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Bismillahirrahmanirrahim  

 

Yang Berusaha Saudara dan Saudari Pengacara Majlis 

 

Yang Berhormat Datuk Hajah Rubiah binti Haji Wang   

Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah   

 

YBhg. Dato’ Sri Ramlan bin Dato’ Harun,  

Ketua Setiausaha, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah  

 

Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha,  

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah   

 

Ketua-ketua Pengarah, Pengurus Besar, Ketua Pegawai Eksekutif, 

Ketua-ketua Jabatan dan Agensi, Setiausaha-setiausaha Bahagian, 

Ketua-ketua Unit, Pegawai-pegawai Kanan Kementerian 

 

Ketua-Ketua Pengarang Agensi Media, Pengurus-Pengurus Besar, 

Penolong- Penolong Ketua Pengarang dan Pengurus, Pengarang 

dan Pengurus, serta Rakan-Rakan Media yang dikasihi dan yang 

kami raikan pada petang ini.  
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera dan 

Salam Perpaduan. 

 

PENDAHULUAN 

 

1. Alhamdulillah, saya bersyukur kehadrat Allah SWT di atas limpah 

kurnia-Nya dapat kita berkumpul pada Majlis Sembang Santai Media 

Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah (KKDW) Tahun 2023 yang 

diadakan pada petang ini. Saya amat berbesar hati berada di sini dan 

bertemu dengan saudara saudari sekalian. Selamat datang saya 

ucapkan kepada semua Ketua Pengarang, Wartawan dan pengamal 

media massa ke majlis pada petang ini. 

2. Adalah menjadi harapan saya, agar hubungan baik yang telah 

terbina dan terjalin sesama kita ini dapat kekal berpanjangan – dalam 

kita mengisi peranan masing-masing membentuk `nation building’ yang 

lebih bermakna dan menjanjikan kemakmuran. 

 

Para hadirin yang saya muliakan, 

 

3. Penganjuran Majlis Sembang Santai Media  ini adalah inisiatif 

bersama Pejabat Timbalan Perdana Menteri dan  Kementerian menerusi 

Unit Komunikasi Korporat KKDW bagi meraikan serta mengeratkan 

silaturrahim bersama pihak media yang selama ini, telah banyak 

membantu dalam menyebar luas liputan dan publisiti. 
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 Majlis ini juga adalah sebagai tanda penghargaan kepada pihak media 

yang sentiasa memberi sokongan padu dan tanpa jemu terutamanya 

terhadap program-program dan isu-isu berkaitan pembangunan dan 

usaha-usaha dalam memacu kemajuan masyarakat luar bandar. 

 

4. Tiada siapa boleh menafikan peranan wartawan dan media massa 

dalam pembangunan dan pemodenan negara. Melalui penulisan 

mereka, dapat mengubah pemikiran masyarakat malah kekuatan yang 

ada pada ketajaman penulisan mereka boleh menjatuhkan atau 

membangunkan sesebuah negara. Seperti kata pepatah; Mata Pena 

Lebih Tajam Dari Mata Pedang. Dalam konteks KKDW, media 

bertindak sebagai penghubung yang mendekatkan Kementerian dengan 

masyarakat luar bandar menerusi liputan dan kupasan yang diterbitkan 

berkaitan isu-isu pembangunan luar bandar yang relevan dan konsisten 

sepanjang tahun. 

  

CABARAN MEDIA MASSA HARI INI 

 

Para hadirin yang saya kasihi sekalian, 

 

5. Pada pandangan saya, dalam kita berdepan dengan segala 

cabaran pada hari ini apa yang paling penting dan paling asas adalah 

untuk terus membina, memelihara dan memupuk jalinan kerjasama 

yang baik antara kerajaan dengan media massa. 
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Saya percaya dengan adanya hubungan simbiotik di antara kerajaan 

dan media akan dapat membantu dalam melaporkan inisiatif-inisiatif 

Kerajaan untuk membangun dan mewujudkan persekitaran desa yang 

kondusif dan lengkap dari sudut prasarana, pembangunan belia luar 

bandar, ekonomi, keusahawanan, modal insan cemerlang dan sistem 

penyampaian yang komprehensif.  

 

PENUTUP 

YBhg. Dato’/Datin, rakan-rakan media serta hadirin sekalian, 

6. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya pada petang ini, sekali lagi 

saya menzahirkan rasa bangga dan berterima kasih atas segala 

kerjasama pihak media dan berharap agar hubungan simbiotik antara 

kerajaan dan media  ini akan berkekalan dan dapat dipertingkatkan lagi.  

Saya amat menghargai segala publisiti yang telah diberikan secara 

langsung dan tidak langsung oleh pihak media. 

7. Akhir kata, Wabillahi Taufik Walhidayah Wassalamualaikum 

Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

Sekian, terima kasih. 

 


