sambutan
bupati lampung barat pada acara
pengajian air hitam

=========================================
hari/tanggal
: rabu, 23 oktober 2019
jam
: pukul 10.00 wib
tempat
: kec air hitam
=========================================

assalamu ’alaikum wr. wb.
salam sejahtera untuk kita semua
yang kami muliakan.
ustadz ................... sebagai
penceramah pada hari ini;
sdr.
ketua beserta
anggota
dprd
kabupaten lampung barat;
para.
rekan-rekan anggota
forkopimda kabupaten lampung
barat;
sdr.
sekretaris daerah kabupaten, para
asisten dan staf ahli bupati;
sdr.
para kepala opd di lingkungan
pemerintah
kabupaten
lampung
barat;
sdr.
camat beserta uspika air hitam;

serta;

para,,,
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para tokoh agama, tokoh adat, pemuka masyarakat
dan hadirin yang kami hormati,
puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat allah swt
tuhan yang maha esa, karena atas rahmat dan hidayah-nya,
pada hari ini kita dapat menghadiri acara pengajian di
kecamatan air hitam dalam keadaan sehat wal’afiat. sholawat
dan salam semoga selalu tercurah kepada rasulullah saw,
para sahabat dan seluruh pengikutnya yang selalu teguh
melaksanakan ajarannya.
pada kesempatan ini kami sangat menyambut baik
upaya pemerintah kabupaten lampung barat yang telah
bekerja keras hingga terselenggaranya kegiatan pengajian ini.
mudah-mudahan ini menjadi alat pemersatu umat dan
memberikan nuansa yang agamis, teduh dan damai di
lampung barat ini.

jama’ah pengajian yang kami hormati,
kami sangat menyadari bahwa pembangunan tidak
hanya sebatas pada pembangunan fisik tapi harus diimbangi
dengan pembangunan mental spritual. dengan demikian
pembangunan
akan
lebih
bermakna
karena
akan
mensejahterakan masyarakat lahir dan batin. kedepan, saya
berharap dengan pemahaman dan wawasan keagamaan
yang terus meningkat dan disegarkan melalui pengajian
seperti ini ’insya allah masyarakat akan makin siap
membangun dirinya, keluarganya dan

membangun,,,

-3membangun masyarakatnya melalui pembangunan daerah.
silaturahmi termasuk akhlak yang mulia. dianjurkan dan
diseru oleh islam, allah swt berfirman “dan bertakwalah

kepada allah yang dengan (mempergunakan) namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan
(peliharalah) hubungan silaturahmi. sesungguhnya
allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” ( qs. annisa ayat 1 )
dengan silaturahmi dalam majelis pengajian ini
mempunyai dampak yang positif bagi keberhasilan
pembangunan masyarakat dan pembangunan daerah. selain
itu, saya juga percaya bahwa pembangunan akan terwujud
apabila seluruh komponen masyarakat termasuk para alim
ulamanya berperan aktif dan terlibat dalam pelaksanaan
pembangunan itu sendiri.
untuk menggapai kemajuan bagi daerah dan
masyarakat lampung barat, maka kita semua harus
merapatkan barisan dan meningkatkan peran aktif dan
partisipasi semua komponen masyarakat untuk ikut
membangun daerah ini. dan saya sangat berharap semua
komponen masyarakat berada dalam persatuan dan kesatuan
serta saling asah, saling asih dan saling asuh, sehingga
pembangunan di lampung barat dapat berkembang dengan
baik.
kaum muslimin,,,
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kaum muslimin dan muslimat yang kami hormati,
melalui pengajian ini diharapkan akan lebih
menumbuhkan rasa kecintaan kita pada nilai-nilai

keagamaan yang pada gilirannya akan membawa kita pada
kehidupan yang lebih baik dalam tuntutan ajaran
agama, sehingga kita akan mendapatkan kebahagiaan baik
di dunia dan akhirat.
saya
mengajak
kepada
kita
semua
untukmemperkokoh persatuan dan kesatuan serta tekad
dan kerja keras untuk bersama-sama meningkatkan proses
dan kualitas pembangunan yang telah berjalan selama ini.
sekali lagi kami berharap, antara pemerintah dan masyarakat
berada dalam satu harapan, satu tekad dan satu cita – cita
dalam meraih kemajuan daerah ini dan mempersembahkan
kemaslahatan bagi masyarakat banyak.

hadirin yang berbahagia,
marilah kita ikuti dengan seksama tausiah yang akan
disampaikan oleh ustadz ................... sehingga kita dapat
mendapat
hidayah atau petunjuk,
dan semoga
pengetahuan dan wawasan keagamaan kita makin
meningkat dan yang lebih utama adalah kita dapat terus
memelihara silaturrahmi antara ulama – umaro dan ummat.
semoga allah lebih banyak lagi mencurahkan
rahmat dan hidayahnya,,,
-5rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita
benar-benar dapat menjadi hambanya yang muttaqin, amin.
terima kasih atas perhatiannya,
wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
wassalamu ‘alaikum wr. wb.
bupati lampung barat
hi. parosil mabsus

