SEKRETARIS DAERAH
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. - Bapak Bupati Buru
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru
- Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Buru atau yang mewakili
- Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Bagian
di Lingkup Pemkab. Buru
- Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Buru
- Ketua MUI Kab. Buru
- Ketua beserta seluruh Panitia dan peserta Festival
Ramadhan 2015
- Para Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta hadirin
yang berbahagia
Pada kesempatan yang berbahagia dan penuh berkah ini,
marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT
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karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bersama –
sama mengantar peyelenggaraan Festival Ramadhan 1436 H
Tahun 2015

hingga pada acara penutupan dalam keadaan

sehat walafyat. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan
kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta
keluarga, para sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman.
Hadirin yang di rahmati Allah SWT,
Tak terasa waktu begitu cepat berlalu, kini kita telah berada
pada penghujung dari pelaksanaan Festival Ramadhan Tahun
2015 yang kita harapkan bersama dapat semakin meningkatkan
rasa kecintaan kita terhadap seni dan budaya yang bernafaskan
Islam di daerah ini,

ditengah derasnya pengaruh arus

perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang selain
membawa manfaat besar bagi bangsa, juga tidak sedikit
membawa pengaruh negatif bagi perkembangan gaya hidup
generasi muda saat ini.
Sebagai sebuah media syiar melalui syair dan nada yang
menyampaikan pesan, nasihat dan moral keagamaan yang
bernafaskan Islam maka sangat dibutuhkan keseriusan dari
semua pihak untuk terus bereksplorasi dalam meningkatkan
Samb. Bupati Buru : Penutupan Festival Ramadhan 1436 H

2

rasa cinta dan kegemaran kita, khususnya para generasi muda
akan nilai-nilai seni dan budaya Islam. Karena saya yakin
sungguh jika pengelolaan nilai-nilai seni dan budaya Islami
dilakukan

dengan

manajemen

yang

baik,

terarah

dan

berkesinambungan maka disamping dapat meningkatkan fungsi
pembentukan mental, meningkatkan derajat spritualitas dan
karakter manusia, juga dapat memberikan prestasi-prestasi
yang membanggakan diri pribadi dan negeri Bupolo tercinta ini.
Sejalan dengan hal tersebut maka pelaksanaan Festival
Ramadhan yang telah menjadi agenda tahunan Daerah dalam
menyambut Bulan Suci Ramadhan, saya harapkan dapat
memberikan manfaat ganda bagi seluruh masyarakat di Bumi
Bupolo tercinta. Karena mengingat Kabupaten Buru pada tahun
2016 nanti akan bertindak selaku tuan rumah atas pelaksanaan
MTQ Tingkat Provinsi Maluku Ke-27. Event ini oleh Bapak
Bupati Buru pada saat pembukaan Festival Ramadhan beberapa
hari yang lalu telah menetapkan MTQ Provinsi Maluku Tahun
2016 ini dengan target Sukses Penyelenggaraan dan Sukses
Prestasi. Target yang telah ditetapkan ini tentunya menjadi
tantangan bagi kita untuk mulai saat ini dapat mengambil
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langkah-langkah tekhnis melakukan persiapan-persiapan dan
memainkan peran secara aktif mewujudkan target yang telah
ditetapkan tersebut “Sukses Penyelenggaraan dan Sukses
Prestasi Pada Pelaksanaan MTQ Provinsi Maluku Ke-27 di
Kabupaten Buru”.
Hadirin yang di rahmati Allah SWT,
Sebelum mengakhiri sambutan ini, Saya ingin mengucapkan
“Selamat” kepada seluruh pemenang lomba, saya berharap
agar prestasi yang telah diraih dapat terus ditingkatkan dengan
potensi yang ada pada diri saudara-saudara. Kepada yang
belum berhasil meraih kemenangan, jangan kecewa dan
berkecil hati, kami semua yakin kalian adalah generasi muda
yang penuh dengan kreatifitas, teruslah kembangkan potensi
anda karena sesungguhnya kegagalan adalah kemenangan
yang tertunda. Tak lupa pula pada kesempatan ini, saya
menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak
yang telah membantu dan mendukung terselenggaranya
Festival Ramadhan 1436 H ini sehingga dapat terlaksana
dengan baik dan lancar hingga pada acara penutupan malam
hari ini.
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Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan

ini,

Akhirnya

“Alhamdullillahirabbilallamin”,

dengan

mengucapkan,

Penyelenggaraan

Festival Festival Ramadhan 1436 tahun 2015, Saya
Nyatakan Ditutup Secara Resmi. Semoga Allah SWT,
senantiasa memberikan rahmat dan meridhoi setiap tugas dan
pengabdian kita kepada bangsa dan negara serta daerah
tercinta ini dalam keberkahan cahaya Ramadhan yang agung.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
SEKRETARIS DAERAH

Drs. A. ASSAGAF, M.Si
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