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
- Sdr Sekda, Para Asisten,

Inspektur, Staf Ahli, Kepala

Dinas, Badan, Staf Ahli, Kantor dan Bagian di Lingkup
Pemkab.
- Pimpinan TNI, Polri, Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD
- Para Legiun Veteran Republik Indonesia,
- Para Camat dan Kepala Desa Se Kab. Buru,
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Wanita, Tokoh
Pemuda, LSM dan Insan Pers ,
- Para Pelatih dan Adik-adikku Para Anggota Paskibaraka
- Undangan dan Hadirin yang Berbahagia,
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Pada malam yang berbahagia ini, marilah kita memanjatkan puji
syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala
rahmat dan hidayah-Nya yang selalu dilimpahkan kepada kita
sehingga pada tahun ini kita kembali memperingati Hari Ulang
Tahun ke - 70 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 2015 dalam keadaan sehat wal’afiyat.
Sebuah moment yang tepat dan sarat dengan nilai-nilai
perjuangan untuk mengenang dan menyegarkan kembali ingatan
kita terhadap nilai-nilai pengorbanan para kusuma bangsa dalam
memproklamirkan

kemerdekaan,

bangsa

dan

Negara.

Kemerdekaan yang telah kita raih tersebut merupakan langkah
awal dan menjadi pintu gerbang yang dititipkan oleh para
pejuang bangsa kepada generasi penerus untuk menghantarkan
pada kehidupan rakyat yang lebih baik sebagai sebuah Negara
yang berdaulat dimana hasil dari perjuangan itu telah kita
nikmati saat ini.
Hadirin dan Undangan yang Saya Hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa, kemajuan suatu
bangsa

tidak

hanya

diukur

dari

aspek

penyelenggaraan

pemerintahan saja, melainkan juga diukur dari tingkat kemajuan
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dan kemakmuran masyarakatnya. Ini berarti bahwa kemajuan
masyarakat merupakan akumulasi dari kerja keras dan karya
bersama

antara

masyarakat.

pemerintah

Jika

para

dengan

pejuang

seluruh

pada

komponen

zaman

sebelum

kemerdekaan berperang memanggul senjata, bambu runcing,
panah dan lain-lain,

maka kita saat ini harus berjuang

menggunakan kemampuan berfikir untuk maju dan berkembang
sekaligus

mengaktualisasikan

diri

sebagai

pelaku-pelaku

pembangunan, bertanggung jawab penuh untuk melanjutkan
dan mewujudkan cita-cita yang telah dirintis oleh para
pendahulu kita.

Untuk itu, sebagai bagian dari anak bangsa

yang arif dan bijaksana, hanya kita yang bisa mengubah dan
menentukan nasib masa depan negeri bupolo ini kedepan.
Dalam upaya membangun negeri ini mewujudkan cita-cita para
Faunding Father kita, terbentang sejumlah tantangan dan
persoalan yang harus menjadi catatan dan perhatian kita semua
sebagai akibat dinamika dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam
kerangka itu, untuk terus melanjutkan pembangunan daerah ini
kedepan,

kita

harus

terus

mencermati

beberapa

aspek

pembangunan agar apa yang kita laksanakan dapat dirasakan
manfaatnya

oleh

masyarakat,
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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

pembangunan

juga

dan

daerah

harus

terus

sekitarnya.
kita

Upaya-upaya

laksanakan

secara

terencana dan terpadu pada sektor-sektor lainnya seperti, sektor
perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan,
perindustrian maupun pengembangan koperasi dan usaha kecil
menengah, yang kesemuanya itu diarahkan untuk meningkat
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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 yang berbahagia.
Kedepan masih banyak agenda pembangunan yang perlu kita
kerjakan dan membutuhkan kepedulian dan tanggung jawab kita
bersama, masih ada tantangan yang lebih berat dan siap
menghadang kita, dimana kesemuanya itu membutuhkan kerja
keras dan kekompakkan kita untuk menghadapinya dimasa
mendatang. Oleh karena itu melalui momentum Hari Ulang
Tahun Proklamasi Ke- 70 Kemerdekaan Republik Indonesia ini
saya mengajak seluruh komponen masyarakat, mari kita
menggunakan seluruh energi dan potensi yang kita miliki untuk
melakukan yang terbaik bagi daerah ini dengan senantiasa
berkarya dan menunjukan kepekaan serta kepedulian untuk
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membangun

daerah

ini.

Marilah

kita

mengambil

peran,

melaksanakan amanah sebagai warga negara dengan senantiasa
mendahulukan kewajiban daripada hak, karena apa yang kita
lakukan hari ini akan sangat menentukan masa depan daerah ini.
Saya yakin, dengan niat yang tulus serta dukungan seluruh
komponen masyarakat, Insya Allah kita bisa mampu membawa
daerah ini menjadi yang terdepan di Maluku.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini, “ Dirgahayu Kemerdekaan Ke-70 Republik
Indonesia Tahun 2015 “ 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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