Buka Musda Ke XI Pemuda Panca
Marga, Wagub Cok Ace Harap
Para Pemuda Miliki Kepekaan
Sosial.

NangunSatKerthiLokaBali – Dalam rangka Musyawarah Daerah ke XI
yang dilaksanakan oleh organisasi Pemuda Panca Marga Provinsi
Bali, Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati
mendapat kehormatan untuk membuka Musda tersebut, yang
bertempat di Aula Yayasan Kebaktian Proklamasi Provinsi Bali,
Denpasar, pada Sabtu (10/8).
Lebih jauh dalam sambutannya, wagub Cok Ace mengatakan bahwa
tujuan dari musda tersebut tidak lain adalah untuk
meningkatkan rasa persatuan pemuda dan rasa tingginya
penghormatan terhadap kebhinekaan. Menjadikan kreativitas
sebagai solusi terhadap penyikapan atas kebhinekaan untuk
memperkokoh persatuan dan kemajuan bangsa. Untuk itu, Wagub
Cok Ace berharap dengan tugas dan fungsi yang diemban oleh
organisasi Pemuda Panca Marga dapat meningkatkan kepekaan
social terkait isu-isu yang berkembang dalam lingkungan
masyarakat, khususnya terhadap isu yang bertujuan untuk
memecah belah masyarakat.
“Saya berharap para pemuda PPM ini memiliki kepekaan yang
lebih dari para pemuda lain, terutama dalam merespon isu yang
terjadi di masyarakat, sehingga jika ada isu yang ingin

memecah belah, maka para pemuda ini menjadi garda terdepan
dalam memberikan pencerahan maupun pemahaman terhadap
masyarakat, ”ujarnya.
Disamping itu, menurut Wagub Cok Ace masyarakat masih
membutuhkan pemuda-pemudi yang memiliki kematangan
intelektual, kreatif, percaya diri, inovatif, mememiliki
kesetiakawanan social dan semangat nasionalisme yang tinggi
dalam pembangunan nasional. Pemuda diharapkan mampu
bertanggung jawab dalam membina kesatuan dan persatuan NKRI,
serta mengamalkan nilai-nilai Pancasila agar tercipta
kedamaian, kesejahteraan umum serta kerukunan antar umat
beragama.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pemuda Panca Marga H. LULUNG
menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas perhatian
Pemerintah Provinsi Bali terhadap keberadaan dari organisasi
PPM dan legium Veteran tersebut. Ia mengakui bahwa peran PPM
di seluruh Provinsi yang ada di Indonesia sangat memberikan
kontribusi positif dan aktif bagi keamanan masyarakat sekitar,
baik itu melalui kerjasama dengan Pemerintah ataupun aparatur
daerah lainnya. “Karena pokok-pokok pikiran dari para pemuda
diharapkan mampu mempercepat pembangunan disegala bidang,
untuk itu saya harap kedepan keberadaan PPM dapat terus saling
bekerjasama dengan Pemerintah Daerah demi kemajuan bangsa
kita, ”pungkasnya.
Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Ketua PHDI Pusat
sekaligus Dewan Paripurna PPM, Ketua Mada LVRI Provinsi Bali,
Ketua YKP Bali, dan Para Pimpinan Cabang PPM Kota/Kab.Se-Bali.
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