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

Unsur

Forum

Koordinasi

Pimpinan

Daerah

Kabupaten Buru
- Sdra. Sekretaris Daerah Para Asisten, beserta seluruh
pimpinan SKPD di Lingkup Pemkab. Buru
- Rektor Universitas Iqra Buru
- Ketua Yayasan Muslim Buru
- Para pengurus Unit Kegiatan Mahasiswa gabungan
Beladiri Karate,
- Saudara-saudara, hadirin dan undangan yang berbahagia
Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini,
marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT,
karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berkumpul
bersama pada hari ini pada acara kenaikan sabuk bagi para
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Karate Do Gabdika Shito Ryu Kai UKM Iqra Buru dalam keadaan
sehat wal’afiat.
Dalam kaitan itu, Saya ingin menggunakan kesempatan yang
amat membahagiakan ini, terlebih dahulu untuk menyampaikan
rasa hormat, terima kasih dan penghargaan saya kepada para
pengurus Karate Do Gabdika Shito Ryu Kai yang telah sudi
memberikan Sabuk Hitam Karate Do Gabdika Shito Ryu Kai yang
tentu saja merupakan sebuah kehormatan kepada kami. Oleh
karena itu, saya tidak ingin banyak berjanji dengan anugerah
yang luar biasa ini, kecuali semoga apa yang telah diberikan
kepada saya pada hari ini bisa menambah komitmen kami untuk
terus membangun dan meningkatkan prestasi olahraga di daerah
ini.
Saudara – saudara Hadirin yang berbahagia,
Pembangunan keolahragaan didaerah ini terus kita galakan
secara

terencana

dan

berkesinambungan

dengan

selalu

berpedoman pada UU No. 3 tahun 2005 tentang Sistem
Keolahragaan Nasional. Di dalam Undang - undang tersebut
dinyatakan bahwa pembangunan keolahragaan diarahkan untuk
pemeliharaan kesehatan dan kebugaran, untuk peningkatan
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prestasi dan kualitas manusia, serta untuk penanaman nilai-nilai
moral dan akhlak mulia. Pembangunan keolahragaan juga kita
tujukan untuk menumbuhkan jiwa sportivitas, menanamkan
disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan
bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat
harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
Berkaitan dengan itu, prestasi olahraga yang dapat kita raih baik
pada

tingkat

regional

maupun

nasional,

sesungguhnya

merupakan parameter penting dari keberhasilan pembangunan
keolahragaan di daerah ini. Oleh karenanya, prestasi olahraga
yang dapat kita tunjukkan di berbagai gelanggang kompetisi,
juga akan mengangkat kebanggaan dan kehormatan kita
sebagai masyarakat dibumi bupolo tercinta.
Dalam kerangka itu, harus disadari oleh kita bersama bahwa
sesungguhnya pembangunan dibidang olahraga sama

halnya

dengan kita secara tidak langsung membangun generasi muda,
karena Pemuda dan Olah raga ibarat dua sisi mata uang yang
tidak

dapat

dipisahkan,

pengembangannya

perlu

sehingga

dilakukan

pembinaan

secara

terpadu

dan
dan

kolaboratif. Prestasi olah raga adalah merupakan pencerminan
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prestasi generasi muda, demikian juga sebaliknya, prestasi
generasi muda dapat diukur melalui prestasinya di bidang olah
raga. Namun demikian, perlu juga disadari bahwa suatu prestasi
dapat dicapai apabila senantiasa dilakukan pembinaan dan
pengembangan

yang

terprogam

dan

terencana

secara

berjenjang dan berkesinambungan serta didukung oleh semua
elemen.
Tentu saja kita percaya bahwa tidak ada yang bisa maju tanpa
prestasi sebaliknya tidak ada prestasi tanpa perjuangan. Dengan
demikian, bila kita ingin menunjukan perstasi dalam bidang olah
raga didaerah ini, maka mulai saat ini kita harus memberi porsi
yang

besar

terhadap

pembinaan

dan

pengembangannya,

termasuk penguatan kelembagaan dan organisasi olahraga.
Hadirin dan peserta kejurnas yang saya hormati
Berkenan dengan itu, atas nama Pemerintah Daerah saya
menyambut baik dengan dilaksanakannya acara kenaikan sabuk
bagi para Karate Do Gabdika Shito Ryu Kai UKM Iqra Buru yang
dilaksankan pada hari ini sebagai sebuah tahapan yang positif
dan strategis dalam mendorong peningkatan pembinaan dan
pengembangan olahraga karate di bumi bupolo tercinta.
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Saya yakin daerah ini memiliki potensi olah raga khususnya
dalam bidang Karate yang sangat besar dan apabila dikelolah
dengan baik dan profesional maka akan memberikan kontribusi
positif terhadap peningkatan prestasi yang dapat dibanggakan
serta mampu mengangkat derajat dan mengharumkan nama
Kabupaten Buru di tingkat regional maupun nasional. Saya juga
yakin dan optimis bahwa pelaksanaan kegiatan pada hari ini
akan menjadi langkah strategis bagi kita bersama

untuk

meningkatkan motivasi pembinaan dan pengembangan olah
raga khususnya Karate di Kabupaten Buru.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan yang baik ini. 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.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI, S.Pi, MM
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