BUPATI BANYUWANGI

SAMBUTAN
BUPATI BANYUWANGI
PADA HARI RAYA IDUL FITRI 1437 H / 2016 M
TANGGAL 1 SYAWAL 1437 H
Assalaamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Laa Illaaha Ilallahu Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Walilla Hilhamd
 Yang saya cintai dan saya muliakan para Alim Ulama dan
tokoh masyarakat ...............................................;
 Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat jamaah
Shalat Id yang dirahmati Allah SWT.
Segala puji bagi Allah Ya Rahmanu Ya Rahim, pada
hari

penuh

kebahagiaan

ini

seluruh

kaum

muslimin

sama-sama mengumandangkan takbir, tahlil dan tahmid,
untuk mengagungkan kebesaran Allah SWT. Shalawat serta
salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi
Besar Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga, sahabat
dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Semoga kita semua
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menjadi hamba-hamba yang senantiasa diberkahi rahmat dan
hidayah dari Allah SWT.
Saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi beserta segenap keluarga, ingin menyampaikan
ucapan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1437
Hijriyah, Taqabbalallahu minna waminkum taqabbal ya
Karim, Minal aidin wal faidzin, mohon ma’af lahir dan
batin” kepada seluruh masyarakat Banyuwangi. Khususnya
saudara-saudara yang baru datang dari perantauan, saya
ucapkan selamat datang kembali di Banyuwangi. Semoga
damai bersama keluarga, dan marilah Idul Fitri ini kita jadikan
sebagai momentum untuk membangun kebersamaan demi
terwujudnya Banyuwangi yang lebih baik lagi.
Pada tahun pertama periode kedua kami ini, kami
tetap konsisten untuk melanjutkan program pembangunan
yang telah kami lakukan selama periode lima tahun kemarin.
Namun selain itu kami juga telah menyiapkan sejumlah
program baru yang tetap bermuara pada terwujudnya
Banyuwangi yang semakin lebih baik.
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Program-program yang tetap kami pertahankan
diantaranya adalah Program Beasiswa Banyuwangi Cerdas,
karena melalui program ini para pelajar kurang mampu namun
berprestasi tetap bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan
tinggi. Beasiswa Banyuwangi Cerdas juga mengalokasikan
secara khusus untuk para penyandang disabilitas. Anak
penyandang disabilitas yang memenuhi syarat diberi fasilitas
beasiswa kuliah sampai selesai sesuai dengan jurusan yang
diminati. Tahun ini, alokasi untuk anak-anak penyandang
disabilitas sebesar Rp.300 juta.
Beasiswa yang diberikan meliputi biaya pendidikan
dan biaya hidup. Bagi anak penyandang disabilitas yang
memiliki prestasi apapun baik akademik, seni dan lainnya bisa
mendaftar untuk mendapatkan beasiswa ini melalui sekolah
dan desa atau lembaga terkait. Beasiswa ini diharapkan bisa
meningkatkan kualitas SDM sekaligus menciptakan akses
pendidikan yang sama untuk semua anak. Insya Allah akan
kami tambah terus. Sebelumnya Rp.150 juta, tahun ini naik
jadi Rp.300 juta, dan tahun depan Insya Allah bisa Rp.500
juta.
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Beasiswa

anak

penyandang

disabilitas

ini

melengkapi beasiswa Banyuwangi Cerdas yang tahun ini
dialokasikan

sebesar

Rp.3,75

miliar.

Beasiswa

ini

dimanfaatkan untuk membiayai anak-anak muda Banyuwangi
berkuliah di berbagai perguruan tinggi.
Selain

beasiswa,

Pemkab.

Banyuwangi

juga

memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi para penyandang
disabilitas. Di antaranya yang sudah berjalan adalah pelatihan
memijat bagi penyandang tuna netra serta pemberian materi
tentang usaha ekonomi produktif. Upaya intervensi untuk
penyandang disabilitas harus melampaui hal-hal yang bersifat
amal, tapi sudah wajib berkonsep pemberdayaan, seperti
beasiswa, pelatihan, dan penguatan ekonomi yang terus kita
giatkan.
Pengembangan SDM memang menjadi salah satu
prioritas kami demi terwujudnya generasi emas Banyuwangi.
Selain dengan pemberian beasiswa, program pelatihan
bahasa asing berbasis desa dan kelurahan juga akan terus
kami lanjutkan. Karena kita sudah berada di tengah-tengah
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Masyarakat Ekonomi ASEAN yang menuntut kualifikasi tinggi
agar bisa unggul dalam kompetisi.
Di bidang kesehatan, tahun ini akan dilaksanakan
peningkatan sarana prasarana di 13 Puskesmas dan 10
Puskesmas Pembantu. Sarana pemeriksaan dan pengobatan
di 2 RSUD dan 45 Puskesmas juga akan terus dibenahi
menjadi semakin baik. Selain itu, kami juga akan melakukan
pengembangan Puskesmas Plus di 4 Kecamatan. Selain sisi
kuratif, langkah preventif juga harus digencarkan untuk
membangun kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya
kesehatan dalam hidup yang berkualitas.
Jama’ah Shalat Idul Fitri yang dirahmati Allah,
Syukur alhamdulillah, pariwisata kita sudah diakui
dunia. Buktinya, di bulan Februari 2016 lalu kita mendapat
apresiasi dari Badan Pariwisata Perserikatan Bangsa-Bangsa
(The United Nations World Tourism Organization/UNWTO)
berupa UNWTO Awards for Excellence and Innovation in
Tourism untuk kategori ”Inovasi Kebijakan Publik dan Tata
Kelola”. Penghargaan ini diserahkan dalam 12th UNWTO
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Awards Forum di Madrid, Spanyol. Atas izin dari Allah SWT
kita mampu mengalahkan Kolombia, Kenya, dan Puerto Rico.
Penghargaan

ini

sangat

berarti,

bukan

hanya

bagi

Banyuwangi, tapi juga bagi Jawa Timur dan Indonesia.
Sektor pariwisata sebagai andalan akan terus kita
perkuat dan tetap disinergikan dengan sektor industri
khususnya UMKM sebagai penggerak ekonomi kerakyatan.
Kedua sektor ini memang saling menunjang karena kemajuan
sektor pariwisata juga akan langsung berdampak pada
perkembangan UMKM. Tahun ini kita akan menyelenggarakan
pelatihan di bidang manajemen keuangan, pemasaran dan
pengemasan produk, bagi sepuluh ribu pelaku UMKM di
Kabupaten Banyuwangi.

Dua ribu UMKM juga akan kita

bekali dengan pengetahuan internet marketing. Dan saat ini
kita

sudah

memiliki

Banyuwangi_mall.com

virtual
sebagai

mall
digital

yang

bernama

market

place

sehingga promosi produk UMKM kita bisa semakin luas.
Sementara di bidang pertanian, pengembangan
pertanian organik akan terus dipacu dengan fokus pada
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produksi beras organik tersertifikasi di dua kecamatan.
Penguatan kelompok tani produsen organik juga akan terus
dikuatkan di 12 kecamatan. Infrastruktur sumber daya airnya
juga terus diperhatikan.

Tahun ini ada pembangunan 13

embung, lalu ada 7 bendung, serta pembangunan saluran
irigasi primer, sekunder dan tersier sepanjang ratusan
kilometer.
Di

bidang

perikanan,

akan

melakukan

pengembangan Kawasan Pelabuhan Perikanan di kawasan
Grajagan

dengan

membangun

dermaga

serta

fasilitas

pendukungnya, seperti Tempat Pelelangan Ikan (TPI), kantor
dan

kios

pedagang.

Program

ini

diarahkan

untuk

menciptakan sentra perikanan baru, sehingga akan membuka
alternatif pekerjaan baru bagi masyarakat pesisir dan
mempermudah akses nelayan yang beraktivitas di kawasan
tersebut.
Prioritas lain kami adalah di bidang infrastruktur.
Tahun ini akan dilakukan pembangunan dan pemeliharaan
800 kilometer jalan, dengan fokus jalan antar desa, jalan
usaha tani, aksesibilitas tempat wisata, pelayanan publik dan
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fasilitas

pendidikan

–

kesehatan.

Selain

itu

ada

pembangunan 13 jembatan baru dan penyelesaian Terminal
berkonsep Green Bandara Blimbingsari, serta pembangunan
terminal yang terpadu dengan pasar berkonsep Go Green di
daerah Sobo yang terintegrasi dengan stan 90 pedagang,
dormitory dan art shop.
Tidak hanya itu, juga akan dilakukan pembangunan
long storage di 2 kecamatan untuk menahan limpahan air
sungai agar tidak langsung terbuang ke laut.

Sehingga

diharapkan ketika musim kemarau sungai tidak kering
sekaligus bisa digunakan untuk budidaya perikanan air. Ini
sejalan dengan program bidang perikanan lain yaitu gerakan
pengkayaan sumber daya ikan dengan menyebar ratusan ribu
benih ikan di perairan umum agar bisa dimanfaatkan oleh
warga.
Perjalanan kita ke depan tentunya bukan hal mudah.
Masih banyak tantangan dan mungkin juga ujian yang harus
kita hadapi bersama.

Tanpa dukungan segenap jajaran

Forpimda dan rekan-rekan dari Pemerintah Kabupaten
Banyuwangi juga seluruh masyarakat Banyuwangi, tentu saya

9

bersama Bapak Wabup bukanlah siapa-siapa. Kinerja rekanrekan dari SKPD Pemkab Banyuwangi memang sudah tidak
diragukan lagi. Buktinya SAKIP Pemkab Banyuwangi tahun
2015 mendapat predikat “B” dengan nilai 65,41 alias terbaik di
Provinsi Jawa Timur.

Saya bangga dengan rekan-rekan

semuanya. Beragam prestasi dan pencapaian yang telah kita
raih bersama dalam waktu lima tahun ke belakang merupakan
hasil kerja keras dan kerja cerdas kita semua. Semoga ke
depan kita semua bisa selalu kompak dan meneguhkan
komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik demi
terwujudnya Banyuwangi yang semakin lebih baik lagi.
Pembangunan adalah sebuah proses akselerasi
yang kuncinya melibatkan

segala sektor pembangunan

sehingga goals yang diimpikan akan lebih cepat diwujudkan.
Satu hal yang harus selalu kita jaga adalah semangat
kebersamaan dan kekompakan antara seluruh elemen di
Kabupaten Banyuwangi.

Mari kita tumbuh suburkan spirit

mencintai, rasa memiliki daerah, semangat gotong royong,
selalu rukun dan guyub sehingga nantinya akan menjadi
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modal dahsyat, untuk mewujudkan Banyuwangi yang semakin
lebih baik lagi.
Seluruh Jama’ah Shalat Idul Fitri yang dirahmati
oleh Allah,
Pada kesempatan ini, Saya juga sekaligus ingin
mengundang, para perantau yang pulang kampung ke
Banyuwangi untuk hadir dalam acara Halal Bihalal Diaspora
Banyuwangi yang akan kami laksanakan pada tanggal
8 Juli 2015 nanti di Pendopo Sabha Swagata Blambangan
Banyuwangi. Mudah-mudahan kita nanti bisa saling berbagi
dan terus memotivasi sehingga bisa membangun sinergi
positif dalam semua upaya untuk memajukan Banyuwangi.
Tentunya saya berharap, saudara-saudara yang telah sukses
di tanah rantau bisa turut berperan aktif membangkitkan
semangat

investasi

dan

terus

bersama

membangun

Banyuwangi.
Demikian

yang

bisa

saya

sampaikan

pada

kesempatan ini. Sekali lagi, atas nama pribadi dan Pemerintah
Kabupaten

Banyuwangi

beserta

segenap

keluarga,
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kami menyampaikan ucapan “Selamat Hari Raya Idul Fitri 1
Syawal 1437 Hijriyah,

Taqabbalallahuminnawaminkum

taqabbal ya Karim, Minal aidin wal faidzin, mohon ma’af
lahir dan batin.”
Semoga Allah menerima amal ibadah puasa kita,
dan ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadhan ini, serta
senantiasa melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada kita
sekalian dalam bersama-sama membangun Banyuwangi
yang lebih baik lagi.
Sekian dan terima kasih.
Wallahul muwafiq ila aqwammitthariq
Wassalamu’alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.
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