BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum wr. Wb dan salam sejahtera
Yth. - Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru
- Para Unsur Forum
Kabupaten Buru

Koordinasi

Pimpinan

Daerah

- Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di
Lingkup Pemkab. Buru
- Para Unsur Pimpinan Kecamatan Fenalisela dan Airbuaya
- Ketua dan pengurus KNPI se-Kabupaten Buru
- Pimpinan Organisasi Kepemudaan
- Para tokoh agama, tokoh masyarakat beserta seluruh
hadirin yang berbahagia.
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan
puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita dapat
bersama – sama menghadiri Acara Pembukaan Kegiatan Bhakti
Sosial yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda
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Indonesia (KNPI) Kecamatan Fenalisela. Tak lupa pula salam dan
salawat marilah kita haturkan kehadirat junjungan kita Nabi
Besar

Muhammad

SAW

yang

telah

membimbing

dan

menunjukkan jalan yang benar kepada kita semua yaitu jalan
yang diridhoi Allah SWT.
Terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini, atas nama pribadi dan
Pemerintah

Daerah,

terimakasih

dan

saya

ingin

menyampaikan

rasa

apresiasi

yang

sebesar-besarnya

atas

kepedulian dari seluruh pemuda Finaleisela yang tergabung
dalam

Komite

Nasional

Pemuda

Indonesia

(KNPI)

atas

terselenggaranya Bhakti Sosial pada hari ini, yang merupakan
salah satu bentuk perwujudan kepedulian kaum muda akan
pembangunan dinegeri ini. Bagi saya pemuda adalah aset
bangsa yang harus terus kita kembangkan dan berdayakan,
tanpa peran pemuda bangsa ini tak akan menjadi bangsa yang
besar dan tak akan menjadi bangsa yang dihargai dan dihormati
oleh bangsa
Sedemikian

lain,

pemuda

adalah

pentingnya kedudukan

masa depan bangsa.
dan peranan

pemuda,

sampai-sampai Bung Karno pernah berucap “Seribu orang tua
hanya dapat bermimpi, satu orang pemuda dapat mengubah
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dunia” dan apa yang diselenggarakan oleh para pemuda di
Kecamatan Fenalisela pada hari ini, semestinya dapat menjadi
contoh bagi seluruh pemuda untuk terus memberikan yang
terbaik bagi negeri ini. Saya yakin sungguh,

kebersamaan

antara pemuda dan pemerintah yang telah kita jalin selama ini
adalah sebuah kekuatan, sekaligus kunci sukses dalam usaha
kita untuk terus membangun negeri bupolo tercinta ini menuju
masyarakat bupolo yang maju, sejahtera, demokratis dan
berkeadilan.
Hadirin yang berbahagia,
Prioritas pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah
daerah pada prinsipnya selalu mengacu pada upaya pemerataan
pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,
dimana

masyarakat

merupakan

obyek

sekaligus

subyek

pembangunan. Dalam hal ini, maka paradigma pemberdayaan,
sangatlah diperlukan untuk mewujudkan partisipasi masyarakat.
Dengan kata lain, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat
dalam

pembangunan,

maka

semakin

tinggi

pula

tingkat

keberhasilan yang akan dicapai. Dengan demikian, dapat
disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan salah satu
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indikator

utama

dan

menentukan

dalam

keberhasilan

pembangunan.
Dalam

upaya

meningkatkan

tingkat

partisipasi

ini,

maka

tentunya diperlukan kesamaan visi dan aksi yang dilandasi oleh
rasa persatuan dan kekeluargaan diantara kita sehingga cita-cita
pembangunan dapat kita wujudkan. Karena sesungguhnya
pembangunan suatu daerah bukan saja menjadi tanggungjawab
pemerintah semata, namun harus ada keterlibatan semua
stakeholder, karena sesungguhnya pemerintah hanyalah sebagai
fasilitator dan regulator yang tentunya sangat membutuhkan
partisipasi semua pihak dalam mengawal dan menjaga seluruh
hasil dari pembangunan sehingga harus ada rasa memiliki (sence
of belonging) oleh semua pihak, agar keberhasilan dan
keberlanjutan pembangunan tetap terjaga. Oleh karena itu, KNPI
selaku wadah bagi generasi muda, saya harapkan dapat
memainkan perannya dalam mengoptimalkan seluruh potensi
yang ada ditengah masyarakat demi memajukan pembangunan
dinegeri ini .
Kalau kita melihat kembali sejarah perjalanan Bangsa Indonesia,
maka sudah tidak bisa dipungkiri lagi jika kepeloporan pemuda
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mempunyai peran dan posisi yang sangat strategis. Berbagai
moment penting bagi bangsa kita, baik pada masa sebelum
maupun setelah kemerdekaan, lahir dari ide, semangat dan
kepemimpinan para pemuda. Bahkan pada masa orde baru,
pemuda tampil mempelopori perubahan menjadi era reformasi
pada tahun 1998. Semangat kepeloporan inilah yang hendaknya
dapat dijadikan sebagai acuan dari KNPI dalam melaksanakan
setiap agenda kerjanya.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan yang berbahagia ini. Akhirnya, dengan senantiasa
memohon petunjuk dan lindungan Allah SWT, Tuhan Yang Maha
Kuasa dan dengan mengucapkan “Bismilahirrahmanirahim”
saya membuka dengan resmi Kegiatan Bhakti Sosial
yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Pemuda
Indonesia (KNPI) Kecamatan Fenalisela Tahun 2015.
Semoga Allah SWT,

senantiasa memberikan rahmat dan

meridhoi setiap tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan
negara serta daerah tercinta ini
Sekian dan terima kasih.
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Wassalamualaikum Wr. Wb.
BUPATI BURU

RAMLY I.UMASUGI, S.Pi, MM
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