BUPATI BURU
Bismillahirahmanirahim
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh
Yth. - Sdra Wakil Bupati Buru, Bapak Ir. Juhana Soedradjat
- Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Buru
- Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Buru
- Sdra. Sekretaris Daerah Kabupaten Buru, Para Asisten,
staf ahli, Kepala Dinas/ Inspektur/ Badan/ Kantor/
Bagian di Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru
- Bapak/Ibu undangan dan seluruh pengunjung Pantai
Merah Putih Namlea yang berbahagia

Mengawali sambutan ini, pertama-tama saya mengajak kita
semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang maha kuasa, karena kepada kita masih diberi
nikmat kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk bersama-
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sama menghadiri Lounching Aplikasi Elektronik Bupolo Mengadu
(AKEBA ONLINE) sekaligus Lounching Album Bamansia.
Saudara – saudara hadirin yang saya hormati.
Era globalisasi yang terjadi saat ini telah membawa dampak
pada perubahan lingkungan strategik serta perkembangan
diberbagai

bidang

termasuk

perkembangan

pemanfaatan

information and comunication technology atau ICT. Perubahan
dimaksud

mendorong

semua

pihak

untuk

mengantisipasi

paradigma baru dengan upaya peningkatan pelayanan informasi
kepada semua pihak menuju ke arah terwujudnya masyarakat
informasi.
Karena kami menyadari sungguh bahwa salah satu ciri utama
dari abad 21 ini adalah dijadikannya teknologi informasi sebagai
bagian tak terpisahkan dari berbagai aktivitas keseharian, tak
terkecuali

aktivitas

pemerintahan,

pembangunan,

dan

kemasyarakatan sehingga tidaklah mengherankan dalam konteks
seperti

ini

maka

ke-gagap-an

akan

teknologi

informasi

dipersepsikan sebagai sesuatu yang ketinggalan zaman.
Dalam kaitan itu, saya sungguh menyambut baik dengan adanya
sebuah

system

aplikasi
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menyediakan sarana bagi masyarakat untuk menyampaikan
informasi sekaligus pengaduan yang secara langsung tertuju
kepada saya selaku Bupati Buru untuk selanjutnya dapat saya
berikan respon agar tidak terjadi pembiasan informasi di
masyarakat.
Apalagi dalam aplikasi elektronik bupolo mengadu ini, tersedia
content yang dapat digunakan untuk menyajikan pesan gambar
dan video sehingga pesan yang sampai kepada saya benarbenar

adalah

pesan

yang

valid

dan

dapat

dipertanggungjawabkan. Untuk itu, melalui kesempatan ini saya
ingin mengajak seluruh masyarakat di negeri ini, khususnya
pengguna android atau smartphone agar mari kita rapatkan
barisan mengambil peran dalam mewujudkan Kabupaten Buru
yang lebih maju dan lebih transparan.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan

ini.

Akhirnya

“Bismillahirrahmannirahim”
Melounching

Aplikasi

dengan
Saya

Elektronik

mengucapkan

Secara
Bupolo

Resmi
Mengadu

(AKEBA ONLINE) dan Album Bamansia. Semoga Allah SWT

Sambutan Bupati : Lounching Akeba Online

3

senantiasa

meridhoi

kita

dalam

menjalankan

tugas

dan

pengabdian bagi bangsa dan negara.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. Wb

BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI, S.Pi, MM
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