SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT
PADA
PENUTUPAN RAPAT KORDINASI TEKNIS (RAKORNIS)
BIDANG PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2009
PLANET HOLIDAY HOTEL BATAM, KEP. RIAU,
TANGGAL 7 S/D 9 OKTOBER 2009

Yth, Para Kepala Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi, Kabupaten dan Kota seluruh
Indonesia;
Yth, Para Pejabat di lingkungan Departemen Perhubungan serta hadirin yang saya
hormati

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh, Salam Sejahtera bagi kita semua,
Pertama-tama, marilah kita dengan tiada henti memanjatkan puji dan syukur kehadirat
Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Ridho Nyalah, maka akhirnya pada hari ini kita
bersama, yang hadir disini, dapat menyelesaikan keseluruhan rangkaian kegiatan acara
dalam rangka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan Darat dan secara
tertib, lancar dan tepat waktu sesuai dengan rencana dan harapan kita bersama.

Saudara para peserta rapat yang saya hormati,
Dalam kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terimakasih, serta penghargaan yang
setinggi-tingginya kepada Saudara sekalian para peserta Rakornis, yang telah secara penuh
mengikuti dengan cermat jalannya keseluruhan acara rapat koordinasi serta telah
berpartisipasi aktif, berdiskusi, menyampaikan kontribusi pemikirannya, sejak awal hingga
akhir acara.

Betapa saya sangat besar hati, karena dalam penyelenggaraan Rapat Koordinasi Teknis
Bidang Perhubungan Darat Tahun 2009 yang diselenggarakan di BATAM KEP. RIAU kali
ini, telah dihadiri oleh lebih dari 600 peserta yang terdiri dari Dinas Perhubungan Propinsi,
Kabupaten dan Kota dari hampir sebagian besar wilayah di tanah air dan juga Undangan
para Pejabat terkait.

Hal ini menunjukan adanya rasa kesamaan tanggung jawab dan cara pandang kita, segenap
insan perhubungan, mengenai pentingnya konsistensi dan kesamaan kebijakan dalam
penanganan

tugas-tugas

operasional

sehari-hari

dalam

melakukan

pembinaan

penyelenggaraan transportasi darat, sebagaimana tugas kita bersama.

Saudara sekalian, yang berbahagia

Melalui diskusi-diskusi yang telah dilakukan sepanjang penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Teknis ini, telah berhasil digali dan dihimpun berbagai masukan serta kontribusi pemikiran
dari para Kepala Dinas Perhubungan peserta Rakornis selaku pembina teknis di daerah,
sekaligus juga disampaikan berbagai permasalahan yang terjadi di masing-masing wilayah,
dengan karakteristik yang berbeda pula satu dengan lainnya, serta memerlukan pendekatan
penanganan yang berbeda pula untuk pemecahannya, sesuai dengan situasi dan kondisi
masing-masing daerah.

Saya mengharapkan agar kiranya seluruh materi yang dihasilkan dan disepakati
sebagaimana rumusan hasil Rakornis ini, dapat segera ditindak lanjuti dan dilaksanakan
sebaik-baiknya oleh semua pihak terkait, baik ditingkat pusat maupun daerah, pada seluruh
Dinas Perhubungan/LLAJ Propinsi dan Kabupaten/Kota.

Adapun untuk mendukung kepastian tindak lanjut rumusan, maka seluruh hasil rumusan
Rakornis akan disampaikan kepada Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia,
untuk selanjutnya, kami, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat akan membentuk Tim
Monitoring yang secara aktif akan melakukan memantau dan memonitor tindak lanjut dari
hasil rumusan tersebut, yang nantinya akan menjadi bahan atau materi bahasan pada
penyelenggaraan Rakornis tahun 2010.

Saudara sekalian, para peserta Rakornis yang saya hormati,
Pada kesempatan yang baik ini, saya juga ingin sampaikan ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu terselenggaranya Rapat Koordinasi Teknis Bidang
Perhubungan Darat 2009 ini, khususnya kepada Panitia penyelenggara, Pemerintah Daerah
Propinsi Kepualaun Riau. Saya sampaikan juga ucapan terima kasih kepada seluruh peserta
yang telah mengikuti jalannya Rakornis ini dan telah memberikan masukan yang akan
menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan di bidang Transportasi Darat.

Kepada seluruh peserta, saya ucapkan selamat jalan semoga saudara-saudara sekalian
sampai di tempat tujuan dan berkumpul kembali ditengah keluarga dengan selamat, dan
tidak kurang suatu apapun dan semoga hasil yang didapat dari Rakornis ini dapat menjadi
acuan dan motivasi dalam menjalankan tugas-tugas yang menjadi kewajiban kita semua,
guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan transportasi darat
yang aman, nyaman, lancar dan selamat sebagaimana harapan kita bersama

Akhirnya,

dengan

mengucapkan

”ALHAMDULILLAHIROBBILALAMIIN”

saya

nyatakan Rapat Koordinasi Teknis Perhubungan Darat Tahun 2009 resmi saya nyatakan
”DITUTUP”.

Demikian, Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh.
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