BUPATI BURU
Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum Wr. Wb
Yth. - Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru
- Sdr. Wakil Bupati Buru
- Para Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Buru
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Maluku
- Saudara Sekretaris Daerah Kab. Buru Selatan
- Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Buru
- Para Asisten, Staf Ahli, Inspektur, Kepala Dinas, Badan,
Kantor dan Bagian di Lingkup Pemkab. Buru.
- Ketua beserta seluruh Panitia Seleksi Jabatan Sekretaris
Daerah Kabupaten Buru
- Rektor Iqra Buru
- Ketua KPUD beserta anggota
- Ibu – ibu Pimpinan Organisasi Wanita
- Pimpinan TNI dan POLRI, Instansi Vertikal, BUMN serta
BUMD
- Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, OKP dan Insan Pers
- Para Camat, Kepala Desa dan BPD Se – Kab. Buru
- Para Tokoh Agama, Adat dan Masyarakat serta hadirin
yang berbahagia
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Mengawali sambutan ini, perkenankan saya mengajak kita
semua untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita
masih diberi kesempatan, kekuatan dan kesehatan untuk
melanjutkan ibadah dan tugas pengabdian kita kepada negeri
bupolo

tercinta

dalam

acara

Pengambilan

Sumpah

dan

Pelantikan Sekretaris Daerah Kabupaten Buru. Shalawat serta
salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad

SAW

beserta

keluarga,

para

sahabat,

dan

pengikutnya hingga akhir zaman.
Kita baru saja mengikuti proses pengambilan sumpah dan
pelantikan Drs. AHMAD ASSAGAF, M.Si selaku Sekretaris Daerah
Kabupaten Buru menggantikan pejabat lama Alm. Bpak Abdul
Ajit Soulissa yang pada tahun 2015 lalu telah berpulang ke
Rahmatullah.

Ada

mekanisme

yang

baru

dalam

proses

penetapan jabatan Sekretaris Daerah kita saat ini, dimana
merujuk pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara antara lain mengamanatkan bahwa untuk
pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama/ Sekretaris Daerah
dilakukan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan
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memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan,
pendidikan dan pelatihan, rekam jejak jabatan, dan integritas
serta

persyaratan

jabatan

lain

sesuai

dengan

ketentuan

peraturan perundang-undangan yang dilakukan secara terbuka
dan kompetitif pada tingkat nasional atau antarkabupaten/kota
dalam 1 (satu) provinsi.
Untuk itu, dalam proses dimaksud sesuai Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka Di
Lingkungan Instansi Pemerintah, maka saya selaku Pembina
Kepegawaian berkoordinasi dengan unsur terkait membentuk
Panitia Seleksi untuk selanjutnya melaksanakan tugasnya mulai
dari pengumuman seleksi hingga pada memberikan rekomendasi
terhadap calon Sekretaris Daerah yang memenuhi syarat sesuai
peraturan

yang

berlaku

dan

Syukur

Alhamdulilah

berkat

kerjasama dan kerja keras dari Panitia Seleksi dan seluruh pihak,
akhirnya pada hari ini Kabupaten Buru kembali memiliki seorang
Sekretaris Daerah definitif dan hal ini termasuk yang paling
cepat prosesnya namun tetap berpedoman pada peraturan yang
berlaku. Dalam kaitan itu, saya atas nama pribadi dan
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pemerintah daerah menyampaikan Terimakasih dan Apresiasi
yang setinggi-tingginya kepada Panitia Seleksi yang telah
melaksanakan peran dan fungsinya secara baik.
Saudara – saudara hadirin yang saya hormati.
Jabatan sekretaris daerah, sesungguhnya mempunyai peran
yang sangat penting, karena Sekretaris Daerah berkewajiban
membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan, serta
membina hubungan kerja dengan dinas, lembaga teknis dan unit
pelaksana lainnya. Oleh karena itu, dengan fungsi yang demikian
maka

sekretaris

daerah

sesungguhnya

merupakan

motor

penggerak organisasi pemerintahan daerah.
Citra

Pemerintah

ditentukan

oleh

Kabupaten
sekretaris

Buru
daerah

akan

sangat

dalam

banyak

melaksanakan

tugasnya. Untuk itu, saya meminta agar Sdra. Drs. AHMAD
ASSAGAF selaku Sekretaris Daerah dapat menghayati peran dan
fungsinya tersebut, sehingga dalam pelaksanaan tugas dapat
memberikan

kontribusi

mendinamisasikan

organisasi

yang

besar

Pemerintah

untuk
Kabupaten

lebih
Buru.

Dalam hal ini, selain harus mampu mengemban seluruh aktivitas
maupun

tugas-tugas

administratif,
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meningkatkan kemampuan dalam menyikapi teritorial dan
penyelenggaraan otonomi daerah, serta mampu berkoordinasi
dan berkomunikasi secara produktif, kepada seluruh

institusi,

baik internal maupun eksternal.
kita sepenuhnya harus menyadari bahwa tantangan tugas-tugas
Pemerintah Kabupaten Buru di hari-hari mendatang semakin
berat, terutama untuk menangani tuntutan dan harapan
masyarakat, sebagaimana yang kami adopsi dari aspirasi
mayoritas masyarakat, dan kemudian menjadi semboyan kita,
”Mari Kita Ciptakan Senyum Bupolo”.
Saudara – saudara hadirin yang saya hormati.
Penetapan seseorang pada suatu jabatan pada hakekatnya
merupakan

wujud

kepercayaan

dan

pengakuan

terhadap

kredibelitas seseorang untuk menduduki jabatan tersebut.
kepercayaan dan pengakuan itu adalah merupakan suatu
kehormatan yang mengandung kewajiban, tugas dan tanggung
jawab. Oleh karenanya kewajiban harus ditunaikan, tanggung
jawab harus dipikul dan tugas harus dilaksanakan.
atas dasar itu, Sdra. Drs. AHMAD ASSAGAF harus menyadari,
dalam situasi dan kondisi kehidupan kemasyarakatan saat ini,
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kewajiban, tugas dan tanggung jawab itu bukan semata
melaksanakan tugas-tugas rutin, tetapi juga hendaknya dapat
membaca situasi, menentukan langkah-langkah taktis dan
strategis dalam rangka menata, membina dan meningkatkan
pelayanan kepada masyarakat.

di tangan Saudara-lah upaya

untuk mendorong terlaksananya berbagai kebijakan pemerintah
Kabupaten Buru, ditentukan. oleh sebab itu, mari terus kita
kembangkan koordinasi yang lebih produktif. kita harus saling
berkomunikasi tanpa jarak. Jangan kita berfikir sendiri,
bertanya sendiri, menjawab sendiri, bertindak sendiri,
yang akhirnya salah sendiri.
Hal ini perlu saya tekankan, guna mendukung upaya kita dalam
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Saya ingatkan,
semua tindakan dan kebijakan harus tertib administrasi dan
sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga semua tindakan
dan kegiatan dapat dipertanggung jawabkan. Sebagai pimpinan,
saudara haruslah selalu mengingatkan tanggung jawab masingmasing pelaksana dalam penyelenggaran tertib administrasi,
dengan begitu, setiap kesalahan dapat ditelusuri hingga ke
sumbernya,

memudahkan

evaluasi
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menuntut tanggung jawab orang-orang yang terlibat langsung di
dalamnya.
Dalam kaitan itu, saya meminta Sdra. Drs AHMAD ASSAGAF
dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan beberapa hal
sebagai berikut :
pertama,

tingkatkan

disiplin

menyeimbangkan
teraan

pns,

lakukan

antara

dengan

upaya

untuk

peningkatan kesejah-

hukuman

(reward

and

punishment) dan dayagunakan semua potensi
pegawai negeri sipil yang kita miliki dengan prinsip
birokrasi yang cepat, tepat, akurat namun taat
azas
kedua,

kembangkan sistem penyusunan anggaran yang
berbasis

kinerja

dengan

menggunakan

pola

bottom up dan beri kesempatan kepada skpd
untuk menyampaikan argumentasi atas semua
usulan program secara konprehensif.
ketiga,

bangun hubungan kerja yang baik dengan mitra
kerja seperti DPRD dan Forpimda dalam rangka
mengembangkan kebijakan daerah dan kelancaran
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dalam menghadapi hambatan tugas pembangunan
dan pemerintahan.
Saudara – saudara hadirin yang saya hormati.
Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengingatkan
kepada Sdra. Drs. AHMAD ASSAGAF, M.Si, selaku Sekretaris
Daerah yang baru, bahwa karier saudara sebagai pegawai negeri
sipil, dari mulai pangkat dan eselon terendah sampai ke posisi
sekarang,

merupakan buah kerja keras saudara dan tidak

semua aparatur mampu dan berkesempatan meraihnya.

Untuk

itu jaga dan pelihara kehormatan yang telah saudara peroleh,
agar kelak dapat menjadi contoh dan tauladan bagi pegawai
negeri sipil lainnya. Hendaknya momentum pelantikan saat ini
menjadi langkah awal untuk memulai pelaksanaan tugas dan
memberikan segalanya yang terbaik kepada pemerintah daerah,
guna mendukung aktivitas pemerintah dalam menjalankan
fungsinya, baik yang bersifat pelayanan dan pengaturan maupun
pemberdayaan dan pembaharuan.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan ini. Sekali lagi atas nama Pribadi dan Pemerintah
Daerah, saya mengucapkan selamat kepada Sdra. Drs. AHMAD
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ASSAGAF, M.Si selaku Sekretaris Daerah yang baru. Saya yakin
dan percaya bahwa Saudara akan mampu melaksanakan tugas
dan tanggungjawab yang dipercayakan oleh pemerintah daerah
dengan sebaik-baiknya,

demi kemajuan dan kemakmuran

masyarakat di bumi bupolo tercinta ini.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

BUPATI BURU

RAMLY I. UMASUGI, S.Pi, MM
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