BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera
“Alhamdulillahirabil alamin, wabihi nasta’inu ala umuriddunia
waddin, wasalatu wasalammu ala asrafil ambiyai walmursalim
wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ama ba’du ”.
Yth. - Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru
- Para Unsur Forpimda Kabupaten Buru
- Sdra Sekretaris Daerah, Para Asisten, Staf Ahli, beserta
seluruh pimpinan SKPD di Lingkup Pemkab. Buru
- Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Buru
- Ketua MUI Kab. Buru
- Ketua beserta seluruh pengurus LPTQ Kab. Buru
- Para Dewan Hakim MTQ Ke-11 Kab. Buru
- Ketua beserta seluruh panitia MTQ Ke-11 Tingkat Kab.
Buru
- Para Tokoh Agama, dan hadirin yang dimuliakan Allah
SWT.
Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini,
marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas
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rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat menghadiri acara
Pelantikan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an
(LPTQ) Kabupaten Buru masa bhakti 2014-2019 sekaligus
Pelantikan Dewan Hakim MTQ Ke-11 Tingkat Kabupaten Buru
Tahun 2015 pada hari ini dalam keadaan sehat walafyat. Tak
lupa pula salam dan salawat semoga selalu tercurah kepada
junjungan Kita Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga,
sahabat yang melimpah kepada kita semua ummat-Nya yang
mendambakan syafaat Beliau kelak di yaumul akhir.
Dalam perkembangannya saat ini, fungsi dan peranan LPTQ,
sesungguhnya tidak hanya ditujukan sekadar untuk memperkuat
dan melestarikan apa yang telah ada. Tetapi LPTQ harus mampu
melahirkan gagasan-gagasan dan langkah-langkah baru yang
signifikan untuk membina dan memajukan berbagai aspek yang
terkait dengan MTQ, seperti sistem dan metode penilaian,
kaderisasi hakim, dan sebagainya.
Di samping itu, dalam tataran kemasyarakatan LPTQ memiliki
fungsi

dan

peran

menumbuhkembangkan

yang

sangat

pendidikan

penting
Al

Quran

untuk
di

turut
tengah

masyarakat. Apalagi jika melihat perkembangan zaman dewasa
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ini, dimana keterbukaan informasi dan arus globalisasi dunia,
membuat sekat antar Negara maupun individu semakin tanpa
batas mengakibatkan budaya membaca Alquran khususnya
dewasa ini semakin surut di masyarakat. Oleh karena itu, kita
tentunya berharap, keberadaan LPTQ di Kabupaten Buru
kedepan dapat melakukan pembenahan dan perbaikan yang
orientasinya tidak semata-mata untuk kepentingan keikutsertaan
dalam MTQ, tapi dalam rangka peningkatan pendidikan Al Qur'an
secara keseluruhan termasuk pembinaan moral generasi muda
kita.
Oleh karena itu, dalam pelaksanaan peran dan fungsinya ini,
LPTQ perlu bersinerji dan menjalin kerjasama serta kemitraan
dengan

lembaga-lembaga

dan

yayasan

masyarakat

yang

bergerak dalam bidang pendidikan Al Quran. LPTQ perlu
memberikan

motivasi,

stimulasi

dan

pembinaan

terhadap

lembaga-lembaga dan yayasan tersebut guna pemberdayaan
LPTQ

ke

depan.

Pemahaman

dan

penghayatan

serta

pengamalan Al-Quran merupakan strarting point kita, untuk
mewujudkan masyarakat Kabupaten Buru yang religius, toleran
rukun dan damai sebagaimana diajarkan dalam Al Quran.
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Hadirin yang dimuliakan Allah SWT
Sebagai tugas awal saudara-saudara selaku pengurus LPTQ
Kabupaten Buru, maka sukses penyelenggaran MTQ Ke-11
Kabupaten Buru Tahun 2015 yang kali ini dipusatkan di
Kecamatan Lilialy, tentunya tak dapat dipisahkan dari peran aktif
saudara untuk terus bekerja dan berkoordinasi dengan seluruh
pihak terkait. Disamping itu, LPTQ juga wajib menjamin
independensi dari para dewan hakim dalam menentukan setiap
keputusan, sehingga apapun hasil dari keputusan dewan hakim
MTQ ini nantinya dapat memiliki bobot kualitas yang baik.
Dalam kaitan itu, saya juga menghimbau kepada seluruh Dewan
Hakim MTQ ke-11 yang juga baru dilantik ini, agar dapat
melaksanakan tugas dan tanggungjawab dengan sebaik-baiknya.
Sebagaimana kata-kata yang tertuang dalam ikrar janji Dewan
Hakim yang tadi dibacakan, maka sesungguhnya tugas Dewan
Hakim tidaklah ringan karena menuntut tanggung jawab hati
nurani saudara, namun saya yakin sungguh sebagai sosok yang
telah memiliki pengetahuan yang mapan di bidangnya, para
dewan hakim akan melaksanakan tugas dan kewajiban yang
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diberikan secara profesional dan amanah serta semata hanya
mengharapkan ridho Allah SWT.
Pemerintah Kabupaten Buru secara penuh melimpahkan tugas
dan tanggung jawab penilaian terhadap para peserta MTQ Ke-11
tingkat Kabupaten Buru kepada para dewan hakim. Oleh karena
itu, saya menghimbau kepada seluruh pihak untuk tidak
melakukan intervensi terhadap tugas dan tanggungjawab serta
hasil penilaian para dewan hakim. Karena patut disadari bahwa
hasil dari pelaksanaan MTQ ini sendiri nantinya, akan menjadi
bahan evaluasi Pemerintah Kabupaten Buru sebagai indikator
keberhasilan pelaksanaan program pembangunan keagamaan di
Kabupaten Buru dalam satu tahun terakhir dan akan menjadi
masukan untuk penyusunan program pembangunan keagamaan
ke depan.
Pertahankan

citra

pelaksanaan

MTQ.

positif

para

Apabila

dewan

citra

hakim

positif

dan

tersebut

citra
sudah

berkembang di tengah-tengah masyarakat, maka tentunya
masyarakat akan tetap antusias dan semangat dalam melakukan
pembinaan peserta untuk meraih prestasi serta menyambut
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gembira

dan

mendukung

setiap

pelaksanaan

MTQ

yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Buru.
Para Dewan Hakim dan Undangan yang berbahgia
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan
bahwa MTQ hanyalah merupakan sarana evaluasi dan bukan
tujuan akhir. Tujuan lebih penting yang sebenarnya ingin kita
capai dengan pelaksanaan MTQ yaitu peningkatan minat
generasi muda dalam membaca dan menulis Al-Quran dan
meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Al
Qur’an dalam upaya membangun mental spiritual masyarakat.
Oleh karena itu, setelah pelaksanaan MTQ ini, saya mengajak
para pengurus LPTQ dan para dewan hakim, mari kita terus
bekerjasama

melakukan

pembinaan

kepada

masyarakat,

menemukan teknik-teknik baru, praktis dan lebih menarik untuk
memberantas

buta

aksara

Al-Qur’an

dan

memberikan

pemahaman tentang nilai Al-Qur’an bagi orang-orang yang
sudah bisa membaca Al-Qur’an.
Akhirnya, Saya mengucapkan selamat atas kepercayaan dan
kehormatan yang diberikan kepada Saudara-saudara sebagai
Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ)
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Kabupaten Buru masa bhakti 2014-2019 sekaligus sebagai
Dewan Hakim MTQ Ke-11 Tingkat Kabupaten Buru Tahun 2015,
semoga Allah SWT, senantiasa memberikan 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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