
 

 

SAMBUTAN KETUA UMUM PB PBSI 

PADA  

PENGUKUHAN PENGURUS ORGANISASI 

MASYARAKAT BULUTANGKIS INDONESIA 

BELANDA (MBI BELANDA) 

Den Haag, 28 Desember 2011 
 

Yang terhormat  :    

-  Kepala/Wakil kepala Perwakilan Kedutaan 

Besar RI di Den Haag 

-  Segenap pengurus MBI-Belanda  

-  Para hadirin sekalian yang berbahagia 
 

Assalamu’alaikum Wr. Wb 

Selamat Malam dan Salam Sejahtera  

untuk  kita semua, 



Pertama-tama marilah kita panjatkan puji 

syukur dan ucapan terima kasih tiada henti 

kepada Allah SWT atas berkat karunia dan  

ridhoNYA, sehingga  dapat berkumpul ditempat 

ini untuk bersama-sama menyaksikan acara 

“Pengukuhan Pengurus Organisasi Masyarakat 

Bulutangkis Indonesia Belanda (MBI) masa bakti 

2012-2013” ini.  
 

Pada kesempatan yang baik ini, Saya atas 

nama Pengurus Besar PBSI menyampaikan 

“Selamat” atas terbentuknya organisasi MBI ini, 

yang diharapkan dapat menjadi alat perekat dan 

pemersatu yang kuat bagi masyarakat Indonesia 

di Belanda.  

 

Selain itu, organisasi ini diharapkan dapat 

bertumbuh kembang menjadi organisasi yang 



kuat dan tangguh yang selaras dengan  Visi dan 

Misi PB PBSI yaitu : 

“Untuk meraih keunggulan prestasi bulutangkis 

dunia dan memasyarakatkan olahraga 

bulutangkis lebih luas” 

 

Hadirin sekalian yang berbahagia, 

 

Di tempat perantauan, seperti di Belanda 

ini, wadah seperti MBI ini sangatlah penting, 

karena dapat menjadi tempat untuk 

berkumpulnya pencinta bulutangkis untuk 

menyalurkan hobi, bersosialisasi satu sama lain 

dan membangun jaringan, utamanya antar 

masyarakat Indonesia. 

 



Selain tempat untuk menyalurkan hobi, 

tidak tertutup kemungkinan dari wadah ini dapat 

melahirkan pemain-pemain berbakat dan 

bertelenta tinggi dari anak-anak kita yang selalu 

dibawa orang tuanya untuk bermain 

bulutangkis, seperti contohnya di cabang 

sepakbola yang belakangan terpantau banyak 

pemain keturunan Indonesia yang tersebar di 

berbagai Negara. 

 

Terakhir, kepada seluruh pengurus, Saya 

harapkan dapat bekerja sesuai dangan Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang telah 

disusun dan menjalankan Program Kerja yang 

telah ditetapkan bersama.  

 

  Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu 

memberkati segala upaya kita dalam 



menegakkan kembali kejayaan bulutangkis 

Indonesia.  
 

 

Sekian dan terima kasih. 

Wabillahi taufik wal hidayah  

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

PENGURUS BESAR  

PERSATUAN BULUTANGKIS SELURUH INDONESIA 

Ketua Umum, 

 

                                                  

DJOKO SANTOSO 

 

 

 
 


