BUPATI BURU
Bismillahirahmanirahim
Assalamu’alaikum warahmatullahiwabarakatuh
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian
Salam Olahraga
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
Sdra Rektor Iqra Buru beserta seluruh civitas
Pimpinan TNI/Polri, Instansi Vertikal, BUMN/BUMD, OKP,
Ormas dan Organisasi Politik
Ibu-ibu Pimpinan Organisasi Wanita
Para pecinta olahraga bersepeda, para insan pers beserta
seluruh peserta Road Bike dan Fun bike, hadirin yang
berbahagia
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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 bersamasama mengikuti kegiatan sepeda santai sekaligus pembukaan
Road Bike sebagai rangkaian dari sejumlah agenda Festival
Bupolo tahun 2016.
Sesungguhnya agenda festival bupolo 2016 ini lahir dari rasa
optimisme kami melihat potensi yang begitu besar pada sector
pariwisata di daerah ini, dimana kita mengetahui bersama bahwa
negeri ini memiliki sejarah yang panjang yang akhirnya sangat
mempengaruhi ragam kultur budaya masyarakat. Disamping itu,
kita juga memiliki banyak daya tarik wisata yang secara alamiah
dapat

disejajarkan

dengan

tujuan

wisata

yang

sudah

berkembang, antara lain Obyek Wisata Alam, wisata Bahari, dan
wisata budaya/sejarah. Namun, semua daya tarik itu tentu tidak
dapat begitu saja memberi nilai tambah bila kemudian tidak
diiringi

dengan

ikhtiar

menggugah

minat

pasar

untuk

mengunjungi serta menikmati berbagai obyek wisata yang ada di
negeri. Oleh karena itu, festival bupolo 2016 merupakan sebuah
tahapan yang harus kita laksanakan untuk menjadikan negeri
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bupolo yang kita cintai ini sebagai sebuah daerah destinasi
wisata di Indonesia Timur.
Saudara – saudara hadirin yang saya hormati.
Sector Pariwisata saat ini telah menjadi salah satu sektor industri
yang perkembangannya tercepat di dunia. Di sejumlah negara,
baik di negara maju maupun di negara-negara berkembang
pariwisata digerakkan sebagai perekrut tenaga kerja yang sangat
besar dan menjadi sumber pendapatan ekonomi yang mampu
meningkatkan

taraf

hidup

masyarakatnya.

Namun,

untuk

membangun sector pariwisata ini tentunya kita harus berpegang
pada prinsip Pembangunan pariwisata yang berkelanjutan yang
didukung secara ekologis sekaligus layak secara ekonomi, juga
adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat. Hal tersebut
hanya

dapat

terlaksana

dengan

sistem

penyelenggaraan

kepemerintahan yang baik (good governance) yang melibatkan
partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan
masyarakat.
Kebersamaan ketiga unsur ini dalam pengembangan industri
pariwisata memiliki posisi yang sangat menentukan karena

Sambutan Bupati : Road dan Funbike 2016

3

keterkaitannya secara langsung terlibat dalam berbagai aktifitas
kepariwisataan. Mengingat bahwa lahirnya sebuah kebijakan
pemerintah

kemudian

diiringi

dengan

ikhtiar

melakukan

pelayanan yang professional dari pihak swasta serta hadirnya
dukungan berupa partisipasi kreatif dari masyarakat maka
dengan sendirinya akan terakselerasi gerakan kepariwisataan di
negeri ini.
Untuk itu, dalam rangka mewujudkan daerah ini sebagai salah
satu destinasi wisata, maka saya mengajak seluruh stakeholder
dan masyarakat untuk mari kita sukseskan event festival bupolo
2016 yang merupakan salah satu media yang sangat positif
dalam mempromosikan budaya serta potensi pariwisata yang
ada di Kabupaten Buru. Event Festival Bupolo ini juga
merupakan suatu bentuk perwujudan dari upaya kita untuk
melestarikan

seluruh

potensi

pariwisata,

kesenian

dan

kebudayaan yang diharapkan dapat menjadi jendela untuk
mengintip kekayaan Khasanah Budaya dan potensi daya tarik
wisata secara umum yang ada di Negeri Bupolo tercinta ini.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini. Kepada peserta lomba road bike saya ucapkan
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selamat bertanding, junjung tinggi semangat sportivitas. Raih prestasi
terbaik dengan tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan
penyelenggara.

Akhirnya

dengan

mengucapkan

“bismillahirrahmannirahim” saya membuka dengan resmi
lomba Road Bike Tingkat Anak-anak dan Remaja Tahun
2016.

Semoga

Allah

SWT

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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