BUPATI BURU

Bismilahirahmanirahim
Assalamualaikum Wr. Wb dan salam sejahtera
Yth. - Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buru
- Sdr. Wakil Bupati
- Para

Unsur

Forum

Koordinasi

Pimpinan

Daerah

Kabupaten Buru
- Para Asisten, Inspektur, Kepala Dinas, Badan, Kantor
dan Bagian di Lingkup Pemkab. Buru
- Para Pejabat Struktural Eselon III dan IV beserta
seluruh staf, 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 diberi
kesempatan, kekuatan, kesehatan untuk melanjutkan ibadah
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dan tugas pengabdian kepada negeri bupolo tercinta. kita juga
bersyukur hari ini bersama-sama dapat hadir di ruangan ini
dalam rangka Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Pejabat
Struktural Eselon III dan IV di lingkup Pemerintah Kabupaten
Buru dalam keadaan sehat wal’afiat. Shalawat serta salam
marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar
Muhammad

SAW

beserta

keluarga,

para

sahabat,

dan

pengikutnya hingga akhir zaman.
Saudara-saudara, Hadirin yang saya Hormati,
Kita baru saja mengikuti proses pengambilan sumpah dan
pelantikan pejabat struktural Eselon III dan IV di lingkup
Pemerintah Kabupaten Buru, yang merupakan suatu rangkaian
dari kehidupan organisasi dalam rangka pemantapan dan
peningkatan kapasitas kelembagaan, serta merupakan bagian
dari pola pembinaan karier pegawai. Pengangkatan pejabat
dalam jabatan struktural bukanlah sebuah proses yang mudah
dan

sederhana

bagi

Kami

selaku

pejabat

pembina

kepegawaian yang berwenang dalam hal ini. Diperlukan banyak
pertimbangan agar dapat diperoleh pejabat yang tepat untuk
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menduduki sebuah jabatan struktural (right man on the right
position). Parameter utama yang digunakan dalam menentukan
jabatan bagi setiap pegawai dilakukan melaui pertimbangan
kapasitas, kompetensi, integritas, loyalitas, moralitas, pangkat
serta nilai pengabdian dan komitmen terhadap tugas dan
tanggung jawab kepada negara.
Dalam konteks ini, Pelantikan dan mutasi pejabat harus
dimaknai sebagai suatu penugasan, dan secara lebih bijak
merupakan suatu amanah. Setiap perpindahan tugas dan area
kerja akan memperkaya pengalaman setiap pegawai dalam
mengadaptasi lingkungan strategis yang berubah sedemikian
cepat menyesuaikan perubahan zaman dan dapat menjadi
potensi pengkayaan dan pembinaan karier. Pembinaan karier
harus selalu dilihat sebagai salah satu tujuan dari keseluruhan
kebijakan pemantapan organisasi dalam rangka menciptakan
pemerintahan yang baik melaui reformasi birokrasi.
Saudara-saudara, Hadirin yang saya Hormati,
Sejalan dengan itu Peran pejabat struktural eselon III dalam
struktur organisasi pemerintahan berada pada posisi Middle
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manager level, yang berarti bahwa dalam posisi tersebut
pejabat eselon III harus mampu menguasai kemampuan
manajerial dan kemapuan teknis opeasional, yang didukung
dengan penguasaan sistem, tata cara, dan prosedur kerja yang
secara normatif telah tertuang dalam peraturan perundangundangan. Dalam posisi jabatan tersebut, Saudara diharapkan
dapat mengakselarasi proses aktivitas roda organisasi agar bisa
berpartisipasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing masing. Dalam konteks ini, perlu saya sampaikan bahwa
jabatan eselon III dan IV adalah jabatan sangat strategis, dan
merupakan pekerjaan yang bersifat teknis. Oleh karena itu
kepada pejabat bersangkutan diminta, agar dapat menjabarkan
tugas pokok dalam bentuk rincian kegiatan, yang menunjang
tugas-tugas dari unit kerjanya.
Kepada saudara yang telah dilantik dan diambil sumpahnya
pada hari ini, hendaknya dapat menjalankan tugas-tugas
tersebut dengan baik, sesuai petunjuk dan job description yang
telah digariskan oleh setiap unit kerja. Selanjutnya saya sangat
mengharapkan, saudara-saudara disamping benar-benar dapat-
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menguasai tugasnya dengan baik secara profesional, anda juga
diharapkan dapat mengarahkan dan membina, serta memanej
para

staf

di

lingkungan

unit

masing-masing

untuk

melaksanakan tugas dengan baik dan penuh dedikasi, sesuai
rencana dan target yang telah ditentukan. Jadilah manajermanajer yang handal dan profesional dengan berbagai inovasi,
namun tetap mengacu pada aturan yang berlaku.
Apalagi

Saat

ini

kita

memasuki

tahun

kelima

masa

kepemimpinan kami selaku Bupati dan Wakil Bupati Buru
periode 2012-2017, dimana saya selaku Bupati Buru di akhir
periode ini sangat memerlukan pejabat-pejabat yang cerdas,
cakap dan kuat serta memiliki satu visi dan misi dalam
melanjutkan pembangunan dan memberikan prestasi-prestasi
terbaik bagi negeri ini.
Hal ini patut saya sampaikan mengingat, dimasa kepimpinan
kami ini disamping catatan keberhasilan, terbentang pula
sejumlah tantangan dan persoalan

yang harus

menjadi

perhatian kita semua sebagai akibat dinamika dalam kehidupan
bermasyarakat. Karena itu, tanpa bermaksud untuk menilai baik
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dan buruknya hasil pembangunan selama kurun waktu 4 tahun
terakhir ini, maka sangat bijak bila kita dapat membangun
komitmen bersama, dalam melanjutkan berbagai programprogram pembangunan yang selama ini telah kita laksanakan.
Saudara – saudara hadirin yang Saya Hormati
Dalam kerangka itulah, sebelum mengakhiri sambutan ini
kepada seluruh pejabat yang baru dilantik pada hari ini perlu
saya ingatkan kepada Saudara bahwa jabatan kita ini tidak ada
yang abadi. Suatu saat, cepat atau lambat pasti kedudukan
Saudara ini akan digantikan oleh yang lain. Untuk itu saya
berpesan agar jabatan yang ada ini diterima dan dibuktikan
dengan semangat loyalitas, serta kesungguhan untuk berbuat
yang lebih baik, lebih giat belajar dan menyesuaikan diri serta
mampu membuat dan melaksanakan program kerja yang
realistis.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan kali ini, kepada pejabat yang baru dilantik Saya
atas nama Pribadi dan Pemerintah daerah mengucapkan
selamat, semoga prestasi dan kinerja saudara – saudara dapat
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terus

ditingkatkan

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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