“Wakil Bupati Sumba Timur Lepas Calon Jamaah Haji”
Ditulis oleh Admin Web
Kamis, 18 September 2014 14:24

Kamis 18 September 2014, bertempat di ruang rapat kantor Bupati Sumba Timur, Wakil Bupati
Sumba Timur, dr. Matius Kitu, Sp.B. melepas dengan resmi keberangkatan calon jamaah haji
asal kabupaten Sumba Timur yang berjumlah 14 orang. Selain para calon jamaah haji acara
tersebut juga oleh dihadiri Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur yang
diwakili oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam, H.M. Mudjahid, S.Ip, Asisten Administrasi
Setda Kab. Sumba Timur, Drs. Ishak Raga Koda, para Kepala Dinas/Badan/Unit, Ketua MUI
Sumba Timur dan pimpinan ormas Islam serta tamu undangan lainnya.

Wakil Bupati Sumba Timur dalam sambutannya mengatakan bahwa, kesempatan seseorang
untuk menunaikan ibadah haji sangatlah terbatas, karena jumlah umat Islam yang bermaksud
menunaikan ibadah haji jauh lebih besar daripada kuota yang diberikan. Dengan demikian,
masih banyak umat muslim yang meskipun mampu, memenuhi syarat, dan bahkan telah
mendaftar tetapi tahun ini belum dapat menunaikan rukun Islam tersebut. Dengan kata lain,
untuk menunaikan ibadah haji saat ini, setidaknya yang dibutuhkan tidak hanya niat/kemauan
dan kemampuan baik jasmani, rohani, maupun materi, tetapi juga sekaligus adanya
kesempatan. Untuk itu, kepada para calon jamaah haji yang tahun ini sudah mendapatkan
kesempatan menunaikan ibadah haji, diminta untuk memanfaatkan kesempatan tersebut
dengan sebaik–baiknya.

Wakil Bupati juga meminta kepada calon jamaah haji untuk menjaga daya tahan tubuh agar
tetap prima, hal tersebut penting karena nantinya akan terjadi kontak secara langsung maupun
tidak langsung dengan banyak orang di Arab Saudi, maka kemungkinan tertular penyakit bisa
saja terjadi jika daya tahan tubuh lemah.

Menurut laporan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumba Timur bahwa calon jamaah
haji akan diberangkatkan dari Kabupaten Sumba Timur pada tanggal 21 September 2014
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menuju Surabaya untuk selanjutnya akan berangkat ke Arab Saudi pada tanggal 23 September
2014. Diperkirakan jamaah haji Sumba Timur akan tiba kembali di Waingapu pada tanggal 2
Nopember 2014.
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