BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera
Yth. - Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru
- Para Unsur Fokorpimda Kabupaten Buru
- Para Asisten, Staf Ahli beserta seluruh Pimpinan SKPD di
Lingkup Pemkab. Buru
- Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Buru
- Sdra Rektor Universitas Iqra Buru
- Para Guru beserta seluruh siswa yang berkesempatan
hadir
- Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- Hadirin 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
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kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan ibadah dan tugas
pengabdian kepada negeri bupolo tercinta. Kita juga bersyukur
hari ini bersama-sama dapat mengikuti Acara Pembukaan
Deklarasi Bersama Generasi Muda Maluku Taat Hukum dan
Berintegritas sekaligus Program Jaksa Masuk Sekolah di
Kabupaten Buru Tahun 2016 dalam keadaan sehat walafiyat.
Hadirin yang saya hormati.
Deklarasi Bersama Generasi Muda Maluku Taat Hukum dan
Berintegritas ini, merupakan sebuah langkah yang patut
diapresiasi mengingat belakangan ini generasi muda kita sering
terjebak dalam pelanggaran hukum. Padahal Pemuda adalah
generasi yang paling menentukan. Dalam Al Qur’an Allah SWT
menegaskan

pentingnya

masa

muda.

Ashhabul

kahfi

digambarkan oleh Allah bahwa mereka adalah sekelompok anak
muda. Allah berfirman: “Innahum fityatun aamanuu birabbihim
wazidnaahum hudaa. Mereka adalah anak muda yang beriman
kepada Tuhan mereka, dan Kami tambahkan hidayah untuk
mereka”. Dari ayat ini nampak bahwa masalah kepemudaan
oleh Allah SWT sangat ditekankan.
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Ditekankan karena tidak saja masa muda adalah masa berbekal
untuk hari tua, melainkan juga di masa muda itulah segala
kekuatan dahsyat terlihat. Karena itu, setiap kita berbicara
perbaikan sebuah negara, mulailah pertama kali dari perbaikan
generasi muda kita. Jangan bermimpi memperbaiki negara, bila
pemudanya hancur. Generasi muda hari ini adalah cerminan
masa depan sebuah negara.
Sejalan dengan itu, mengutip kalimat pendek yang berkata
“Yang Muda Yang Berkarya”, Kalimat pendek ini kita boleh
artikan bahwa Generasi Muda memiliki peran strategis dalam
pembangunan melalui berbagai potensi yang dimiliki, ide
gagasan serta sifat khusus Generasi Muda dapat menjamin
kelangsungan hidup bangsa dan negara pada masa depan. Akan
tetapi kalimat itu tidak akan ada artinya apabila Generasi Muda
banyak terjebak dalam proses hukum.
Dalam konteks dimaksud maka sudah sepatutnya strategi
penegakan hukum harus kita ubah, penegakan hukum bukanlah
sebuah industry yang ditandai dengan seberapa banyak perkara
yang ditangani, berapa banyak orang yang ditahan atau
seberapa besar gaung pemberitaanya. Namun, penegakan
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hukum justru dikatakan berhasil apabila pelaku kejahatan
semakin menurun dan tingkat kesadaran hukum masyarakat
semakin tinggi.
Dalam upaya dimaksud, maka kita juga tentu menyadari
sungguh bahwa dalam upaya membangun karakter masyarakat
yang sadar hukum bukanlah sebuah proses yang cepat namun
harus dilaksanakan sejak dini dan berkesinambungan. Untuk
itulah, dalam mempersiapkan dan membekali anak-anak kita,
sehingga memiliki kesadaran akan hukum yang baik, maka saya
menghimbau

kepada

seluruh

pihak

terkait

agar

dapat

mengambil perannya secara proaktif mendukung program yang
saat ini sedang dilaksanakan oleh Pihak Kejaksaan dengan
tagline “kenali hukum dan jauhi hukuman” yang tentunya
akan sangat bermanfaat bagi generasi muda terutama para
siswa yang belakangan ini sering terjebak dalam pelanggaran
hukum. Program ini merupakan kesempatan bagi adik-adik
untuk

belajar

dan

memahami

eksitensi

hukum,

dengan

mengetahui sebab akibat jika seseorang melanggar hukum
dengan memproteksi diri dan menghindari perilaku hidup yang
melanggar norma-norma atau kaidah-kaidah hukum.
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Hadirin yang saya hormati.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, sebagai bahan renungan
bagi siswa-siswi kita, “Walaupun adik-adik siswa cerdas namun
sudah terjerat hukum maka masa depan anda akan menjadi
suram” oleh karena itu “kenali hukum dan jauhi hukuman”.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan

ini.

Akhirnya

Bismilahirahmanirahim

dan

dengan

mengucapkan

senantiasa

memohon

petunjuk Allah SWT, Deklarasi Bersama Generasi Muda
Maluku

Taat

Hukum

dan

Berintegritas

sekaligus

Program Jaksa Masuk Sekolah di Kabupaten Buru Tahun
2016, Saya Buka Secara Resmi. Semoga Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Kuasa senantiasa merahmati segala pengabdian kita
bagi bangsa, negara dan daerah tercinta ini.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
WAKIL BUPATI BURU

Ir. JUHANA SOEDRADJAT
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