BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum wr. Wb dan salam sejahtera
Yth.

-

Para asisten, Staf Ahli, dan seluruh pimpinan SKPD di
lingkup pemkab. Buru
Para pejabat esalon III dan IV serta saudara-saudara,
hadirin peserta upacara yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk
senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya,
sehingga pada pagi ini kita dapat mengikuti upacara bendera
dalam keadaan sehat wal’afiat.
Saudara-saudara,

hadirin

peserta

upacara

yang

berbahagia,
Pada kesempatan ini, ada beberapa point penting yang akan saya
sampaikan untuk menjadi perhatian kita bersama sebagai berikut :
1. Walaupun sedikit terlambat, tapi tak salah kalau saya ucapkan
selamat tahun baru 2015 dan kembali tingkatkan motivasi kita
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sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat di negeri ini. Di awal
tahun 2015 ini tentunya setumpuk agenda kerja utamanya
terkait

pertanggungjawaban

kita

terhadap

pengelolaan

anggaran di tahun 2014 telah menanti kita. Apalagi di akhir
januari

ini,

melakukan

Badan
audit

Pemeriksa
awal

Keuangan

terhadap

akan

kembali

perencanaan

maupun

pengelolaan anggaran di Tahun 2014. Untuk

itu, saya

instruksikan kepada seluruh pimpinan SKPD untuk segera
menyelesaikan

seluruh

laporan

pertanggungjawaban

pengelolaan adminstrasi keuangan TA. 2014 dan data-data
pendukung yang dibutuhkan dalam pemeriksaan.
2. Hasil dari audit BPK tahun lalu kita berhasil memperoleh
predikat WDP dari yang beberapa tahun sebelumnya kita
berada dalam predikat disclaimer. Untuk pemeriksaan tahun ini
atas pengelolaan di tahun 2014, kita diinformasikan oleh BPK
Perwakilan di Ambon bahwa ada kemungkinan untuk predikat
kita dapat meningkat dari WDP menjadi WTP dengan syarat
seluruh

hasil

temuan

dari

BPK

untuk

dapat

segera

ditindaklanjuti. Untuk itu, saya mintakan kepada seluruh SKPD
yang terdapat hasil temuan BPK agar secara serius dapat
menindaklanjuti setiap temuan tersebut sampai dengan selesai.
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3. Selain itu pada kesempatan ini, saya menginstruksikan kepada
seluruh SKPD untuk segera mempersiapkan proses pelaksanaan
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2015
ini, persiapan tersebut termasuk

mempersiapkan seluruh

pejabat

dengan

penatausahaan

anggaran

memperhatikan

kinerja dan moral masing – masing aparatur. Selain itu pada
T.A 2015 ini seluruh belanja modal dan jasa yang akan dilelang
segera dibuat Rancangan Umum Pengadaan untuk selanjutnya
diserahkan kepada Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang telah
terbentuk untuk selanjutnya bisa dilelang sesuai prosedur
pengadaan barang dan jasa. Kita juga harus berusaha agar
realisasi belanja khususnya untuk belanja modal di setiap SKPD
diusahakan untuk tidak berada pada triwulan ke IV.
4. Kepada Pimpinan SKPD saya harapkan kepada saudara –
saudara selaku pimpinan buktikan kepada kami dan masyarakat
di negeri bupolo tercinta bahwa selaku top manager saudara
mampu untuk memenej SKPD dan bawahan masing – masing
dengan baik, hapuskan manajemen tukang cukur dilingkup
kerja saudara serta lakukan pembagian tugas yang jelas dan
tegas sehingga rasa tanggungjawab akan tumbuh pada diri staf
anda, setelah itu laksanakanlah prinsip reward and punishment
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dalam mendukung upaya peningkatan disiplin dan etos kerja
PNS, karena patut disadari bahwa peningkatan kinerja birokrasi
sangat berbanding lurus dengan disiplin PNS.
5. Yang terakhir, saya minta kepada seluruh aparatur dilingkup
Pemkab Buru, setelah upacara ini selesai, langsung kita menuju
ke Masjid Alburuuj untuk mengikuti peringatan Maulid Nabi
Muhammad SAW 1436 H.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini, semoga Allah SWT, senantiasa memberikan
rahmat dan meridhoi setiap tugas dan pengabdian kita kepada
bangsa dan negara serta bumi bopolo tercinta ini
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. Wb
WAKIL BUPATI BURU

Ir. JUHANA SOEDRADJAT
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