BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum wr. Wb dan salam sejahtera
Yth. - Sdra Sekretaris Daerah, Para asisten, beserta seluruh
Pimpinan SKPD di lingkup pemkab. Buru
- Para pejabat esalon III dan IV, peserta upacara yang
berbahagia

Mengawali sambutan ini, saya mengajak kita semua untuk
senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunianya,
sehingga pada pagi ini, kita dapat hadir di tempat ini untuk
bersama-sama mengikuti upacara bendera yang setiap tanggal
17 bulan berjalan kita laksanakan dalam keadaan sehat
wal’afiat.
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Para peserta upacara yang berbahagia,
Pada kesempatan ini, ada beberapa point penting yang patut
manjadi perhatian bersama untuk selanjutnya dilaksanakan
dengan penuh rasa tanggungjawab :
1. Kita

memiliki

prestasi

yang

baik

dalam

hal

penyelenggaraan pemerintahan tahun 2015 di Provinsi
Maluku. Hal ini saya mintakan untuk dapat dijadikan
motivasi bagi seluruh jajaran untuk bekerja lebih keras dan
jauh lebih baik lagi sehingga efeknya dapat merangsang
pergerakan sector-sektor riil kita yang ada di masyarakat.
2. Dalam upaya dimaksud, saya ingin menegaskan bahwa
ketepatan pelaksanaan anggaran merupakan prasyarat
mutlak

keberhasilan

dalam

menyelenggarakan

pemerintahan. Untuk itu pelaksanaan tahapan-tahapan
pelaksanaan anggaran harus kita lakukan secara tertib dan
tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Ketertiban dan ketepatan waktu
penyelenggaraan semua kegiatan ini, juga merupakan
salah satu bagian dari upaya kita untuk menegakkan
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sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik
sekaligus

untuk

mencegah

terjadinya

berbagai

penyimpangan penggunaan anggaran.
3. Audit tahap awal terhadap setiap laporan hasil program
dan kegiatan oleh BPK kini telah selesai di laksanakan,
setelah ini tim
melaksanakan

dari BPK akan kembali lagi untuk
audit

terhadap

setiap

barang

dan

kualitasnya oleh karena itu saya instuksikan kepada setiap
SKPD untuk menginventarisir kembali dan mengecek setiap
hasil

pekerjaan

program

dan

kegiatan

yang

telah

dilaksanakan pada tahun sebelumnya.
4. Saat ini, kita telah memasuki musim penghujan dan disaat
cuaca seperti saat ini, maka tentu saja bencana bisa
datang kapan saja dan dalam mengantisipasi hal ini maka
saya instruksi kepada seluruh kepala SKPD dan jajarannya
agar dapat menjaga lingkungan disekitar kita. Berikanlah
contoh dan teladan yang baik untuk masyarakat disekitar
kita akan pentingnya menjaga lingkungan.
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5. Program Kalesang Desa yang telah saya canangkan, saya
harapkan dapatkan didukung dan dilaksanakan secara
serius oleh seluruh PNS dilingkup Pemerintah Kabupaten
Buru, dengan memberdayakan seluruh potensi yang ada di
desa saya berharap setiap jajaran dapat bekerjasama
secara harmonis dengan masyarakat setempat dalam
membangun negeri Bupolo tercinta.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini . Semoga Allah SWT, senantiasa memberikan
rahmat dan meridhoi setiap tugas dan pengabdian kita kepada
bangsa dan negara serta bumi bopolo tercinta ini.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum wr. Wb

BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI, S.Pi.MM
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