SAMBUTAN
KETUA PERHIMPUNAN
MASYARAKAT MALUKU TENGGARA
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera bagi kita
sekalian
Yth. - Bapak Bupati Buru, Bapak Ramly I. Umasugi, S.Pi, MM
- Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Buru
- Para

unsur

Forum

Koordinasi

Pimpinan

Daerah

Kabupaten Buru
- Para

pengurus

perhimpunan

dan

seluruh

warga

masyarakat Maluku Tenggara
- Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Sekwan, Kepala
dinas, badan, kantor dan bagian di lingkup pemkab.
Buru
- Para tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat
Saudara-saudara, hadirin dan undangan yang
berbahagia
Mengawali sambutan ini, pertama-tama saya mengajak kita
semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang maha kuasa, karena kepada kita masih
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diberi kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk dapat hadir di
tempat ini dalam rangka pengukuhan forum perhimpunan
Masyarakat Maluku Tenggara yang berdomisili di Bumi Bupolo
tercinta.
Selanjutnya perkenankanlah saya, atas nama keluarga besar
Masyarakat Maluku Tenggara yang berdomisili di Kabupaten
Buru,

untuk

menyampaikan

ucapan

terimakasih

yang

sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati Buru beserta seluruh
jajaran atas perhatian dan kepeduliannya dalam membimbing
dan

mengarahkan

seluruh

masyarakat,

tanpa

pernah

membedakan etnis yang begitu beragam yang ada di negeri
ini. Untuk pada kesempatan yang baik ini, sebagai sebuah
ungkapan rasa terimakasih kami kepada Bapak Ramly I.
Umasugi, maka kami keluarga besar masyarakat Maluku
Tenggara menganugrahkan gelar “Dir u wham am” yang
artinya Pemimpin Yang Berada Di Depan Untuk Kami
Anak Adat Maluku Tenggara.
Disamping itu, tak lupa pula ucapan terimakasih yang sama
kami sampaikan kepada seluruh komponen masyarakat di
negeri ini khususnya masyarakat adat Buru yang telah dengan
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ikhlas menerima kami sebagai bagian tak terpisahkan dari
anak negeri Bupolo. Hal ini merupakan sumber penyemangat
dan inspirasi kami untuk bersama-sama dengan Pemerintah
Daerah dan seluruh komponen masyarakat untuk berjuang
membangun negeri Bupolo tercinta. Bagi kami khususnya
masyarakat Maluku Tenggara yang mendiami Kabupaten Buru,
darah kami bolehlah berasal dari leluhur Maluku Tenggara
namun jiwa dan semangat kami hanya untuk negeri Bupolo
tercinta.
Bapak Bupati Buru dan Undangan yang kami hormati.
Pada kesempatan ini pula, izinkan saya untuk menyampaikan
sedikit cerita awal dibentuknya wadah kerukunan keluarga
Maluku Tenggara di Kabupaten Buru dimana pada tahun 2000
bersama dengan keluarga seram Timur membentuk satu
ikatan yang menghimpun dua komunitas masyarakat yang
kami singkat dengan sebutan KKMTST yang di prakarsai oleh
orang-orang tua kami dari Maluku Tenggara dan Seram Timur
kala itu (Alm. H. USMAN RADA,

Alm. A. RUMAKWAY, dll),

tetapi kemudian karena satu dan lain hal maka terjadi
kevakuman untuk beberapa tahun yang kemudian menjadi
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inspirasi dari generasi kami untuk menghidupkan wadah ini
kembali

namun

pembentukannya

dengan
menjadi

merubah

format

Kerukunan

nama

Keluarga

awal
Maluku

Tenggara tanpa Keluarga Seram Timur dikarenakan dalam
kevakuman itu, keluarga seram timur telah membentuk
kerukunan keluarga tersendiri lepas dari KKMT saat ini,
dengan tidak semata-mata bahwa telah terjadi perbedaan
pemahaman ataupun pemutusan tali persaudaraan tetapi
semata-mata dalam rangka menjaga dan melestarikan ikatan
kekeluargaan yang telah ada dan lebih baik lagi kedepan,
olehnya itu pada kesempatan ini atas nama pribadi maupun
lembaga dan seluruh keluarga besar saya menyampaikan
ucapan terima kasih kepada seluruh keluarga besar yang
berasal dari seram timur yang berada di kabupaten buru.
Yakinlah kita akan tetap dalam satu ikatan keluarga yang tidak
bisa dipisahkan sebagaimana yang telah digariskan oleh
leluhur dan orang tua kita sebagai suatu ikatan yang abadi
dimanapun kita berada.
Hal ini pula yang mengingatkan kami akan pesan dari para
leluhur kami yang tertuang dalam sebuah semboyan Adat Kei
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“ain nii ain” yang artinya KITA SEMUA SATU dan “vuut ain
mehe manut ain meha ni tilur” artinya YANG BANYAK
KELUAR DARI SATU. hal ini yang mesti menjadi inspirasi
bagi kita generasi anak adat Maluku tenggara yang mendiami
daerah adat Bupolo tercinta.
Bapak Bupati Buru dan Undangan yang kami hormati.
Kerukunan Keluarga Maluku Tenggara yang berdomisili di
Kabupaten Buru ini tergabung atas beberapa suku yang
terdapat di wilayah Maluku Tenggara, antara lain : Kep. Kei,
Kep.

Aru,

Kep.

Tanimbar,

Larat,

dan

Babar,

dimana

sesungguhnya kami telah dititipkan pesan-pesan moril dari
leluhur kami yang kali ini akan saya sampaikan dalam petua
leluhur kei dengan tanpa mengurangi petuah dari leluhur
lainya yakni :
1). Itdok fo ohoi Itmian fo nuhu (kita mendiami atau
menempati kampong/desa dimana kita hidup dan makan dari
alam atau tanahnya.
2). Itdok itdid kuwat dokwait Itwivnon itdid mimiir/bemiir (kita
menempati tempat kita dan tetap menjunjung bagian kita).
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3). Itwarnon afa ohoi nuhu enhov ni hukum adat (kita tetap
memikul semua kepentingan kampung/desa kita dengan
hukum adatnya).
4). Itwait teblo uban ruran (kita hidup sejujur-jujurnya dan
tetap berjalan tegak lurus).
5). Ikbo hukum adat enfangnan enbatang haraang (dengan
demikian,

barulah

hukum

adat

akan menyayangi atau

melindungi kita).
6). Nit yamad ubudtaran, nusid teod erhoverbatang fangnan
(sehingga leluhur pun ikut menjaga dan menyayangi kita).
7). Duad enfangnan wuk (dan, Allah pun melindungi kita).
Petuah-petuah ini yang akan selalu menjadi salah satu
pegangan kami dalam menjaga silaturahmi antara orang
basudara di perantauan.
Bapak Bupati Buru dan Undangan yang kami hormati.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya sekali lagi mewakili
seluruh masyarakat anak negeri Maluku Tenggara yang
berdomisili

di

Kabupaten

Buru

menyampaikan

ucapan

terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ramly I.
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Umasugi atas segala perhatian dan bimbingannya kepada
kami. Hal ini, yang membuat kami akan selalu berada di garda
terdepan mendukung program-program Bapak yang telah
terbukti berhasil membangun negeri Bupolo yang sama-sama
kita cintai.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan yang baik ini.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

KETUA

EFFENDI RADA, S.Sos
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