BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum Wr. Wb
Yth. - Pimpinan dan Anggota DPRD Kab. Buru
- Para

Unsur

Forum

Koordinasi

Pimpinan

Daerah

Kabupaten Buru
- Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas, Badan,
Kantor dan Bagian di Lingkup Pemkab. Buru.
- Para Camat dan Unsur Pimpinan Kecamatan
- Para Kepala Desa dan BPD, Para Tokoh Agama, Adat dan
Masyarakat serta hadirin yang berbahagia
Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan
puji serta syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat

dan

karunia-Nya,

kita

dapat

bersama

–

sama

menghadiri acara Temu Rakyat di Desa Walapia ini dalam rangka
upaya kita untuk membangun sector pertanian dan kelautan
dalam mendukung kedaulatan pangan di Kabupaten Buru.
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Sungguh

merupakan

suatu

momentum

yang

sangat

membahagiakan dapat berkumpul dan hadir ditengah-tengah
masyarakat kecamatan Teluk Kayeli dalam menyatukan persepsi
kita

mengembalikan

Kabupaten

Buru

sebagai

salah

satu

Kabupaten Maritim di Indonesia Timur. Hal ini bukanlah suatu
hal yang mustahil untuk kita capai, mengingat bahwa Kabupaten
Buru memiliki garis pantai 232,2 km² dengan laut seluas 1.972,5
Km² yang didalamnya terkandung keanekaragaman sumberdaya
laut yang sangat potensial sebagai modal pembangunan untuk
kemakmuran masyarakat di daerah ini. Peluang pengembangan
sumberdaya perikanan dan kelautan tersebut harus dapat
dikelola secara baik, efesien dan proposional sehingga dapat
memberikan manfaat yang maksimal untuk jangka panjang. Kita
telah lama memunggungi laut dan teluk, kini saatnya Kabupaten
Buru mengembalikan semuanya sehingga di Laut Kita Jaya
Dan Di Bukit Kita Berpacu
Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia,
Sesungguhnya dilihat dari potensi wilayah yang kita miliki, maka
Kabupaten Buru memiliki semua prasyarat untuk menjadi sebuah
Kabupaten yang maju pesat. Tinggal bagaimana masyarakat
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bersama dengan pemerintah dapat bersatu dalam misi mulia
mewujudkan cita-cita kita bersama. Pemerintah daerah hingga
saat ini terus berupaya untuk memacu sector kelautan dan
meningkatkan

pendapatan

nelayan

dengan

menyediakan

berbagai infrastruktur pendukung. Infrastruktur ini dalam kurun
waktu empat tahun terakhir terus kami upayakan untuk dipenuhi
demi memudahkan masyarakat kami.
Namun, kami juga menyadari sungguh dalam upaya dimaksud
kami

harus

dihadapkan

dengan

minimnya

ketersediaan

anggaran. Oleh karena itu, skala prioritas dalam pengelolaan
anggaran harus kami laksanakan yang semuanya adalah dengan
niat untuk memeratakan pembangunan di negeri ini baik pada
wilayah perkotaan, perdesaan, kawasan strategis, daerah
tertinggal dan kawasan rawan bencana yang disesuaikan
dengan tata ruang wilayah.
Dalam keterbatasan itu, kami terus berupaya meningkatkan
ketersediaan
jalan,

infrastruktur

Peningkatan

dan

diantaranya

dalam

rehabilitasi

ruas

Pembukaan
jalan

terus

dilaksanakan dan hingga saat ini panjang jalan yang telah kita
miliki 1.199,92 km dengan ruas jalan Nasional sepanjang 251,60
km, ruas jalan Provinsi sepanjang 95,12 km dan ruas jalan
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Kabupaten sepanjang 853,20 km. Untuk lebih meningkatkan
akses perekonomian masyarakat, kita juga telah mendorong
percepatan peningkatan dan rehabilitasi ruas jalan NamleaSamalagi-Air Buaya-Teluk Bara, yang merupakan ruas jalan
nasional

sehingga

hasil-hasil

produksi

masyarakat

dapat

terdistribusi dengan baik. Bersamaan dengan itu juga telah
dilakukan pembukaan jalan menuju Kecamatan Batabual dengan
status jalan provinsi dan akan ditingkatkan statusnya menjadi
jalan

Nasional,

dimana

Ruas

Mako-Kaiely,

Kaiely-Ilath

merupakan simpul pendukung dalam trans Maluku, sedangkan
jalan menuju Kawasan Rana juga kedepan akan kami di
tingkatkan statusnya menjadi jalan Provinsi.
Saudara-saudara, hadirin yang berbahagia,
Empat tahun masa kepemimpinan kami tentunya bukanlah
waktu yang cukup untuk mewujudkan impian semua masyarakat
Buru, yang ingin berada dalam keadaan yang menyenangkan,
tersedia berbagai fasilitas, tercukupkan kebutuhan sandang
pangan dan papan serta jauh dari cengkeraman kekurangan,
namun kami akan terus berupaya memberikan yang terbaik bagi
negeri ini dengan dukungan seluruh masyarakat bagi Kami
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dalam melanjutkan pembangunan di Negeri Bupolo tercinta.
Negeri ini bagaikan seeping gal hamparan surga yang Allah
perlihatkan di bumi kepada kita, olehnya itu saya juga meminta
dukungan khususnya kepada semua SKPD mari kita bekerja
keras dengan jujur dan ikhlas menata negeri kearah yang lebih
baik.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini, Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa
senantiasa memberikan rahmat dan meridhoi setiap tugas dan
pengabdian kita kepada bangsa dan negara sert a daerah
tercinta ini.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI, S.Pi, MM
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