BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera
Yth. - Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru
- Sdra. Wakil Bupati Buru
- Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Buru
- Sdra Sekretaris Daerah beserta seluruh pejabat di
Lingkup Pemerintah Kabupaten Buru
- Ibu – ibu Pimpinan Organisasi Wanita beserta seluruh
anggota
- Pimpinan TNI dan POLRI, Instansi Vertikal, BUMN serta
BUMD
- Pimpinan Partai Politik,LSM,Ormas,LSM,OKP dan Insan
Pers
- Para Camat, Kepala Desa, Para Tokoh Agama, Adat dan
Masyarakat serta seluruh hadirin yang berbahagia
Mengiringi peringatan hari bersejarah ini, perkenankan saya
mengajak

kita

semua

untuk

dengan

tulus

dan

ikhlas,

memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaSamb. Bupati : Ultah Kepemimpinan ke – 3 Tahun 2015
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nya kepada kita semua sehingga kita dapat menghadiri acara
peringatan Hari Ulang Tahun Ke-3 kepemimpinan saya beserta
Ir. Juhana Soedradjat selaku Bupati dan Wakil Bupati Buru masa
bhakti 2012 – 2017 yang kali ini kami pusatkan di Kecamatan
Waplau.
Sungguh sebuah momentum yang sangat membahagiakan,
dapat memperingati hari bersejarah ini dengan berada ditengahtengah masyarakat, berbagi suka dalam nuansa pembangunan
yang terus kami laksanakan sekaligus sebagai upaya kami untuk
lebih mendekatkan diri dan meningkatkan rasa sence of crisis
atau kepekaan sosial kita terhadap kondisi yang terjadi di
masyarakat saat ini. Dalam kaitan itu, pelaksanaan jalan santai
dari Desa Lamahang menuju Waplau yang sesaat lagi kita
laksanakan ini, sesungguhnya adalah sebuah symbol perjuangan
dan perenungan kami bahwa dalam upaya untuk mencapai
sebuah tujuan bukanlah pekerjaan yang mudah, dibutuhkan
kerja keras dan kerjasama dari seluruh komponen negeri ini
untuk menggerakkan energy dalam mencapai tujuan bersama.
Ditahun ketiga kepemimpinan kami ini, disamping catatan
keberhasilan terbentang pula sejumlah tantangan dan persoalan
yang harus menjadi catatan dan perhatian kita semua sebagai
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akibat dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Karena itu,
tanpa bermaksud untuk menilai baik dan buruknya hasil
pembangunan selama kurun waktu 3 tahun kepemimpinan kami,
maka sangat bijak bila kita membangun komitmen bersama,
bahwa hasil yang dicapai dan telah memberikan maslahat
kepada

masyarakat,

akan

terus

kita

tingkatkan

kualitas

manfaatnya, sedang prestasi lainnya yang belum sepenuhnya
dapat diwujudkan ataupun belum tercapai, akan kita upayakan
selama kurun waktu dua tahun kedepan dan seterusnya untuk
sebesar-besarnya

bagi

peningkatan

pemerataan pembangunan di

kesejahteraan

dan

negeri ini. Olehnya itu, tahun

ketiga kepemimpinan kami ini saya jadikan sebagai “Tahun
Peningkatan

Kesejahteraan

dan

Pemerataan

Pembangunan” yang saya harapkan dapat disikapi dengan
kerja keras oleh seluruh pimpinan stakeholder di Kabupaten
Buru.
Saudara – saudara Hadirin dan seluruh masyarakat yang
saya cintai.
Dalam kerangka itu, untuk terus melanjutkan pembangunan
daerah ini kedepan, kita harus terus mencermati beberapa aspek
pembangunan agar apa yang kita laksanakan dapat dirasakan
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manfaatnya

oleh

masyarakat,

diantaranya

adalah

dengan

adanya jaminan stabilitas keamanan dan ketertiban, kesempatan
untuk memperoleh pendidikan yang layak, pelayanan kesehatan
yang memadai, kesempatan berusaha di bidang ekonomi dan
perindustrian,

peningkatan

aspek

prasarana

dan

sarana

pendukung perekonomian masyarakat, dan pemenuhan akan
aspek komunikasi dan informasi dalam kehidupan masyarakat .
Disamping

itu

juga,

kita

perlu

untuk

terus

menumbuhkembangkan sector-sektor produktif lainnya guna
meningkatkan pendapatan masyarakat maupun untuk kemajuan
daerah ini kedepan. Upaya-upaya pengembangan sector-sektor
produktif tersebut meliputi; pembangunan di bidang pertanian
yang dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi
pertanian yang mengarah pada pengembangan agribisnis dan
agroindustri pertanian guna mewujudkan kabupaten Buru
sebagai wilayah ketahanan pangan dan lumbung padi bagi
Propinsi

Maluku

dan

daerah

sekitarnya.

Upaya-upaya

pembangunan juga harus terus kita laksanakan secara terencana
dan terpadu pada sektor-sektor

lainnya seperti, sektor

perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan,
perindustrian maupun pengembangan koperasi dan usaha kecil
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menengah, yang kesemuanya itu diarahkan untuk meningkat
produktifitas hasil yang dicapai guna meningkatkan pendapatan
masyarakat dan penyerapan tenaga kerja yang cukup besar
guna mengatasi masalah pengangguran di daerah ini. Olehnya
itu saya meminta khususnya kepada seluruh pimpinan SKPD,
mari kita bekerja keras dengan jujur dan ikhlas menata negeri
kearah yang lebih baik. Karena sesungguhnya negeri ini
bagaikan seeping gal hamparan surga yang Allah perlihatkan di
bumi kepada kita, yang seharusnya dapat kita berdayakan demi
kemaslahatan seluruh masyarakat dinegeri ini.
Saudara – saudara Hadirin dan seluruh masyarakat yang
saya berbahagia.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, pada kesempatan ini saya
ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala
perhatian, bantuan dan dukungan serta kerjasama yang baik
dari semua pihak, terutama saya sampaikan kepada pimpinan
dan segenap anggota DPRD kabupaten Buru, rekan-rekan
Forpimda dan seluruh jajaran pemerintah daerah yang telah
bersama-sama mengemban tugas dan amanah masyarakat
untuk membangun daerah tercinta ini. Secara khusus saya ingin
menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh
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lapisan masyarakat Buru yang saya cintai, atas kepercayaan,
dukungan, partisipasi, saran dan kritik yang bersifat konstruktif
sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat dapat berlangsung hingga saat ini.
Akhirnya, sebelum melepas pelaksanaan jalan santai pada hari
ini, saya berharap walaupun dalam suasana yang santai, seluruh
peserta

dapat

mengikuti

kegiatan

ini

dengan

penuh

kesungguhan, sehingga hikmah dan manfaatnya dapat diraih
secara maksimal. Semoga

Allah SWT, Tuhan Yang Maha

Pengasih berkenan mencurahkan rahmat dan meridhoi setiap
tugas dan pengabdian kita kepada bangsa dan negara serta
bumi bupolo tercinta ini.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI, S.Pi, MM
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