengambilalihan ilmu dan teknologi modern.
Hadirin yang kami muliakan,

Budaya Kepulauan Riau adalah seluruh kebudayaan dari dalam
daerah dan luar daerah yang telah berkembang lama di tengah masyarakat
Kepulauan Riau, Indonesia.

Budaya Kepulauan Riau sangat dipengaruhi oleh kebudayaan suku
Melayu dan etnis Tionghoa. Beberapa suku seperti Jawa, Bali, Bugis, Batak
dan kebudayaan Eropa juga berpengaruh pada beberapa bidang kebudayaan.
Wujud kebudayaan Kepulauan Riau mungkin hampir sama dengan
wujud kebudayaan suku-suku di Sumatra, Malaysia dan Singapura. Hal ini
disebabkan karena wilayah yang berdekatan dan juga masih didominasi oleh
suku Melayu.
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Melalui acara City Expo dan Pentas Seni ini diharapkan kita semakin
mengenal kebudayaan dan meningkatkan kreativitas-kreativitas dalam
bidang kebudayaan serta semakin mempererat kerjasama antar pemerintah
daerah.
Hadirin yang berbahagia,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti
rangkaian acara City Expo dan Pentas Seni. Semoga Allah SWT senantiasa
memberikan perlindungan dan memberkati setiap langkah kita.

BANYAK PENINGGALAN BUDAYA INI
SEPERTI HIKAYAT BERISI CERITA
MELALUI ACARA CITY EXPO DAN PENTAS SENI
MARI SEMAKIN MENGENAL KEBUDAYAAN KITA

INDAH RENTAK TARIAN SENI
TANGAN MELENGGANG SELENDANG TERPILIN
DENGAN DIADAKAN ACARA INI
SEMOGA SILATURAHMI SEMAKIN ERAT TERJALIN
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Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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PEMBUKAAN CITY EXPO DAN PENTAS SENI DALAM RANGKA
RAKERWIL I APEKSI IPEMERINTAH PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
Tanjungpinang, 24 April 2019
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WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
SAMBUTAN
PADA ACARA
KUNJUNGAN KERJA KEPALA BADAN POM RI
Batam, 26 April 2019
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Assalamu’alaikum wr.wb
Hadirin yang Berbahagia,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
atas rahmat dan karunia–Nya, Alhamdulillah kita semua masih diberikan
nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan, sehingga dapat bersama hadir
pada acara KUNJUNGAN KERJA KEPALA BADAN POM RI. Shalawat
beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan Alam Nabi Besar
Muhammad SAW dengan mengucapkan “Allahummasholi ‘ala Muhammad,
wa’ala ali Muhammad.” Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di
Yaumil Akhir kelak.
Hadirin yang kami muliakan,
Hidup selalu berbuat kebaikan
Menjaga sikap serta omongan
Selamat datang kami ucapkan
Kepada Kepala Badan POM RI beserta Rombongan
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Mengawali sambutan ini, perkenankanlah kami atas nama pemerintah
daerah dan seluruh masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya Kota
Batam, mengucapkan selamat datang kepada Kepala Badan POM RI ibu
Dr. Ir. Penny K. Lukito, MCP beserta rombongan yang telah berkenan
melakukan kunjungan kerja di kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
kami memiliki keyakinan bahwa melalui kunjungan kerja ini bapak/ibu
akan berkenan melihat dan menyerap secara langsung berbagai informasi
mengenai permasalahan aktual dalam pelaksanaan pengawasan obat dan
makanan di Kota Batam ini, dengan harapan nantinya akan dapat dirumuskan
kebijakan – kebijakan yang efektif di tingkat pusat untuk membantu
mengentaskan permasalahan yang ditemukan.

Hadirin yang Saya Hormati,
Saya sangat mengapresiasi kegiatan KIE dengan tema “Sehat dan
Cantik dengan Kosmetik yang Aman dan Bermutu”, sekaligus launching
program SOS (Save Our Student) dan GERBANG SAMAWA (Gerakan
Bersama Kembangkan Masyarakat Mandiri Wirausaha) yang diadakan
Badan POM Kota Batam pada hari ini.
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Pada masa kini kita ketahui bersama, kosmetik tidak hanya menjadi
kebutuhan bagi kalangan wanita saja, tetapi sudah menjadi kebutuhan seluruh
lapisan masyarakat, baik itu pria, usia tua maupun muda. Kita harapkan
dengan diadakan kegiatan ini, untuk masyarakat lebih memahami tentang
perawatan kecantikan dengan tidak mengabaikan aspek kesehatannya.
Yang mana kita ketahui bersama pada saat ini banyak sekali produk-produk
kecantikan ilegal yang menjanjikan hasil yang instan dengan mengabaikan
unsur-unsur berbahaya bagi para customernya.

Untuk para anak kita generasi penerus bangsa juga dapat terjaga
kesehatannya agar mampu menjadi generasi penerus bangsa yang sehat
dan berkualitas dimasa akan datang mempunyai daya saing secara global.
Begitu juga dengan masyarakat diharapkan dapat menjadi pelaku usaha
yang mandiri dan berdaya saing baik nasional maupun internasional. Dengan
menjadi Wirausaha yang mandiri, kita perbaiki dan kita tingkatkan taraf
ekonomi dalam penguatan ekonomi kerakyatan kita.
263

Hadirin yang Berbahagia,
Demikian sambutan saya pada kesempatan yang berbahagia ini.
Semoga bermanfat bagi kita semua. Sebelum saya tutup sambutan ini,
izinkanlah saya membacakan 1 (satu) bait pantun:
Pergi ke Lingga Provinsi Kepri
Melintas di depan si gunung Daik
Melalui kunjungan kerja Badan POM RI
Kita tingkatkan kerjasama untuk menjadi lebih baik
Billahi Taufiq wal Hidayah
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

		

H. ISDIANTO, S.SOS., M.M
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SAMBUTAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
RAPAT KOORDINASI, PEMANTAUAN HARGA DAN KETERSEDIAAN
PASOKAN BARANG POKOK DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU
MENJELANG PUASA DAN IDULFITRI 2019

Batam, 29 April 2019
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DI HARI PETANG PERGI KE PEKAN
HENDAK MENJUAL BARANG DAGANGAN
SELAMAT DATANG KAMI UCAPKAN
KEPADA HADIRIN PESERTA DAN PARA UNDANGAN
Assalamu’alaikumwarrahmatullaahiwabarakaatuh
Selamat Siang, Salam sejahtera untuk kita semua,
Pertama dan yang paling utama marilah kita terlebih dahulu memanjatkan
puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat limpahan rahmat dan kasih
sayang-Nya kita semua yang hadir di ruangan ini masih diberi kesehatan,
kekuatan dan kesempatan sehingga dapat mengikuti Rapat Koordinasi,
Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Pokok di Provinsi
Kepulauan Riau Menjelang Puasa dan Idulfitri 2019.
Hadirin dan Undangan yang Berbahagia,
Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa berdasarkan laporan Badan
Pusat Statistik (BPS), kelompok bahan makanan masih menjadi penyumbang
inflasi terbesar sepanjang 2018. Oleh sebab itulah ketersediaan bahan pokok
menjadi prioritas pemerintah pada 2019 sebagai upaya untuk menekan
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laju inflasi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau secara intensif melakukan
berbagai kerjasama yang melibatkan pelaku usaha untuk menjamin pasokan
barang kebutuhan pokok dan penting untuk masyarakat.
PERPRES Nomor 71 Tahun 2015 mengamanatkan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah mengendalikan Ketersediaan Barang Kebutuhan
Pokok dan/atau Barang Penting di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, dan harga
yang terjangkau. Perpres ini menegaskan, Pemerintah Provinsi Kepulauan
Riau harus mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat
dalam hal mengatur langkah pemenuhan ketersediaan, stabilisasi harga, dan
distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Barang Kebutuhan
Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan
skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi, serta menjadi factor pendukung
kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Barang Penting adalah barang yang
strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan
nasional.
Hadirin dan Undangan yang Berbahagia,
Salah satu peran pimpinan daerah adalah memperkuat daya
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saing ekonomi melalui upaya menjaga tingkat inflasi. Kunci keamanan
perekonomian daerah adalah dengan menjaga stabilitas harga sehingga
daya beli masyarakat pun terjaga. Hal tersebut menjadi tanggung jawab kita
bersama untuk menjaga kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kepulauan
Riau.
Kami menyambut baik berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah
pusat dalam menjaga stabilitas harga. Dengan dikeluarkan Surat Edaran
Penetapan HET untuk Beras, Gula Pasir, Daging Beku/ Frozen Meat dan
Minyak goreng termasuk Daging Ayam Ras dan Telur Ayam Ras diharapkan
pelaku usaha dapat mengakomodir peraturan ini dan dapat dilaksanakan
pada tingkat konsumen.
Hadirin dan Undangan yang saya hormati,
Penyelenggaraan kegiatan ini, dipandang memiliki nilai yang sangat
penting dan strategis, sebagai salah satu upaya untuk stabilisasi harga
pangan pada tingkat konsumen dan produsen dalam rangka Ketahanan
Nasional. Marilah kita menjaga ketahanan pangan melalui persediaan yang
cukup, akses dan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
Hadirin dan Undangan yang Berbahagia,
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Harapan kami, semoga dengan dilaksanakannya Rapat Koordinasi,
Pemantauan Harga dan Ketersediaan Pasokan Barang Pokok di
Provinsi Kepulauan Riau Menjelang Puasa dan Idulfitri 2019 nantinya
dapat menjamin ketersediaan suplai bahan pokok di seluruh wilayah Provinsi
Kepulauan Riau dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan
ini, kiranya Allah SWT memberikan barokah-Nya pada kita semua.
Akhir kata, WabillahitaufiqWalHidayah,
Wassalamu’alaikumwarahmatullahiWabarakatuh

Anak nelayan menjaring tenggiri
Tenggiri di jual ke toke pak Ali
Demikian pembukaan Rakor ini saya akhiri
Semoga harga bapok stabil dan tetap terkendali
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos., M.Si
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SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
Pada Acara
RAPAT KOORDINASI PENGEMBANGAN PRODUK KELAUTAN
DAN PERIKANAN UNGGULAN DAERAH DAN AUDIENSI
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI NTT
Tanjungpinang, 26 April 2019
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua...
Puji Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, karena
atas berkat dan rahmat-NYA jualah, kita dapat berkumpul bersama pada
Acara Rapat Koordinasi Pengembangan Produk Kelautan Dan Perikanan
Unggulan Daerah dan Audiensi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Dengan
Pemerintah Provinsi NTT dalam keadaan sehat Wal’Afiat dan salawat serta
salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga kita semua
mendapat saffaat darinya amin.
Pada kesempatan ini juga, saya mengucapkan “Selamat Datang
kepada perwakilan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim, Bappenas,
Kementerian PUPR, Kementerian Kesehatan serta perwakilan dari Provinsi
NTT, di Provinsi Kepulauan Riau. Semoga pada kesempatan baik ini, melalui
rangkaian Acara yang telah didukung oleh Kementrian Koordinator Bidang
Kemaritiman RI ini, dapat menjadi bagian penting tumbuh dan meningkatnya
daya saing bahan baku dan produk perikanan kelautan serta peningkatan
kesejahteraan masyarakat kemaritiman Kepulauan Riau.
Sebelum menyampaikan sambutan ini izinkan saya menyampaikan
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sebait pantun :
“Bukan Teripang Sembarang Teripang”
“Teripang Mas Bentan Terbaik di Seluruh Negeri ”
“Bukanlah Undang Sembarang Undang”
“Kami Menyambut Hadirin Sekalian Dengan Sepuluh Jari ”
Undangan yang berbahagia.
Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah kepulauan dengan potensi
ekonomi maritim sangat besar. Sebagai daerah kepulauan, Kepulauan Riau
yang memiliki wilayah laut sekitar 96% dan hanya 4% wilayah daratan tentu
saja mengandung keanekaragaman suberdaya alam laut yang potensial,
baik hayati dan non-hayati yang tentunya memberikan nilai yang luar biasa
pada sumber daya alam seperti ikan, terumbu karang dengan kekayaan
biologi yang bernilai ekonomi tinggi, wilayah wisata bahari, sumber energi
terbarukan maupun minyak dan gas bumi, dan mineral. Letak geografis kita
strategis, berbatasan langsung dengan beberapa negara tetangga serta
merupakan jalur pelayaran dan perdagangan dunia.
Tantangan yang muncul kemudian adalah sejauh mana kita ini
memanfaatkan peluang yang begitu fantastis itu terutama dalam pembangunan
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maritim.
Provinsi Kepulauan Riau sesuai dengan Visi dan Misi Bapak Gubernur
“Terwujudnya Kepulauan Riau Sebagai Bunda Tanah Melayu Yang Sejahtera,
Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan Dan Unggul di Bidang Maritim”
berusaha memanfaatkan potensi yang dimiliki untuk dijadikan keunggulan
pembangunan di daerah. Salah satu potensi yang dimiliki tentunya adalah hasil
dari sumberdaya kelautan dan perikanan. Potensi kelautan dan perikanan
dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi di Kepulauan
Riau jika dikelola dengan optimal. Bagian penting dari besarnya sumberdaya
kelauatan dan perikanan tersebut tentunya adalah bagaimana menjadikan hal
tersebut menjadi sesuatu yang mempunyai nilai tambah dan termanfaatkan
oleh masyarakat. Upaya tersebut tentunya juga harus bersinergi dan butuh
bekerjasama dengan stakeholder terkait dan juga dukungan dan peran dari
masyarakat.
Tidak butuh menunggu lama, pada Bulan Agustus 2018 Kemenko Maritim
melaluiDeputi II memberikan dukungan dengan apa yang telah dikerjakan
KEPRI melalui penyelenggaraan Workshop Pemanfaatan Produk Kelautan
Dan Perikanan Dalam Rangka Pencegahan Stunting Dan Pemberdayaan
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Ekonomi Masyarakat Kemaritiman, di Aula Dompak yang berjalan dengan
sangat baik.
Bahkan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam Dan Jasa,
Kementrian Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia, Bapak
Agung Kuswandono membawa serta 15 kementrian dan lembaga dari Jakarta
langsung meninjau Lokasi yang menjadi salah satu unggulan KEPRI, yaitu
kegiatan Marine Bio Teknologi di pulau Bintan satu hari setelah Workshop
berlangsung.
Dari saat kunjungan itu terjadi, Kepulauan Riau sangat aktif dan serius
mengerjakan berbagai upaya untuk menjadikan Kepulauan Riau dalam hal
penyediaan bahan baku dan juga produk hasil perikanan dan kelautan untuk
industri makanan, kosmetik dan farmasi yang terbaik di Indonesia.
Sekali Lagi Provinsi Kepulauan Riau bersyukur dan berterima kasih,
Bapak Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam Dan Jasa beserta
jajaran membuka kesempatan Kepulauan Riau untuk melaksanakan rapat
koordinasi dan audiensi langsung dengan Bapak Menteri Koordinator Bidang
Kemaritiman RI, Bapak Jenderal TNI (Purn.) LUHUT BINSAR PANDJAITAN
secara langsung di Jakarta Februari 2019 yang lalu.
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Melalui Rakor pada hari ini, yang dilanjutkan puncak nya esok hari pada
Peresmian Edu Ekologi Wisata Bahari Kampong Teripang KEPRI – Indonesia
di Pulau Bintan. Provinsi Kepulauan Riau bersama akademisi, pihak swasta,
Koperasi, BUMDES dan Komunitas Masyarakat Nelayan semakin siap untuk
mewujudkan peningkatan daya saing, kesejahteraan masyarakat, keunggulan
dibidang Maritim sekaligus juga peduli terhadap kelestarian lingkungan.
Sebelum saya mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan
satu bait pantun :

Pantun Bermadah Hati Tertawan
Tari Melayu Rentak Delapan
Pantai Nan Indah Wisata Menawan
Jadikan Kepulauan Riau Destinasi Wisata Pilihan
Terima kasih atas perhatiannya.
Wabilahitaufik Wal Hidayah Wassalamuallaikum Wr. Wb
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si
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“FESTIVAL BARONGSAI 2019”
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya pada saat ini kita dapat
berkumpul disini mengikuti “Pembukaan Festival Barongsai 2019” dalam
keadaan sehat walafiat.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Penyelenggaraan Festival Barongsai pada tahun 2019 ini, telah
memasuki tahun ke-3 (tiga) penyelenggaraannya. Festival Barongsai telah
menjadi agenda tahunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas
Pariwisata dan pada tahun ini bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Karimun. Iven ini juga sekaligus masuk dalam
kalender pariwisata Kepulauan Riau dimana kita ingin memperkenalkan
wajah lain pariwisata Kepri yang selama ini lebih banyak dikenal melalui
wisata alam dan wisata belanja.
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Kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan iven apapun – khususnya
iven pariwisata – selalu membawa multiflyer effect bagi daerah penyelenggara.
Namun, sedapat mungkin multiflyer effect ini mengarah pada hal-hal yang
positif, yang turut menggerakkan roda perekonomian masyarakat setempat.
Dalam kerangka yang lebih luas lagi, Kepri sebagai kawasan Cross Border
Tourism juga terus berupaya mencapai target nasional jumlah kunjungan
wisatawan baik mancanegara maupun domestik.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, pada kesempatan yang
berbahagia ini saya ingin mengucapkan Selamat Datang kepada seluruh
peserta maupun pengunjung Festival Barongsai 2019. Mulai dari wisatawan
lokal, wisatawan mancanegara, media lokal, media nasional, media asing,
serta siapa saja yang saat ini hadir memeriahkan Festival Barongsai 2019
ini. Tak lupa kepada seluruh peserta yang berasal dari negara tetangga kita
yakni Singapura dan Malaysia.
Saya juga sangat mengapresiasi kegiatan ini sebagai bentuk pelestarian
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nilai-nilai budaya yang berkembang di daerah kita sejak dahulu kala.
Keanekaragaman budaya ini sesungguhnya menjadi modal bagi kita untuk
terus mempertahankan keberagaman dalam bingkai persatuan.
Barongsai tidak hanya menjadi atrasi pertunjukan yang menghibur tetapi
juga memiliki nilai-nilai, simbol dan filosofi. Barongsai mempertontonkan
sebuah kerjasama tim, kekompakan serta keterpaduan antar pemain dengan
gerakan-gerakan rumit tetapi lincah dan atraktif.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Semoga pariwisata Kepri akan semakin dikenal oleh wisatawan hingga
ke berbagai belahan dunia. Semoga kegiatan ini juga tetap berkelanjutan di
tahun-tahun mendatang, serta menjadi “icon” baru dalam dunia pariwisata
Kepri. Ingatlah bahwa potensi sumber daya alam dapat habis dan terkikis
tetapi potensi pariwisata dan budaya dapat berkembang dan lestari.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat hidayah, petunjuk
dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
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memperoleh berkah darinya. Aamiin.
Akhirnya,

dengan

mengucap

Bismillahirrahmanirrahim,

“Festival Barongsai 2019” secara resmi saya nyatakan dibuka.
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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KABUPATEN NATUNA DAN PENGOPERASIAN PLTD SEDEDAP
Natuna, 30 April 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan, kekuatan, dan kesehatan dalam menjalankan tugas dan
amanah.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
Sebuah kabar gembira yang patut kita apresiasi dimana desa kita di
Kabupaten Natuna mulai hari ini dapat menikmati listrik lebih baik dengan
diresmikannya 100% Desa Berlistrik PLN serta Pengoperasian PLTD
Sededap. Hal tersebut juga sebagai bentuk komitmen dan Bukti Nyata PT.
PLN dalam mewujudkan Natuna Terang menuju Kepulauan Riau Terang.
Harus kita akui bahwa sampai dengan saat ini, Kepulauan Riau masih
mengalami krisis listrik dan kekurangan pasokan daya khususnya di daerah282

daerah terpencil dan pulau-pulau yang jauh dari pusat kabupaten dan
kecamatan. Selain karena keterbatasan unit diesel yang belum seimbang
dengan jumlah konsumen, letak geografis Kepulauan Riau yang terdiri dari
ribuan pulau juga menjadi salah satu tantangan tersendiri untuk mengalirkan
listrik secara merata. Sementara itu, pembangkit listrik yang menggunakan
tenaga alternatif seperti panas matahari atau air terjun juga belum dapat kita
optimalkan.
Kondisi tersebut menjadi PR dan tantangan kita bersama untuk
menjawab kebutuhan listrik di Provinsi Kepulauan Riau. Peresmian 100%
Desa Berlistrik PLN serta Pengoperasian PLTD Sededap pada hari ini tentu
menjadi kabar bahagia khususnya bagi masyarakat yang ada disini. Saya
berharap kedepan masih akan ada pembangkit listrik lainnya yang dapat
menopang kebutuhan listrik masyarakat demi mewujudkan Kepulauan Riau
Terang. Masih banyak daerah-daerah lain yang pasti sangat menanti adanya
pembangkit listrik terutama di daerah terpencil, daerah perbatasan, pulaupulau terdepan maupun desa-desa.
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Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Harapan saya dengan adanya pembangkit listrik ini setidaknya dapat
mengatasi krisis atau kekurangan pasokan daya khususnya di wilayah
Sededap dan sekitarnya. Namun, pesan saya kepada masyarakat agar
tetap menjadi konsumen cerdas. Manfaatkan listrik yang ada bukan untuk
digunakan sesukanya tetapi digunakan seperlunya. Gerakan Hemat Listrik,
terutama pada jam-jam puncak yakni pukul 17.00 s.d 22.00 adalah salah
satu cara agar penggunaan listrik kita dapat memadai.
Kepada PT. PLN maupun masyarakat pada umumnya, saya himbau
agar terus mengawasi pemakaian listrik secara wajar. Jika ada hal-hal yang
mencurigakan, seperti pencurian listrik, agar dapat segera melaporkannya
kepada pihak berwajib untuk diproses secara hukum. Hal ini terkait
maraknya para mafia listrik yang berusaha menggunakan listrik secara tidak
bertanggungjawab. Namun saya yakin masyarakat disini akan benar-benar
menggunakan listrik untuk hal-hal yang bermanfaat. Semoga pemanfaatan
listrik dapat menjadi penyokong kegiatan masyarakat kita baik di darat
maupun di sekitar pesisir.
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Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa memberikan kekuatan dan petunjuk
kepada kita sekalian. Aamiin.

NELAYAN PULANG SAAT TERANG BULAN
MEMBAWA SERTA JARING DAN PUKAT
PEMBANGKIT LISTRIK TELAHPUN DIRESMIKAN
SEMOGA MEMBAWA MANFAAT BAGI MASYARAKAT
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NURDIN BASIRUN
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Para hadirin dan undangan yang berbahagia
Assalamu’alaikum

warahmatullahi

wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil’alamin, wash shalatu was salamu ‘alaa asyrafil
anbiyaa iwal mursalin, wa ‘ala aalihi wa ash-habihi ajma’in amma ba’du.
Hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalamdalamnya kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, taufiq dan
hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di
tempat ini dalam rangka MALAM TAARUF SELEKSI TILAWATIL QUR’AN
DAN HADITS (STQH) VIII TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN
2019. Kegiatan pada tahun ini dipusatkan di Kabupaten Bintan tepatnya di
Arena Utama STQH Monumen Relief Antam Kijang.
Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita
Nabi Besar Muhammad SAW, allahumma sholli’ala Muhammad wa’ala
aali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafa’at Beliau di akhirat
kelak. Aamiin.
Hadirin yang dirahmati Allah SWT,
Rangkaian kegiatan STQ sejatinya telah melewati berbagai tahapan,
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mulai dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota hingga kini sampai
di Tingkat Provinsi. Malam Taaruf biasa kita lakukan dimana seluruh peserta
dan tim official berkumpul dan bersiap diri mewakili daerahnya untuk
mendapatkan hasil terbaik.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan
Selamat Datang kepada seluruh kontingen dari Kabupaten/Kota se-Provinsi
Kepulauan Riau. Kalian adalah qori/qoriah terbaik yang berhasil mewakili
Kabupaten/Kota dan di pundak kalian pula terpatri harapan seluruh
masyarakat untuk mengharumkan nama daerah.
Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati.
Selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,
saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an dan Hadits (STQH) VIII Tingkat
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019 ini. Seiring perkembangan zaman,
kecintaan kita kepada Alqur’an sebagai kalam Illahi Insya Allah tidak akan
mudah tergerus oleh waktu.
Kita jangan dulu merasa bangga dan puas karena melihat pengembangan
syi’ar Qur’an yang ditampilkan dalam setiap penyelenggaraan STQ. Namun,
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kedepan kita harus lebih memperhatikan implementasi dan pengamalan
ajaran Alqur’an dan Hadits itu dalam kehidupan sehari-hari. Kedepan saya
berharap akan lebih banyak lahir Qori/Qori’ah serta Hafidz/Hafidzah dari
Provinsi Kepulauan Riau yang dapat membawa nama Kepri hingga ke tingkat
nasional bahkan internasional.
Saudara – saudara yang dirahmati Allah SWT,
Saya juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bintan dan
jajarannya selaku tuan rumah STQH Tahun 2019 ini, para pengurus LPTQ,
seluruh panitia STQH, seluruh Kafilah yang berpartisipasi menjadi peserta
STQH serta masyarakat Kepri yang telah mendukung terselenggaranya
pelaksanaan STQH ini. Jadikan momentum STQH ini sebagai ajang untuk
mencetak generasi Kepulauan Riau yang berakhlak mulia dan akhlakul
karimah.
Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati.
Demikianlah kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga
Allah SWT akan selalu memberikan hidayah dan petunjuk-Nya bagi kita
semua. Aamiin.
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Wabillahitaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Para hadirin dan undangan yang berbahagia
Assalamu’alaikum

warahmatullahi

wabarakatuh

Alhamdulillahi rabbil’alamin, wash shalatu was salamu ‘alaa asyrafil
anbiyaa iwal mursalin, wa ‘ala aalihi wa ash-habihi ajma’in amma ba’du.
Hadirin dan hadirat yang saya hormati,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya
kehadirat Ilahi Rabbi yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya
kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam
rangka PEMBUKAAN SELEKSI TILAWATIL QUR’AN HADITS (STQH) VIII
TINGKAT PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2019. Kegiatan pada
tahun ini dipusatkan di Kabupaten Bintan tepatnya di Arena Utama STQH
Monumen Relief Antam Kijang.
Shalawat dan salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita
Nabi Besar Muhammad SAW, allahumma sholli’ala Muhammad wa’ala
aali Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafa’at Beliau di akhirat
kelak. Aamiin.
Hadirin yang dirahmati Allah SWT,
Rangkaian kegiatan STQH sejatinya telah melewati berbagai tahapan,
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mulai dari Tingkat Kecamatan, Tingkat Kabupaten/Kota hingga kini sampai di
Tingkat Provinsi. Seluruh peserta dan tim official pasti telah mempersiapkan
diri mewakili daerahnya untuk mendapatkan hasil terbaik.
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan
Selamat Datang dan Selamat Berkompetisi kepada seluruh kafilah dari
Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Riau. Kalian adalah qori/qoriah
terbaik yang berhasil mewakili Kabupaten/Kota dan di pundak kalian pula
terpatri harapan seluruh masyarakat untuk mengharumkan nama daerah.
Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati.
Selaku pribadi dan atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau,
saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas
pelaksanaan Seleksi Tilawatil Qur’an Hadits (STQH) VIII Tingkat Provinsi
Kepulauan Riau Tahun 2019 ini. Dari tahun ke tahun, kita juga jangan hanya
terfokus pada kuantitas peserta saja tetapi juga harus fokus pada kualitas,
mulai dari kualitas qori/qori’ah yang semakin baik, kualitas sarana dan
prasarana STQH, kualitas para dewan hakim, serta kualitas pelaksanaan
STQH secara umum.
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Seiring perkembangan zaman, kecintaan kita kepada Alqur’an sebagai
kalam Illahi Insya Allah tidak akan tergerus oleh waktu. Kita jangan dulu
merasa bangga dan puas karena melihat pengembangan syi’ar Qur’an yang
ditampilkan dalam setiap penyelenggaraan STQH. Namun, kedepan kita
harus lebih memperhatikan implementasi dan pengamalan ajaran Alqur’an
dan Hadits itu dalam kehidupan sehari-hari. Kedepan saya berharap akan
lebih banyak lahir Qori/Qori’ah serta Hafidz/Hafidzah dari Provinsi Kepulauan
Riau yang dapat membawa nama Kepri hingga ke tingkat nasional bahkan
internasional.
Saudara – saudara yang dirahmati Allah SWT,
Saya juga tak lupa menyampaikan apresiasi kepada Bupati Bintan
dan jajarannya selaku tuan rumah STQH VIII Tingkat Provinsi Kepri Tahun
2019 ini, para pengurus LPTQ, seluruh panitia STQH, seluruh Kafilah
yang berpartisipasi menjadi peserta STQH, insan media dan pers, serta
masyarakat Kepri yang telah mendukung terselenggaranya pelaksanaan
STQH ini. Jadikan momentum STQH ini sebagai ajang untuk mencetak
generasi Kepulauan Riau yang berakhlak mulia dan akhlakul karimah.
Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati.
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Demikianlah kiranya sambutan yang dapat saya sampaikan. Semoga
Allah SWT akan selalu memberikan hidayah dan petunjuk-Nya bagi kita
semua. Aamiin.
Wabillahitaufiq Wal Hidayah,
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PIDATO
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA APEL PERINGATAN HARI PENDIDIKAN NASIONAL DAN
PERINGATAN HARI OTONOMI DAERAH KE XXIII
Tanjungpinang, 2 Mei 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Apel peringatan Hari Pendidikan Nasional hari ini disejalankan dengan
peringatan Hari Otonomi Daaerah Ke XXIII. Untuk itu saya akan membacakan
Pidato Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI serta Amanat Menteri Dalam
Negeri RI.

PIDATO MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI dalam Peringatan
Hari Pendidikan Nasional
2 Mei 2019
Hari ini Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita untuk merayakan
Hari Pendidikan Nasional Tahun 2019. Untuk itu, marilah kita bersamasama bermunajat, memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Pemurah, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya untuk kita dan seluruh
rakyat Indonesia. Sebagaimana kita ketahui, tanggal 2 Mei diambil dari hari
kelahiran Ki Hadjar Dewantara. Tokoh pahlawan nasional sekaligus Bapak
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Pendidikan Nasional. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Pengasih memberi
kedudukan yang mulia kepada beliau dan para pahlawan, khususnya para
pejuang pendidikan yang telah mendahului kita. Amin.
Saudara sebangsa dan setanah air di mana saja berada,
Kita juga bersyukur, bangsa Indonesia baru saja berhasil melewati tahap
puncak perhelatan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak, tanggal 17 April 2019
yang lalu. Kini prosesnya masih berlanjut menuju penentuan akhir tanggal 22
mei 2019. Dilihat dari sudut pandang pendidikan, di dalam Pemilihan Umum
harus terjadi proses pembelajaran bagi setiap warga negara. Proses belajar
pada hakikatnya adalah momentum terjadinya perubahan tingkah laku
menuju ke kedewasaan.
Dalam hal ini semakin dewasa dalam berdemokrasi. Perlu kita ketahui
bersama bahwa terbentuknya warga negara yang demokratis merupakan
tujuan pendidikan nasional kita. UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 13: menyebutkan “Tujuan
pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang 2 beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga
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negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.
Adalah hal yang lumrah, dalam kontestasi demokrasi selalu meninggalkan
jejak-jejak residual yang bisa menimbulkan keretakan bahkan perpecahan.
Dalam momentum seperti ini tanggung jawab nasional kita dipertaruhkan.
Tanggung jawab untuk selalu menjaga aset vital bangsa yang tak ternilai
harganya, yaitu semangat kerukunan, persaudaraan, dan persatuan.
Bapak dan ibu serta saudara sebangsa dan setanah air,
Selama empat tahun masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Yusuf
Kalla lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur atau prasarana.
Pembangunan prasarana transportasi darat, laut maupun udara. Mulai jalan
tol hingga jalan pedesaan, pelabuhan, dan lapangan terbang. Di samping
infrastruktur komunikasi, infrastruktur pengairan untuk memenuhi kebutuhan
air dan irigasi serta infrastruktur energi. Kecukupan infrastruktur adalah
merupakan prasyarat untuk menjadi negara maju. Tidak ada satupun negara
maju tanpa didukung infrastruktur yang cukup. Dalam hal infrastruktur ini,
sebagaimana dinyatakan oleh Presiden Jokowi, Indonesia baru memiliki
sekitar 39 persen dari yang seharusnya. Walaupun demikian, alhamdulillah,
pembangunan infrastruktur dalam empat tahun terakhir ini kian dirasakan
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manfaatnya.
Di samping pembangunan infrastruktur, Pemerintahan juga memulai
pembangunan dari pinggiran. Keduanya memiliki makna yang mendalam.
Dengan terbangunnya infrastruktur khususnya transportasi dan komunikasi,
konektivitas seluruh wilayah Indonesia dapat diwujudkan. Wilayah Indonesia
betul-betul tersatukan di alam nyata, bukan hanya di alam idea. Di sisi lain,
pembangunan di wilayah pinggiran dapat mempertegas kehadiran dan
kedaulatan negara. Kalau singa jantan, si Raja hutan, menandai batas wilayah
kekuasaannya dengan menebar aroma air seninya, negara menandai batas
kedaulatannya dengan menebar “aroma” pembangunan besarbesaran di
wilayah pinggiran dan perbatasan. Dalam rangka menerjemahkan kebijakan
tersebut di sektor pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemendikbud) telah memberi perhatian khusus untuk pendidikan di wilayah
terluar, terdepan, dan tertinggal. Bahkan, Kemendikbud memberi perhatian
khusus pada pendidikan anak-anak Indonesia yang berada di luar 3 batas
negara, seperti anak-anak keturunan Indonesia yang berada di Sabah dan
Serawak, negara bagian Malaysia.
Saudara sebangsa dan setanah air,
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Sebagaimana telah disampaikan oleh Presiden dalam banyak
kesempatan, perhatian pemerintah saat ini mulai bergeser dari pembangunan
infrastruktur ke pembangunan sumber daya manusia. Di sini kekuatan sektor
pendidikan dan kebudayaan menemukan urgensinya. Terkait dengan itulah,
tema Hari Pendidikan Nasional tahun 2019 adalah “Menguatkan Pendidikan,
Memajukan Kebudayaan.” Tema ini mencerminkan pesan penting Ki Hajar
Dewantara terkait hubungan erat pendidikan dan kebudayaan dalam
menciptakan ekosistem pendidikan yang syarat nilai dan pengalaman
kebudayaan guna membingkai hadirnya sumberdaya-sumberdaya manusia
yang berkualitas, demi terwujudnya Indonesia yang berkemajuan.

Dalam perspektif Kemendikbud pembangunan sumber daya manusia
menekankan dua penguatan, yaitu pendidikan karakter dan penyiapan
generasi terdidik yang terampil dan cakap dalam memasuki dunia kerja.
Dalam pendidikan karakter dimaksudkan untuk membentuk insan berakhlak
mulia, empan papan, sopan santun, tanggung jawab, serta budi pekerti yang
luhur. Sementara ikhtiar membekali ketrampilan dan kecakapan disertai pula
dengan penanaman jiwa kewirausahaan. Tentu, semua itu membutuhkan
304

profesionalitas kinerja segenap pemangku kepentingan dalam dunia
pendidikan di tingkat pusat dan daerah.

Saudara sebangsa dan setanah air,
Peradaban dunia berkembang secepat deret ukur. Sementara dunia
pendidikan bergerak seperti deret hitung. Hadirnya Revolusi Industri 4.0 telah
mempengaruhi cara kita hidup, bekerja, dan belajar. Perkembangan teknologi
yang semakin canggih, dapat mempengaruhi cara berpikir, berperilaku dan
karakter peserta didik. Peserta didik harus memiliki karakter dan jati diri
bangsa di tengah perubahan global yang bergerak cepat.
Saat ini peserta didik kita didominasi Generasi Z yang terlahir di era
digital dan pesatnya teknologi. Mereka lebih mudah dan cepat menyerap
teknologi terbaru. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh sekolah dan para guru untuk
menerapkan pendidikan berbasis teknologi digital dengan 4 sentuhan budaya
Indonesia melalui tri pusat pendidikan: keluarga, sekolah, dan masyarakat.
Ketiga pusat pendidikan tersebut harus saling mendukung dan menguatkan.
Selaras dengan itu, dalam konteks kebudayaan, posisi kebudayaan
sebagai basis pendidikan nasional semakin kukuh dengan disahkannya
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, serta
Kongres Kebudayaan tahun 2018. Implementasinya diharapkan semakin
meningkatkan ketahanan budaya, meningkat pula dalam mengambil peran
di tengah peradaban dunia.
Penguatan karakter anak juga ditopang dengan hadirnya UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang
Negara, serta Lagu Kebangsaan. Kecintaan dan kebanggaan pada simbolsimbol negara itu harus terus ditanamkan agar mampu membentuk generasi
yang kuat rasa nasionalismenya dan berjiwa patriot.

Saudara sebangsa dan setanah air,
Kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai keterbatasan
yang masih ada dalam proses pembangunan pendidikan dan kebudayaan
di tanah air. Kita masih dihadapkan pada kompleksitas masalah guru dan
tenaga kependidikan. Kita juga masih sering menjumpai kasus-kasus yang
tidak mencerminkan kemajuan pendidikan, betapapun pemerintah senantiasa
responsif dalam memecahkan masalah-masalah tersebut selaras dengan
paradigma pendidikan.
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Kita juga mencatat, anggaran pendidikan kita sekitar 63% dikelola daerah.
Oleh karena itu, perlu diingatkan terus-menerus agar daerah mengambil peran
yang lebih aktif dalam memanfaatkan dana APBN baik melalui Dana Alokasi
Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan memperhatikan
kualitas pemanfaatan untuk program-program prioritas, serta APBD yang
menjamin anggaran pendidikan minimal 20%.
Dalam konteks ini, pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam
rangka penguatan sumberdaya manusia yang berkualitas, akan berjalan
secara optimal manakala pemerintah daerah dan segenap pemangku
kepentingan yang ada proaktif dan lebih aktif dalam mendorong kemajuan
dunia pendidikan dan kebudayaan.

Saudara sebangsa dan setanah air,
Melalui momentum Hari Pendidikan Nasional ini, marilah kita
konsentrasikan segenap potensi pendidikan nasional yang menitikberatkan
pembangunan sumberdaya manusia yang dilandasi karakter yang kuat,
ketrampilan, dan kecakapan yang tinggi, sehingga mampu menjawab
tantangan perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
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Selanjutnya, atas nama pemerintah, izinkan saya menyampaikan
penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan
pendidikan dan kebudayaan di seluruh penjuru negeri, terutama kepada
Ibu dan Bapak pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenjang, para
pegiat PAUD, pegiat literasi, para tokoh agama, wartawan, dan kontributor
pendidik lainnya, yang tak lelah menyalakan mimpi, memberikan inspirasi,
membuka jalan terang masa depan anak Indonesia agar menjadi manusia
cerdas berkarakter kuat dan memberikan manfaat bagi sekitarnya. Selamat
Hari Pendidikan Nasional. Teruslah bersemangat dan tulus menguatkan
pendidikan dan memajukan kebudayaan Indonesia. Semoga Allah, Tuhan
Yang Maha Mulia, Maha Pemberi Anugerah, selalu meridhai ikhtiar kita untuk
mencerdaskan kehidupan bangsa kita tercinta.

(Jakarta, 2 Mei 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia, Muhadjir Effendy)
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Selanjutnya saya akan membacakan Amanat Menteri Dalam Negeri RI
pada peringatan Hari Otonomi Daerah Ke XXIII.
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KONSEP POINTER SAMBUTAN WAKIL GUBERNUR
KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA

PELANTIKAN DAN DIALOG KEBANGSAAN DENGAN TEMA
“MENYULAM SEMANGAT KEBANGSAAN DAN REKONSILIASI
PASCA PESTA DEMOKRASI DEMI MENUJU KEPULAUAN RIAU YANG
HARMONI”

Tanjungpinang, 4 Mei 2019
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1. Karakteristik wilayah Provinsi Kepulauan Riau sejatinya mirip
dengan wajah Negara Indonesia pada umumnya. Kita memiliki
lebih dari 2000 pulau yang tersebar hingga ke Laut China Selatan. Masyarakat kita juga terdiri dari beragam suku, agama, ras
dan keturunan yang ikut mempengaruhi keragaman budaya yang
berkembang di tengah masyarakat. Teritorial kita yang banyak
berbatasan langsung dengan negara-negara tetangga menjadi
benteng pertahanan keutuhan NKRI.

2. Keberagaman ini sesungguhnya menjadi ciri khas wilayah kepulauan. Sejak dulu masyarakat kita dapat hidup berdampingan
dengan damai dan saling menghormati. Tugas kita bersama hari
ini adalah senantiasa memupuk dan menularkan semangat kebangsaan dan persatuan agar tidak mudah terpecah-belah.

3. Saya yakin dan percaya, masyarakat Kepri, khususnya para gen311

erasi muda, adalah masyarakat yang memiliki toleransi tinggi, saling mengayomi antar sesama, serta tidak mudah terprovokasi
oleh isu-isu yang memecah-belah persatuan dan keutuhan bangsa.

4. Semoga kegiatan ini menjadi momentum bagi kita semua untuk
makin memperkokoh jiwa nasionalisme, mengingat dan menghargai jasa para pahlawan, serta senantiasa bangga menjadi bagian
dari Bangsa Indonesia. Mari kita jaga suasana yang kondusif, saling menghormati dan menjunjung harmoni.

5. Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik mahasiswa yang dilantik pada
hari ini. Para pengurus telah diberikan kepercayaan untuk menjalankan amanat organisasi dengan tanggungjawab yang besar
maka jagalah dan jalankanlah amanah ini dengan sebaik-baikn312

ya. GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia) harus tetap
konsisten menjunjung tinggi nasionalisme.

MUSIM PANEN MENUAI PADI
PADI DIJEMUR SAAT PANAS MENYENGAT
SELAMAT ATAS PELANTIKAN DPK GMNI
JADI PRIBADI BERGUNA BAGI BANGSA DAN MASYARAKAT
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PEMBUKAAN RAKERNAS PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA
PENTAKOSTA INDONESIA TAHUN 2019
Batam, 22 Mei 2019
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Selamat Pagi.
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan
Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat, kasih dan hidayah-Nya pada saat
ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka “PEMBUKAAN RAKERNAS
PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA PENTAKOSTA INDONESIA TAHUN
2019” dalam keadaan sehat.

Hadirin yang berbahagia,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senantiasa mengapresiasi
kegiatan RAKERNAS PGPI ini. Gereja sebagaimana tempat ibadah lainnya,
tidak hanya dijadikan tempat ibadah-ibadah rutin saja, disana juga ada
pembaptisan, perjamuan, pemberkatan nikah, dll. Perkembangan gereja juga
harus diikuti dengan pelayanan yang semakin meningkat kepada jemaat. Hal
ini mengingat pelayanan terkait dengan sesuatu yang dilakukan demi orang
lain dan merupakan bagian dari ibadah pula.
Saya juga meyakini bahwa PGPI adalah wadah yang diisi oleh insan yang
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senantiasa mengamalkan nilai-nilai kasih Kristus di dalam kehidupannya.
Untuk itu melalui Rakernas ini saya ingin mengajak kita semua untuk tetap
menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat, membangun
kebersamaan demi terjaganya situasi yang kondusif di negara yang kita
cintai. Sejak dulu masyarakat kita telah hidup berdampingan dengan damai
dan saling menghormati. Tugas kita bersama hari ini adalah senantiasa
memupuk dan menularkan semangat persatuan agar tidak mudah terpecahbelah.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Negara kita akhir-akhir ini sering diprovokasi oleh hal-hal sensitif yang
berbau SARA dan dapat mengancam keutuhan NKRI. Namun, saya yakin
dan percaya, masyarakat Kepri dan masyarakat Indonesia pada umumnya,
adalah masyarakat yang memiliki toleransi tinggi, saling mengayomi antar
sesama, serta tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang memecah-belah
persatuan dan keutuhan bangsa. Kita jangan mudah terpancing oleh ulah
segelintir orang atau oknum yang mengatasnamakan kelompok, yang justru
hanya memperkeruh suasana.
Melalui RAKERNAS ini pula saya ingin menyampaikan beberapa hal,
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yaitu:
1. PGPI hendaknya senantiasa mendukung langkah-langkah pemerintah
serta ikut memberikan sumbangsih pemikiran serta kontribusi positif
dalam pembangunan. Hal ini tidak terbatas pada pembangunan bidang
keagamaan saja melainkan berbagai bidang yang membutuhkan
koordinasi lintas sektoral.
2. Para peserta yang hadir diharapkan dapat berpartisipasi aktif hingga
Rakernas ini dapat menghasilkan rekomendasi-rekomendasi ataupun
program kerja yang dapat bermanfaat tidak hanya bagi pengurus tetapi
juga bagi seluruh jemaat.
Sekali lagi selamat atas penyelenggaraan RAKERNAS PGPI TAHUN
2019. Semoga kita semua dapat menjalankan tugas dan amanah dengan
sebaik-baiknya.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga
Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbinganNya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan memperoleh berkat.
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Aamiin.
Padi ditumbuk di tengah hari
Hendak dijemur depan halaman
Selamat atas pelaksanaan RAKERNAS PGPI
Rukun dan damai dalam keberagaman

Sekian, terima kasih.
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera.

			WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

				

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
SEMINAR LEMBAGA STUDI KAWASAN PERBATASAN DAN
PEMBANGUNAN PROVINSI
KEPULAUAN RIAU
TAHUN 2019
Tanjungpinang, 25 Mei 2019
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua
Hadirin yang saya banggakan,
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah

kita senantiasa

memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa, karena atas rahmat, karunia, dan perkenan-Nya, kita masih diberi
kesempatan menghadiri acara seminar yang diadakan Lembaga Studi
Kawasan Perbatasan dan Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
dengan tema,”PEMUDA PILAR PEMBANGUNAN DAERAH”. Selanjutnya
salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi
Besar Muhammad SAW, Allahumma Sholi Alla Muhammad, Wa Alla Allihi
Washabihi Wasssalam semoga kita semua senantiasa mendapat kemuliaan
di dunia dan syafaat pada yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin yang saya hormati,
Pemuda adalah salah satu pilar yang memiliki peran besar dalam
perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara sehingga maju mundurnya
suatu negara sedikit banyak ditentukan oleh pemikiran dan kontribusi aktif
dari pemuda di negara tersebut. Begitu juga dalam lingkup kehidupan
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bermasyarakat, pemuda yang merupakan satu identitas yang potensial
dalam tatanan masyarakat sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa
dan sumber insani bagi pembangunan bangsa, karena pemuda sebagai
harapan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan
menguasai masa depan.
Ir. Soekarno mengatakan “Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut
semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia”.
Dasar pemikiran Soekarno tersebut ada dua, yaitu:
Pertama, kelompok pemuda adalah salah satu fase kehidupan dimana
manusia yang didominasi oleh aktivitas pencarian jati diri memiliki karakter
yang ideal sebagai barisan pendobrak yaitu pantang menyerah, anti
kemapanan, teguh pada prinsip, dan giat berkomunitas.
Kedua, sejarah dunia mencatat kelompok pemuda merupakan ikon
perubahan zaman. Setiap fase perubahan tertata kehidupan di muka bumi
ini cenderung didominasi kemunculannya oleh beberapa aktivitas kelompok
pemuda.
Oleh karena itu pembangunan pemuda merupakan program penting bagi
seluruh negara di dunia terutama bagi daerah, karena pemuda merupakan
321

aset terbesar bangsa sekaligus tumpuan harapan yang nantinya akan
menegakkan kembali cita-cita bangsa. Selain itu pemuda juga merupakan
bagian dari roda perputaran zaman yang diharapkan kembali dapat menjadi
agent of change. Peran dan partisipasi pemuda sangat penting dalam
membangun kesejahteraan masyarakat, sehingga tidak dapat dipungkiri
bahwa setiap negara selalu berusaha untuk membangun pengetahuan,
keterampilan, dan karakter pemudanya .
Pembangunan pemuda dapat dilakukan melalui berbagai jalur
pendidikan, baik itu di jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal
salah satunya seperti seminar yang diadakan pada hari ini. Tujuan pendidikan
pada dasarnya untuk membentuk karakter pemuda, agar menjadi manusia
Indonesia seutuhnya atau manusia yang memiliki karakter Pancasila.
Saya sangat mengapresiasi Lembaga Studi Kawasan Perbatasan dan
Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau yang telah mengadakan seminar ini.
Semoga dengan diadakan seminar ini kita bisa membentuk pemuda yang
siap berpartisipasi dalam Pilar Pembangunan Daerah.
Hadirin dan Undangan yang berbahagia,
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
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SWT senantiasa memberikan perlindungan dan memberkati setiap langkah
kita. Akhirnya dengan mengucapkan “BISMILLAHIRRAHMA
NIRRAHIM”, seminar dengan tema,”PEMUDA PILAR PEMBANGUNAN
DAERAH”, secara resmi dibuka.
IBADAH RAMADHAN SEDANG KITA JALANI
MEMBUAT TUJUAN HIDUP LEBIH TERARAH
SELAMAT MENGIKUTI SEMINAR HARI INI
SEMOGA SIAP BERPARTISPASI DALAM PILAR PEMBANGUNAN DAERAH

		Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ISDIANTO, S.SOS., M.M
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
PERESMIAN PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS)
KEPULAUAN RIAU
Batam, 14 Juni 2019
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Assalaamu’alaikum Warahmatullah Wabarakatuh
Selamat Pagi dan Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT – Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya
pada saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka “PERESMIAN PUSAT
PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) KEPULAUAN RIAU”
dalam keadaan sehat walafiat.

Hadirin yang saya hormati,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau senantiasa mengapresiasi
kegiatan-kegiatan yang menyangkut pelayanan kepada masyarakat,
tidak hanya dari segi administratif, tetapi juga dalam bidangbidang pemberdayaan. BKKBN dengan tugas dan fungsinya dalam
penyelenggaraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi serta konseling
kepada keluarga tentunya telah didukung oleh program/kegiatan serta
SDM yang berkompetensi.
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Program Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) Kepulauan Riau
yang sebentar lagi akan diresmikan ini merupakan satu wadah untuk
memperkuat upaya nasional melaksanakan program Kependudukan
dan Keluarga Berencana dalam bentuk yang lebih mengarah pada
keluarga, untuk memperkuat kegiatan-kegiatan pembinaan keluarga
yang berbasis masyarakat yang telah dilaksanakan selama ini serta
sebagai pusat rujukan kegiatan pembinaan keluarga agar jaringan
informasi pembinaan keluarga semakin luas. Kehadiran PPKS di
Tingkat Provinsi ini juga kiranya dapat segera diikuti dengan hadirnya
PPKS di Tingkat Kabupaten/Kota.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Melalui peresmian PPKS Kepulauan Riau ini saya berharap agar PPKS:
Melaksanakan fungsi-fungsi keluarga secara optimal menuju tecapainya
keluarga sejahtera, karena keluarga merupakan tempat yg pertama dan
utama dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan bagi anggota keluarga.
Berfungsi sebagai wadah kegiatan atau rangkaian untuk memberikan
pelayanan keluarga melalui konseling, bimbingan dan fasilitas pada keluarga
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yang berbasis untuk menuju keluarga berkualitas. Kita juga harus terus
mensosialisasikan tentang Usia Nikah serta mencegah Pernikahan Usia
Dini, agar kualitas generasi dan kesehatan reproduksi terjamin
Sebagai wadah “sharing” atau berbagi para lansia dalam memberikan
pengalamannya membina keluarga yang sejahtera.

Sekali lagi selamat atas peresmian Pusat Pelayanan Keluarga
Sejahtera (PPKS) Kepulauan Riau. Semoga kita semua dapat
menjalankan tugas dan amanah dengan sebaik-baiknya dalam
memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Hadirin sekalian yang saya muliakan,
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga
Allah SWT – Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan petunjuk
dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
memperoleh berkah. Aamiin.
Akhirnya

dengan

mengucapkan
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BISMILLAAH

HIRRAHMAANIRRAHIIM Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)
Kepulauan Riau saya resmikan pada hari ini.
PADI DITUMBUK DI TENGAH HARI
HENDAK DIJEMUR DEPAN HALAMAN
PPKS KEPRI TELAHPUN RESMI
KELUARGA SEJAHTERA MARI KITA WUJUDKAN
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh
			WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

			

H. ISDIANTO, S.Sos., M.M
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SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA

HALAL BIHALAL GUBERNUR DI NATUNA
Natuna, 14 Juni 2019
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya
pada saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka “HALAL BIHALAL
BERSAMA MASYARAKAT NATUNA” yang disejalankan pula dengan
beberapa rangkaian kegiatan lainnya.
Hadirin yang berbahagia,
Momen Halal Bihalal adalah momen berkumpul dan bersilaturahim,
dimana hal ini telah menjadi suatu tradisi yang positif bersempena dengan
perayaan Idul Fitri di setiap tahunnya. Selain menjaga hubungan dengan
Pencipta-Nya, manusia juga diperintahkan untuk menjaga hubungan baik
dengan sesama manusia. Bahkan silaturahim disebutkan dapat membuka
pintu rezeki.
Saya sangat mengapresiasi Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang telah
bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk berkumpul bersama.
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Tujuan kita berkumpul hari ini tak lain adalah untuk saling menguatkan ikatan
persaudaraan meski sebagian dari kita tinggal berjauhan dan mencari nafkah
di perantauan.
Kemajuan teknologi informasi saat ini memang memudahkan kita dalam
berkomunikasi. Yang jauh terasa dekat, yang tadinya lambat menjadi cepat.
Namun, jangan sampai kecanggihan teknologi ini malah membuat yang dekat
menjadi acuh tak acuh, apatis terhadap keadaan dan lingkungan sekitar,
terlalu sibuk di dunia maya hingga mengabaikan tugas dan kewajiban di
dunia nyata.
Di tengah gempuran teknologi ini, ternyata masyarakat kita masih
menyadari betapa penting bersilaturahim. Pertemuan Halal Bihalal yang
masih ramai dihadiri masyarakat ini justru membuktikan bahwa berjabat
tangan secara langsung dapat mengalirkan energi positif antar manusia.
Keikhlasan untuk saling memaafkan juga tercermin saat kita bertemu dan
bertatap muka secara langsung.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau pada kesempatan ini juga ingin
menyampaikan beberapa informasi secara umum terkait perkembangan dan
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kemajuan daerah atau “kampung halaman” kita kepada saudara-saudara,
adik-adik mahasiswa yang mungkin saat ini sedang menikmati “moment”
pulang kampung setelah beberapa saat merantau dan menuntut ilmu di
tempat lain. Hal ini patut kita sampaikan, agar menjadi motivasi dan semangat
bagi adik-adik mahasiswa yang masih kuliah, serta menjadi tambahan
informasi atau wacana bagi masyarakat kita yang telah sukses di perantauan
dan ingin turut membangun daerahnya. Dimanapun kita berada, kita dapat
berkontribusi dan memberikan sumbangsih nyata kepada daerah kampung
halaman melalui berbagai cara.
Beberapa proyek strategis Tahun Anggaran 2018 di Kabupaten Natuna
diantaranya adalah:
1. Peningkatan Jalan Bukit Leman - Trans Batubi - Tanjung Kudu Sedanau
(Lanjutan) Kab. Natuna;
2. Peningkatan Jalan Trans Batubi - Kelarik Kabupaten Natuna (Lanjutan);
3. Pembangunan Jembatan Sungai Curing;
4. Pembangunan Jembatan Sungah Tengah 1;
5. Pembangunan Jembatan Sungai Tengah 2;
6. Pembangunan Surau As Salam di Sedanau Kec. Bunguran Barat Kab.
Natuna;
7. Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Penagi, Natuna (Lanjutan);
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8. Pembangunan Gedung Serba Guna SMAN 2 Bunguran Timur
9. Pembangunan Unit Sekolah Baru SLB Natuna;
10. Pembangunan Kantor Pengawasan SDKP Kabupaten Natuna (Sumber
DAK TA. 2018).
Sementara itu, terdapat 5 (lima) Proyek yang akan diresmikan pada tanggal
15 Juni 2019 yakni:
1. Jembatan Sungai Curing
2. Jembatan Sungai Tengah 1
3. Jembatan Sungai Tengah 2 Kab.Natuna
4. Pembangunan Gedung Serba Guna Sman 2 Bunguran Timur
5. Pembangunan Kantor Pengawasan SDKP Di Kabupaten Natuna
Proyek yang sudah selesai dan beberapa proyek masih perlu pengerjaan
lanjutan antara lain yaitu :
1. Peningkatan Jalan Bukit Leman - Trans Batubi - Tanjung Kudu Sedanau
(Lanjutan) Kab. Natuna
2. Pembangunan Jalan Trans Batubi- Kelarik Kabupaten Natuna
3. Pengembangan dan Peningkatan Pelabuhan Penagi
4. Pembangunan Unit Sekolah Baru SLB Natuna
Proyek di Kabupaten Natuna pada tahun 2019 diantaranya adalah :
1. Pembangunan Jalan Desa Pulau Tiga Menuju Desa Selading Kecamatan
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2.
3.
4.
5.

Pulau Tiga Kab. Natuna
Pembangunan Jembatan Sungai Tengah 3 Ruas Jalan Bukit Leman Trans Batubi di Kab. Natuna
Peningkatan Jalan Padang Angus - Cemaga Kab. Natuna
Pembangunan Pelabuhan Nyit Nyit Pulau Tiga Kec. Pulau Tiga Kab.
Natuna
Pengadaan sarana prasarana tambatan perahu di Pering, Kabupaten
Natuna

Hadirin sekalian yang berbahagia,
Pada kesempatan yang baik ini pula terdapat beberapa agenda lainnya
yang disejalankan dengan acara halal bihalal ini yaitu:
1. Penyerahan SK GTT Non ASN dengan total sekitar 200 guru tidak tetap
2. Penyerahan insentif/bantuan kegiatan nilai keagamaan sebesar 298,8jt
rupiah kepada Guru TPQ Penyuluh Agama Islam non PNS serta imam
masjid hafizh Qur’an
3. Penyerahan bantuan berupa Handtraktor, Kultivator dan Pompa air
dengan penerima Unit pelayanan Jasa Alsintan di Kabupaten Natuna
Semoga Halal Bihalal ini dapat lebih mengeratkan tali silaturahim kita,
mempererat pula jalinan kerjasama antar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/
Kota, serta menjadi ajang untuk tetap memelihara dan melestarikan nilai-nilai
budaya melayu bagi masyarakat kita di perantauan.
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Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat hidayah,
petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
memperoleh berkah darinya. Aamiin.
HARUM BAUNYA BUNGA KASTURI
HARUM LAGI BUNGA SELASIH
HARI INI KITA BERSILATURAHMI
MEMPERERAT PERSAUDARAAN DAN TALI KASIH
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Nurdin Basirun, S. Sos, M.Si
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SAMBUTAN
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA
HALAL BIHALAL WAKIL GUBERNUR DI LINGGA
Lingga, 16 Juni 2019

337

Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya
pada saat ini kita dapat berkumpul disini dalam rangka “HALAL BIHALAL
BERSAMA MASYARAKAT LINGGA” dalam keadaan sehat walafiat.

Hadirin yang berbahagia,
Momen Halal Bihalal adalah momen berkumpul dan bersilaturahim,
dimana hal ini telah menjadi suatu tradisi yang positif bersempena dengan
perayaan Idul Fitri di setiap tahunnya. Selain menjaga hubungan dengan
Pencipta-Nya, manusia juga diperintahkan untuk menjaga hubungan
baik dengan sesama manusia. Bahkan silaturahim disebutkan dapat
membuka pintu rezeki.
Saya sangat mengapresiasi Bapak/Ibu/Saudara sekalian yang
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telah bersedia meluangkan waktunya pada hari ini untuk berkumpul
bersama. Tujuan kita berkumpul hari ini tak lain adalah untuk saling
menguatkan ikatan persaudaraan meski sebagian dari kita tinggal
berjauhan dan mencari nafkah di perantauan.
Kemajuan teknologi informasi saat ini memang memudahkan kita
dalam berkomunikasi. Yang jauh terasa dekat, yang tadinya lambat
menjadi cepat. Namun, jangan sampai kecanggihan teknologi ini malah
membuat yang dekat menjadi acuh tak acuh, apatis terhadap keadaan
dan lingkungan sekitar, terlalu sibuk di dunia maya hingga mengabaikan
tugas dan kewajiban di dunia nyata.
Di tengah gempuran teknologi ini, ternyata masyarakat kita masih
menyadari betapa penting bersilaturahim. Pertemuan Halal Bihalal
yang masih ramai dihadiri masyarakat ini justru membuktikan bahwa
berjabat tangan secara langsung dapat mengalirkan energi positif antar
manusia. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW
Yang Artinya:
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“ Berjabat tanganlah kamu sekalian, sesungguhnya berjabat tangan
itu dapat menghilangkan dendam dalam hati” ( H.R. Al Baihaqi ).
Keikhlasan untuk saling memaafkan juga tercermin saat kita bertemu
dan bertatap muka secara langsung. Salah satu hikmah yang dapat
kita petik lewat halal bi halal ini ialah terciptanya ukhuwwah islamiyah,
tergalangnya persaudaraan yang lebih akrab diantara sesama kita.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Semoga Halal Bihalal ini dapat lebih mengeratkan tali silaturahim
kita, mempererat pula jalinan kerjasama antar Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota, serta menjadi ajang untuk tetap memelihara
dan melestarikan nilai-nilai budaya melayu bagi masyarakat kita di
perantauan.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat
hidayah, petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang
kita laksanakan memperoleh berkah darinya. Aamiin.
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Mawar merah indah bersemi
Dipetik untuk orang terkasih
Hari Ini Kita Bersilaturahmi
Mempererat Persaudaraan dan Tali Kasih
Tali kemudi hendak dijaga
Jangan sampai kusut terpilin
Kepada seluruh masyarakat Lingga
Semoge silaturahmi kite selalu terjalin
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
WAKIL GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. Isdianto, S.Sos., M.M.
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SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA PERINGATAN HANI
(HARI ANTI NARKOTIKA INTERNASIONAL)
TAHUN 2019
Asrama Haji Batam
RABU, 26 JUNI 2019
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Assalamualaikum Warahmatulahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera buat kita semua,
Alhamdulillah wa’syukurilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah
SWT, Tuhan YME yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan
kepada kita semua untuk hadir dan berkumpul bersama pada pagi hari
yang berbahagia ini.

Shalawat ber-iring salam kita panjatkan kepada Nabi besar
junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dijalan
yang diridhoi Allah SWT.
Bapak Ibu Saudara yang berbahagia,

Hari ini masyarakat dunia memperingati Hari Anti Narkoba
Internasional, hari di mana kita melakukan perlawanan terhadap
kejahatan luar biasa yang masih menjadi tantangan negara-negara di
343

dunia termasuk kita di Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau.

Narkoba adalah musuh kita bersama, dimana ianya bisa melemahan
generasi kita, dan banyak menyerang masyarakat kita yang produktif,
dan narkoba bisa menyerang siapa saja, baik itu PNS, TNI/Polri,
Karyawan Swasta, bahkan mahasiswa dan pelajar. Tidak hanya di Kota
namun sudah merambah ke kampung – kampung, ke pulau-pulau di
kepulauan riau.

Hal ini sejalan dengan data yang disampaikan oleh ketua BNN
Provinsi Kepulauan Riau, dengan sudah banyak ditemuinya kasus
narkoba, di kepulauan riau, baik itu di Kota Batam, Tanjungpinang,
Tanjungbalai dan juga kabupaten lainnya di kepulauan riau. Hal ini
menunjukkan sangat rentannya provinsi kepulauan riau terhadap
serangan peredaran narkoba.
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Kita juga menyadari, kepulauan riau sebagai daerah perbatasan
dan merupakan salah satu pintu masuk peredaran narkoba internasional
di Indonesia. Untuk itu, marilah kita menjaga daerah kita agar dapat
tentunya secara bersama - sama memberantas peredaran narkoba,
peran serta dan kerjasama semua pihak, baik itu masyarakat, TNI/ Polri
sangatlah penting dalam menjaga provinsi ini dari peredaran gelap
narkoba.
Bapak Ibu Saudara yang berbahagia,
Langkah-langkah prefentif yang dapat dilakukan menurut pendapat
saya adalah dengan melakukan tes urine setiap pegawai yang bekerja
di lingkungan instansi kita masing – masing dengan melibatkan BNN,
dan memberikan efek jera kepada siapa saja yang dengan jelas
mengkonsumsi narkoba, serta memasukkan pengguna narkoba ke
panti rehabilitasi, dengan harapan nantinya mereka akan kembali
seperti semula dan tidak mengulanginya kembali.
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Namun apabila masih juga menjadi pengguna narkoba bahkan
memperjual belikan, bahkan mengedar, tentunya harus segera ditangkap
dan dijerat dengan hukum yang berlaku di negara ini. Karena saat ini kita
memerlukan tindakan-tindakan yang konkrit, tindakan-tindakan yang nyata.

Perlu kami ingatkan, kita semua harus bersinergi mulai BNN, TNI/Polri
dan Masyarakat, semua harus betul-betul melakukan langkah-langkah yang
terpadu untuk melawan narkoba, langkah-langkah yang progresif, yang
mengalahkan kelicikan para pengedar narkoba. Dan tidak kalah penting,
semua harus menghilangkan ego kita masing-masing, egosektoral.
Dengan kekuatan dan kecerdasan kita bersama, sekali lagi, kita kejar,
kita tangkap, kita hajar para pengedar narkoba, baik yang besar, baik yang
sedang, baik yang kecil.
Saya berharap dengan adanya kita disini, secara bersama-sama dan
bersatu tekad untuk memberantas narkoba, baik itu di perbatasan, di lapas,
di sekolah, di bandara, di pelabuhan, di kantor-kantor instansi pemerintah,
dimanapun. Sekali lagi, dimanapun ada indikasi penggunaan narkoba, harus
kita berantas.
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Provinsi Kepulauan Riau tidak boleh dijadikan tempat lalu lintas
peredaran dan perdagangan narkoba lagi, apalagi menjadi tempat produksi
barang-barang haram tersebut.
Sekali lagi, saya ingin tegaskan, inilah saatnya ”Kita Perang Melawan
Narkoba” Dan Kita Wujudkan Bersama Sama ”Generasi Millenial Sehat
Tanpa Narkoba”. Karena para millenial inilah nantinya yang akan meneruskan
pembangunan Indonesia, khususnya provinsi kepulauan riau yang kita cintai
ini.
Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan, semoga apa
yang kita niatkan bersama dapat di ijabah oleh Allah SWT. Amiin.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”
		

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

		

Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos., M.Si
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SAMBUTAN
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU
PADA ACARA

LOMBA MUSIK KOLINTANG PIALA PRESIDEN II
GENERASI PENERUS PERJUANGAN MERAH PUTIH 14 FEBRUARI
1946 (GPPMP) 2019
Batam, 26 Juni 2019
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Hadirin dan Para Undangan Yang Berbahagia.
Assalamualaikum Wr.Wb
Salam Sejahtera Bagi Kita Semua.
Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita senantiasa
memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Esa, karena hanya atas rahmat dan hidayah-Nya pada saat ini kita dapat
hadir bersama disini dalam rangka “LOMBA MUSIK KOLINTANG PIALA
PRESIDEN II GENERASI PENERUS PERJUANGAN MERAH PUTIH 14
FEBRUARI 1946 (GPPMP) 2019” tentunya dalam keadaan sehat walafiat.
Selamat Datang di Kota Batam – Provinsi Kepulauan Riau, kepada
para peserta lomba yang berasal dari seluruh nusantara. Selamat berkumpul
dan berkompetisi memperebutkan Piala Presiden pada iven yang ditaja oleh
Generasi Penerus Perjuangan Merah Putih 14 Februari 1946 (GPPMP),
dimana tahun ini adalah tahun kedua pelaksanaan Lomba Musik Kolintang.
Sesuai dengan kesepakatan DPP Generasi Penerus Perjuangan Merah
Putih 14 Februari 1946 didukung para insan musik kolintang Nusantara
telah sepakat menjadikan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai
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tuan rumah ajang festival bertajuk “Lomba Musik Kolintang Piala Presiden”
di Tahun 2019.
Hadirin yang berbahagia,
Merupakan suatu kehormatan dan kebanggan tersendiri bagi kami
– Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau serta Pemerintah Kota Batam –
bahwa Kota Batam dipercaya menjadi tuan rumah sebuah kompetisi musik
nusantara. Sebagai salah satu wilayah strategis, Batam memang memiliki
magnet tersendiri bagi para wisatawan baik lokal maupun mancanegara
karena didukung oleh akses dan berbagai fasilitas yang memadai. Iven ini
tentu saja menjadi nilai tambah sekaligus ajang promosi pariwisata dan
budaya nusantara bagi para pelancong. Untuk itu mari sama-sama kita
sukseskan acara ini dan para peserta dapat mempersembahkan penampilan
terbaiknya.
Saudara dan para hadirin yang berbahagia,
Alat Musik Kolintang sebagai alat musik tradisional asli Indonesia yang
berasal dari Minahasa (Sulawesi Utara) telah menjadi perhatian khusus
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dimana “Kolintang” diupayakan
untuk mendapatkan pengakuan internasional sebagai warisan dunia oleh
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UNESCO. Hal ini harus kita dukung bersama mengingat “Kolintang” telah
merata dimainkan di seluruh pelosok nusantara, mulai dari tingkat pelajar
hingga masyarakat umum.
Untuk itu mari terus kita perkenalkan budaya kita, tidak hanya kepada
generasi penerus bangsa tetapi juga kepada dunia. Mari kita lestarikan
kesenian tradisional Indonesia agar tidak tergerus oleh budaya dan kesenian
asing. Hal ini juga merupakan upaya agar budaya Indonesia tetap menjadi
tuan rumah di negerinya sendiri.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Atas nama Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, saya mengucapkan
selamat atas pelaksanaan LOMBA MUSIK KOLINTANG PIALA PRESIDEN II
GENERASI PENERUS PERJUANGAN MERAH PUTIH 14 FEBRUARI 1946
(GPPMP) 2019. Selamat bertanding dan berkompetisi bagi seluruh peserta.
Selamat menikmati wisata di Kota Batam bagi peserta yang berasal dari luar
daerah. Semoga iven ini juga dapat mempererat tali persaudaraan, persatuan
dan kesatuan bangsa serta mengokohkan lagi nilai-nilai kebangsaan kita.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat hidayah,
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petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dan apa yang kita laksanakan
memperoleh berkah darinya. Aamiin.
Harum Sungguh Bunga Sedap Malam
Jadi Hiasan Dirangkai Puteri
Selamat Datang di Kota Batam
Bandar Madani di Perbatasan Negeri
Kain Songket Hendak Dibentang
Berpadu Dengan Cindai dan Sari
Selamat Berkompetisi di Lomba Musik Kolintang
Budaya Negeri Kekal Lestari
Sekian, terima kasih.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Dr. H. Nurdin Basirun, S. Sos, M.Si
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