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SAMBUTAN BUPATI KARANGANYAR
PADA ACARA

PELANTIKAN DEWAN PENGURUS  KABUPATEN KORPRI KARANGANYAR PERIODE 2012-2017
Hari / tanggal : Jum’at, 28 Desember 2012
Waktu : 14.00 WIB
Tempat  : Pendhopo Rumah Dinas Bupati Karanganyar

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

	Yang saya hormati Rekan-rekan Muspida Kab Karanganyar
	Yang saya hormati Ketua Dewan Pengurus Propinsi KORPRI Jawa Tengah
	Yang saya hormati Sdr. Kepala Dinas/ Kantor/ Instansi/ Bagian di Lingkungan Pemkab
	 Yang saya hormati Dewan Pengurus Kabupaten  KORPRI Karanganyar
	Yang saya hormati peserta utusan KORPRI unit Kabupaten dan KORPRI Unit Kecamatan
	Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia.


Sebagai wujud syukur ke hadirat Allah SWT marilah kita bersama memanjatkan puji syukur Alhamdulillahirobbil’alamin atas segala nikmat, berkah dan inayah-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri Pelantikan Dewan Pengurus Kabupaten  KORPRI  Karanganyar Periode 2012-2017 dengan sehat wal afiat.
Sebelumnya Saya atas nama Bupati Karanganyar mengucapkan Selamat kepada Dewan Pengurus  Kabupaten KORPRI Karanganyar yang baru saja dilantik. Mudah-mudahan para pengurus yang telah terpilih ini merupakan pribadi-pribadi PNS yang kapabel, memiliki integritas , penuh  semangat dengan jiwa korsa yang mantab.

Hadirin dan para pengurus KORPRI yang berbahagia,
Keberadaan KORPRI merupakan aset penting dalam penyelenggaraan negara. Jumlah sumber daya manusia KORPRI yang begitu banyak adalah potensi yang wajib dikelola, dipersatukan dalam wadah resmi sehingga terberdayakan untuk memperjuangkan nasib, kesejahteraan baik material maupun spiritual. Kita pahami bersama bawa KORPRI merupakan satu-satunya wadah non kedinasan dari PNS, maka dari pada itu, setiap anggota KORPRI  tetap memiliki peluang untuk berkiprah mengaktualisasikan diri dalam koridor yang ada dan harus  tetap mengedapankan netralitasnya.
Untuk itu, saya selaku Dewan pembina KORPRI Kab Karanganyar berpesan kepada pengurus agar mampu memimpin, mempersatukan ribuan PNS Kab Karanganyar dalam satu cita-cita konkrit yakni memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Komitmen ini perlu terus ditegaskan dan diwujudkan. Anggota KORPRI harus terus  diingatkan kembali akan tiga peran utamanya sebagai abdi negara, abdi masyarakat dan abdi pemerintah.
Sebagai abdi negara, PNS yang tergabung dalam KORPRI wajib menjadi contoh dalam menjalankan konstitusi, menciptakan kehidupan kenegaraan yang kondusif. Sebagai abdi masyarakat, PNS harus bisa melayani masyarakat secara prima, dan sebagai abdi pemerintah PNS mesti memberikan dukungan terhadap jalannya pemerintahan guna terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (good governance).
Hadirin dan para pengurus KORPRI yang berbahagia,
Kita paham bahwa Bapak/ Ibu sebagai warga negara juga memiliki hak politik , namun dalam status sebagai PNS dalam wadah KORPRI, kita harus bersikap netral. Kita adalah aparatur negara yang wajib menjunjung profesionalitas, jujur, dan adil serta merata dalam penyelenggaraan negara. Afiliasi terhadap pihak-pihak tertentu dikhawatirkan akan mempengaruhi kinerja PNS, dan mengurangi sikap profesional.
Kepada para pengurus KORPRI Kab Karanganyar yang baru, saya berpesan, dalam menyusun dan melaksanakan  program-program kerja hendaknya mengakomodasi aspirasi anggota. Jalankan program kegiatan yang memberikan dampak positif pada upaya peningkatan kapabilitas dan kompetensi anggota dengan tetap mengupayakan  kesejahteraan bersama.

Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat kepada Dewan Pengurus Kabupaten KORPRI Karanganyar Periode 2012-2017. Selamat bekerja dengan penuh dedikasi. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.	

                 BUPATI  KARANGANYAR

Dr. Hj.RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, MHum 


