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
- Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di
Lingkup Pemkab. Buru
- Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Buru
- Pimpinan dan pengurus TPQ Se-Kabupaten Buru
- Para Tokoh Agama, Orang tua serta anak – anakku
peserta lomba yang saya cintai
Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini,
marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT,
atas berkat limpahan rahmat serta karunia-Nya jualah hingga
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kita semua dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama
menghadiri acara Pembukaan Lomba Hafalan Juz Amma Tingkat
Anak-anak yang kali ini kita selenggarakan dalam rangka
memeriahkan peringatan HUT RI ke-70 tahun 2015. Shalawat
serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi
Akhir zaman, Nabi pembawa rahmat sekalian alam, Nabi
Muhammad SAW beserta keturunan dan para sahabat serta
seluruh pengikut beliau sejak dahulu, sampai kini hingga Yaumil
Akhir.
Hadirin yang saya hormati
Setiap orang tua, tentunya sangat mendambakan seorang anak
yang memiliki akhlak dan kepribadian yang baik, namun untuk
mewujudkan hal itu, juga bukan sebuah perkara yang mudah.
Apalagi bila dikaitkan dengan kondisi kehidupan masyarakat kita
saat ini, dimana arus informasi yang super cepat dan kebebasan
berekspresi yang ditunjukkan oleh generasi muda kita telah
banyak memberikan dampak negatif yang sudah semakin
menjadi, dan telah menghadirkan keresahan dan kekerasan di
tengah kita semua.
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Padahal memiliki generasi muda yang sehat secara fisik dan
rohani serta memiliki intelektual yang baik, bukan hanya sekedar
tanggungjawab orang tua semata namun juga merupakan
tanggungjawab seluruh stakeholder bangsa ini. Karena mereka
inilah yang akan menentukan arah perjalanan bangsa ini
kedepan, seberapa hebatnya bangsa ini dimasa yang akan
datang, tentunya akan sangat dipengaruhi dengan bagaimana
kita menyiapkan mereka sejak dini.
Oleh karena itu, kita tentu harus saling bekerjasama dan berpikir
secara kreatif guna merangsang anak-anak kita agar tidak
terjerumus ke hal-hal yang negative. Dalam kaitan itu,

maka

pelaksanaan Lomba hafalan Juz Amma yang kita selenggarakan
hari ini, merupakan salah satu contoh rangsangan dan motivasi
yang baik bagi anak-anak kita yang

tujuan pelaksanaannya

sangatlah mulia, sebab disamping untuk mendapatkan peserta
dengan hafalan juz amma yang terbaik sebagai bekal anak-anak
kita, kegiatan ini juga merupakan suatu bentuk dukungan bagi
kebijakan Pemerintah Daerah yang saat ini sedang kita galakkan
bersama yakni Gerakan Bupolo Gemar Mengaji (GELORA) yang
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memiliki tujuan untuk mewujudkan generasi masa depan yang
mampu meninggikan Islam di negeri Bupolo tercinta.
Kita tentu berkeyakinan bahwa dengan semakin banyaknya
anak-anak yang menghafal apalagi memahami isi kandungan Al
Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, maka
situasi yang aman, damai, tenteram, sejahtera, berkeadilan dan
bermartabat akan dapat kita wujudkan, khususnya di daerah
yang kita cintai ini.
Hadirin yang saya hormati
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin menyampaikan
rasa terimakasih saya kepada seluruh pihak yang secara
konsisten mengabdikan dirinya bagi perkembangan generasi
muda,

serta

seluruh

panitia

yang

telah

membantu

penyelenggaraan kegiatan lomba dalam rangka HUT RI ke 70
Tahun

2015

ini.

Selanjutnya

kepada

para

peserta

saya

mengucapkan selamat mengikuti perlombaan dan berlombalah
dengan penuh semangat .
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan

ini,

akhirnya
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Bismillahirrahmanirahim

dan

senantiasa

memohon

petunjuk Allah SWT, Lomba Hafalan Juz Amma Bagi
Anak-anak dalam rangka memperingati HUT RI ke 70
tahun 2015, Saya Buka Dengan Resmi. Semoga rahmat dan
ridho Allah Subhanahuwata’ala, senantiasa menyertai kita dalam
melaksanakan amanah membangun generasi Qur’ani. Amin,
Amin Ya Rabbal ‘Alamin.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI, S.Pi, MM
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