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BUPATI KULON PROGO  

SAMBUTAN PADA UPACARA 17 MARET 2020  
 KABUPATEN KULON PROGO 

 
Halaman Pemkab dan Kapanewon,  

Selasa, 17 Maret 2020, Pukul 07.30 WIB 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh. 

Salam sejahtera bagi kita semua. 

Om Swasti Astu. 

Namo Budaya, 

Salam Kebajikan. 

 

Yang saya hormati, 

 Saudara-saudara pimpinan OPD di lingkup 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 

 Saudara-saudara peserta upacara yang saya 

banggakan. 
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Marilah  senantiasa kita panjatkan puji syukur 

Alhamdulillah ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita 

sekalian bisa berkumpul dan bersilaturrahmi di tempat ini 

dalam rangka melaksanakan Upacara Bendera Bulan 

Maret Tahun 2020, secara serentak di masing-masing 

OPD dan Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo, dalam 

keadaan sehat walafiat. 

 

Peserta Upacara yang berbahagia, 

Pada bulan Maret ini merupakan momentum yang 

sangat berharga dan penting, utamanya bagi Satuan Polisi 

Pamong Praja (satpol PP) yang pada tanggal 3 Maret ini 

memperingati Hari Ulang Tahunnya yang Ke-70 dan 

Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) 

memperingati Hari Ulang Tahunnya yang Ke-58 

  Berkaitan dengan hal ini, pada kesempatan yang 

berbahagia ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten 

Kulon Progo menyampaikan ucapan selamat dan terima 

kasih yang sebesar-besarnya atas pengabdian dan kerja 

kerasnya selama ini, semoga di usianya yang semakin 
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matang ini, Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan 

Masyarakat dapat semakin profesional dan solid dalam 

mengemban tugas-tugasnya.  

Berdasarkan Peraturan Pemerintah / PP nomor 6 tahun 

2010, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai  

tugas  menegakkan  Perda  dan menyelenggarakan  

ketertiban  umum  dan  ketenteraman masyarakat serta 

perlindungan masyarakat. 

Ini artinya bahwa Satpol PP bertugas membantu 

kepala daerah untuk menciptakan suatu kondisi daerah 

yang tenteram, tertib dan teratur, sehingga 

penyelenggaraan  roda  pemerintahan  dapat  berjalan 

dengan  lancar  dan masyarakat dapat melakukan 

kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, di samping  

menegakkan  Perda,  Satpol  PP  juga  dituntut untuk  

menegakkan kebijakan pemerintah daerah lainnya yaitu 

peraturan kepala daerah.  
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Hal tersebut juga sesuai dengan amanat Undang-

undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah  

bahwa penyelenggaraan ketertiban umum dan 

ketenteraman masyarakat  merupakan urusan  wajib,  yang 

menjadi kewenangan pemerintah daerah termasuk 

penyelenggaraan perlindungan masyarakat.      

Peserta upacara yang berbahagia, 

  Saya selaku pimpinan di jajaran Pemkab Kulon Progo, 

tidak lupa menghimbau kepada seluruh ASN di lingkup 

Pemkab Kulon Progo, mari kita terus semangat bekerja di 

tahun 2020 ini, memaksimalkan potensi dan kemampuan 

yang ada untuk membangun Kulon Progo. Jangan mudah 

menyerah dan mengeluh, tetapi atasilah setiap 

permasalahan dengan sabar dan tekun.  

 

 Perlu juga saya ingatkan kepada seluruh peserta 

upacara untuk meningkatkan kewaspadan terkait mulai 

masuknya virus corona di Indonesia pada umumnya dan di 

DIY pada khususnya. Saya minta untuk tidak panik namun 

tetap waspada dengan melakukan upaya sebagai berikut : 
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1. Mengurangi risiko penularan dengan membatasi 

kegiatan yang melibatkan banyak orang serta menunda 

perjalanan ke luar negeri atau kota-kota yang sudah 

terjangkit covid-19 

2.  Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) :  

melakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir 

sesering mungkin serta membersihkan alat dan barang 

yang sering disentuh banyak orang  

3. Meningkatkan imunitas/daya tahan tubuh dengan 

menerapkan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) :  

Makan dengan buah dan sayur, melakukan aktfiitas fisik 30 

menit setiap hari, istirahat yang cukup, tidak merokok dan 

cek kesehatan secara rutin 

Sebagai upaya penemuan secara dini agar semua kantor 

melaporkan tamu dan karyawan yang datang dari luar 

negeri kepada Dinas Kesehatan agar bisa dilakukan 

pemantauan.  

 

Bapak / Ibu peserta upacara yang berbahagia, ditengah 

focus masyarakat terhadap Covid-19, saya mengingatkan 

untuk tetap memperhatikan masalah Demam Berdarah 
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Dengue (DBD), dimana pada tahun ini mengalami 

peningkatan yang tinggi. Kami minta semua kantor 

melakukan Pemberantasan sarang Nyamuk [PSN] setiap 

hari Jum’at melalui 3M Plus yaitu  

1.  Menguras dan Menyikat bak mandi 

2.  Menutup rapat-rapat tempat penampuan air 

3.   Mengubur barang bekas 

4. Memanfaatkan kembali barang bekas yang masih 

bernilai ekonomis  

 

Sekali lagi saya ucapkan Selamat kepada SatPol PP 

dan Sat Linmas, mari bekerjasama bahu membahu 

menciptakan Kulon Progo yang “binangun”. 

 

Demikian beberapa hal yang saya sampaikan. Akhirnya 

saya ucapkan selamat menjalankan tugas bagi semua 

ASN Pemkab Kulon Progo, semoga Allah SWT, Tuhan 

Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan serta 

kesuksesan untuk kita semua. Amiin. 
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Sekian dan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

BUPATI KULON PROGO 

ttd 

Drs. H. SUTEDJO 


