BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum Wr. Wb
“Alhamdulillahirabil alamin, wabihi nasta’inu ala umuriddunia
waddin, wasalatu wasalammu ala asrafil ambiyai walmursalim
wa ala alihi wasahbihi ajmain. Ama ba’du ”.
Yth. - Al Mukaramah Al Habib Husein Alhabsyi dan Al Habib
Ahmad Alhabsyi
- Bapak DR. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si
- Sdr. Wakil Bupati Buru
- Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Buru
- Kepala Kantor Kementrian Agama Kab. Buru
- Ketua MUI Kab. Buru
- Para Pejabat di Lingkup Pemkab Buru
- Pimpinan dan Pengurus Majelis Zikir Mahabbah Rasulullah
SAW

Samb. Bupati Buru : Zikir dan Doa Bersama tahun 2015

1

- Para Pimpinan Majels Taklim, Imam dan penghulu serta
seluruh hadirin yang berbahagia
Mengawali sambutan ini, tak putus-putusnya saya mengajak
jamaah sekalian, untuk senantiasa memanjatkan puji dan syukur
kehadirat Allah SWT,

atas segala limpahan rahmat dan

karunianya, sehingga dalam suasana kebersamaan pada malam
hari ini, kita masih berkesempatan menghadiri acara doa dan
zikir akbar sebagai wujud ikatan emosional kita dalam rangka
menyambut tahun baru 2015 di daerah ini, tak lupa pula salam
dan salawat marilah kita haturkan kehadirat junjungan kita nabi
besar

Muhammad

SAW

yang

telah

membimbing

dan

menunjukkan jalan yang benar kepada kita semua yaitu jalan
yang diridhoi Allah SWT.
Doa dan zikir akbar ini tentunya merupakan bagian dari wujud
upaya kita untuk merenungkan kembali nilai-nilai luhur, dan
ungkapan penghormatan atas kecintaan kita yang mendalam
kepada

Nabi

Muhammad

SAW

serta

dalam

rangka

menyemarakkan syiar Islam di negeri Bupolo tercinta. Oleh
karena itu, atas nama pribadi dan pemerintah daerah saya
memberikan apresiasi dan terimakasih yang tulus kepada
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seluruh pengurus Majelis Dzikir Mahabbah Rasulullah SAW atas
terlaksananya kegiatan doa dan zikir akbar pada hari ini. tak lupa
juga pada kesempatan ini saya menyampaikan Selamat
Datang kepada Bapak DR. Ali Mochtar Ngabalin, M.Si dan
Almukarram Al Habib Husein Alhabsyi dan Al Habib Ahmad
Alhabsyi

yang

telah

meluangkan

waktu

untuk

hadir

memanjatkan doa dan zikir bersama masyarakat negeri bupolo
pada hari ini.
Hadirin dan hadirat jama’ah dzikir yang di rahmati Allah
SWT,
Datangnya tahun baru masehi oleh banyak kalangan sering
diperingati dengan berbagai kegiatan dan acara, banyak diantara
mereka yang merayakannya dengan penuh kegembiraan, hurahura, berpesta dan sebagainya. Namun, alhamdulilah, patut kita
syukuri bersama bahwa setiap pergantian tahun baik Tahun Baru
Hijriah maupun Masehi, di Kabupaten Buru ini selalu diisi juga
dengan kegiatan dzikir dan doa bersama guna mengajak seluruh
masyarakat

untuk

merenung

dan

merefleksikan

kembali

berbagai aktifitas yang telah kita lakukan selama satu tahun
yang lalu, seraya memohon kepada Allah kiranya di tahun yang
Samb. Bupati Buru : Zikir dan Doa Bersama tahun 2015

3

baru kita senantiasa diberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan
perlindungan dalam menjalani segala aktifitas dan pengabdian
kita kepada masyarakat dan kemajuan daerah ini kedepan.
Kegiatan dzikir bersama ini tentunya merupakan kewajiban yang
dituntun dalam ajaran Islam yang mulia sebagaimana firman
Allah SWT dalam surat Al- ahzab ayat 41-42 yang artinya :” hai
orang-orang yang beriman, berdzikirlah kalian kepada
allah dengan dzikir yang banyak. Dan bertasbilah kalian
kepada-nya di waktu pagi dan petang”.
Berkenan dengan itu, pada kesempatan ini perkenankan saya
mengajak kita semua untuk marilah kita awali dzikir ini dengan
niat dan doa yang tulus, kiranya melalui dzikir ini Allah SWT
mengampuni dosa, kehilafan dan kesalahan yang pernah kita
lakukan selama ini, kiranya hari esok kita akan dituntun untuk
mampu mengatasi berbagai persoalan yang kita hadapi dalam
membangun daerah ini menuju negeri yang baldatun thayibatun
warabbul ghafur.
Hadirin yang dirahmati Allah SWT
Sehubungan dengan itu, pada kesempatan yang berbahagia ini,
saya ingin menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:
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Pertama, marilah sama-sama kita bermohon dan bermunajat
kepada Allah, untuk keselamatan negeri ini dan bangsa kita pada
umumnya dari segala bencana dan mara bahaya. lebih dari itu
kekuatan do’a diharapkan juga dapat menyejukan saudara kita
yang baru – baru ini tertimpa musibah bencana seperti tanah
longsor di banjarnegara, banjir di Kabupaten Bandung dan yang
terbaru adalah jatuhnya pesawat Air Asia QZ8501 di daerah
Kaimantan.
Kedua, saya mengajak kita semua untuk memohon kepada
Allah SWT, agar bangsa dan daerah ini senantiasa dalam ikatan
pertautan dan persaudaraan yang kuat dan solid dalam
menghadapi berbagai tantangan dan persoalan di tahun yang
akan datang, semoga kerukunan dan ukhua islamiah serta kerja
sama yang baik senantiasa terwujud diantara seluruh komponen
masyarakat guna membangun daerah ini kearah kemajuan di
tahun yang akan datang.
Ketiga, saya mengajak kita semua untuk memohon kepada
Allah SWT, agar kita semua selalu diberikan kesabaran dalam
menghadapi musibah, ujian dan cobaan yang menimpa kita
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serta selalu sabar, tawakal dan kemudian berikhtiar untuk
mengatasi semuanya itu.
Kiranya apa yang berlangsung pada malam ini, muatannya tiada
lain adalah upaya batiniah untuk menggugah moral masyarakat
muslim agar lebih banyak bertafakur, tawadhu dan tawakal atas
semua yang terjadi dan berlangsung di sekeliling kita. Saya
berharap

dzikir yang kita laksanakan ini senantiasa diliputi

suasana khusu’ dan tawadhu, sehingga akan membekas dalam
jiwa dan kalbu kita semua untuk kemudian akan berimbas pada
perbaikan tatanan kehidupan kita selanjutnya.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan yang berbahagia ini, 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.
WAKIL BUPATI BURU

Ir. JUHANA SOEDRADJAT
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