PESAN-PESAN
KETUA UMUM ORARI
PADA AKHIR TAHUN 2002 DAN
MENYAMBUT TAHUN 2003

Rekan-rekan warga ORARI yang saya cintai dan saya banggakan
Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh
Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena rachmad dan karunia
Nya, kita semua masih berada dalam kebersamaan dan dapat terus
menekuni hobby kita serta berbakti pada Nusa dan Bangsa.
Sebentar lagi tahun 2002 akan berakhir, tahun yang penuh dengan
perjuangan dan tantangan, dan sebentar lagi tahun 2003 akan segera datang
dengan membawa berbagai harapan.
Mari sejenak kita evaluasi apa yang telah kita perbuat selama tahun yang
lalu, mari sejenak kita hayati apa yang telah kita berikan kepada Bangsa
tercinta.
Di Tahun 2002 harapan dan amanat Munas VII untuk memperjuangkan dan
meningkatkan eksistensi ORARI dan Amatir Radio Indonesia dengan
mengupayakan segera diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan
Amatir Radio, telah dilaksanakan, dan Alhamdullilah bulan Agustus 2002
Keputusan Menteri Nomor 49 tahun 2002 di terbitkan.
Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri ini, eksistensi serta peran serta
ORARI dalam membina Amatir Radio di Indonesia, kian jelas, Amatir Radio
tingkat Siaga telah dapat berkomunikasi dengan Amatir Radio di Seluruh
Dunia, Amatir Radio warga Negara Asing telah pula mendapat kemudahan
untuk melakukan kegiatannya di Indonesia, dan masih ada beberapa
kemudahan yang diberikan Pemerintah kepada warga ORARI.
Di Tahun 2002 para anggota ORARI di Propinsi Bangka Belitung, Gorontalo
dan Maluku Utara telah memiliki ORARI Daerah sendiri.
Ditahun 2002 semua kewajiban kita terhadap IARU telah terselesaikan.
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Ditahun 2002 kita telah lakukan pengabdian kepada Masyarakat, dalam
menanggulangi musibah dan bencana banjir, kebakaran hutan, gempa bumi,
tanah longsor, gunung meletus, kita juga tidak berpangku tangan dalam
penanggulangan bencana kecelakaan Pesawat terbang, Kereta api,
Tenggelamnya Kapal Laut serta Kecelakaan Lalu lintas, demikian pula
dengan penanggulangan
akibat tregedi bom di Bali dan kerusuhan di
beberapa tempat, Dalam menunjang Angkutan dan Pengamanan pada saat
Lebaran, Natal dan Tahun baru ORARI selalu tampil dengan pengetahuan
dan peralatan yang dimiliknya.
Di Tahun 2002 kita terus melakukan pembinaan dan peningkatan
pengetahuan Amatir Radio, dengan dilaksanakan berbagai Kontes
ketrampilan Amatir Radio baik dilapangan maupun di Udara, serta
dilaksanakan pula kegiatan dx pedition pula terpenuhi.
Mari kita syukuri akan berbagai keberhasilan yang telah kita dapat, berbagai
tugas yang telah berhasil kita laksanakan, dan berbagai gangguan, hambatan
dan tantangan yang kita terima.
Di penghujung tahun 2002, perkenankan saya atas nama seluruh
Kepengurus ORARI baik DPP maupun ORARI Pusat, ORARI Daerah dan
ORARI Lokal, mohon maaf bila di tahun 2002 ada hal-hal yang kurang
memuaskan atau kekhilafan yang tejadi.
Sebentar lagi Matahari tahun 2003 setumpuk tugas telah menunggu.
Mari kita satukan tenaga dan fikiran, kita rapatkan barisan dan perkokoh
persatuan dan kesatuan untuk menyongsong hari esok yang lebih baik.
Selamat Tahun Baru 2003,
Semoga ORARI tetap jaya.
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.
ORGANISASI AMATIR RADIO INDONESIA
KETUA UMUM

H. HARSONO – YBØPHM
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