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SAMBUTAN BUPATI KULON PROGO 
PADA UPACARA BENDERA BULAN FEBRUARI 2020 

TINGKAT PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO 

========================================== 
Halaman OPD dan Kapanewon,  

Senin, 17 Februari 2020, Pukul 07.30 WIB 
========================================== 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Selamat Pagi, Salam sejahtera bagi kita semua. 
 

Yang saya hormati, 

 Saudara-saudara pimpinan OPD di lingkup 

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, 

 Saudara-saudara peserta upacara yang saya 

banggakan. 

 

 

 

 



Upacara 17 Februari 2020 Page 2 

Marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur 

kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bahwa atas 

limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan 

kesempatan untuk berkumpul di tempat ini untuk 

melaksanakan Upacara Bendera pada bulan Februari 

tahun 2020 secara serentak di masing-masing OPD dan 

Kapanewon di seluruh wilayah Kabupaten Kulon Progo 

dalam keadaan sehat wal’afiat. 

 

Semoga kegiatan ini bisa meningkatkan kedisiplinan 

dan kinerja aparatur negara di lingkup Pemerintah 

Kabupaten Kulon Progo secara menyeluruh, serta 

mendorong semangat nasionalisme, persatuan dan 

kesatuan bangsa dalam rangka mewujudkan bangsa yang 

tangguh, berdaulat, berdikari dan berkepribadian. 

 

Pada kesempatan ini pula saya mengapresiasi setiap 

ASN yang selalu berdisiplin mengikuti setiap kegiatan 

upacara bendera maupun apel pagi di masing-masing 

OPD. Yakinlah bahwa kedisiplinan saudara akan 

membawa kebaikan bagi semuanya. 
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Peserta upacara yang berbahagia, 

Kita ketahui bersama bahwa perhatian dunia untuk 

masalah kesehatan saat ini adalah terkait munculnya virus 

Corona yang awalnya berasal dari kota Wuhan Tiongkok 

dan menyebabkan korban meninggal hingga mencapai 

ratusan jiwa (bahkan berita terbaru menyebutkan angka 

diatas 1.000 korban jiwa). Virus ini menular dengan cepat 

dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke 

beberapa negara, sehingga WHO menyatakan sebagai 

penyakit darurat global. 

Infeksi virus Corona bisa menyebabkan penderitanya 

mengalami gejala flu, seperti hidung berair, sakit kepala, 

batuk, nyeri tenggorokan, dan demam, atau gejala penyakit 

infeksi pernapasan berat, seperti demam tinggi, batuk 

berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. 

Namun, secara umum ada 3 gejala umum yang bisa 

menandakan seseorang terinfeksi virus Corona yaitu: 

demam, batuk dan sesak napas. 

https://www.alodokter.com/flu/gejala
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Menurut penelitian, gejala infeksi (masa inkubasi) 

virus Corona muncul dalam 2 hari sampai 2 minggu (14 

hari) setelah terpapar virus Corona. Virus Corona atau 

2019 Novel Coronavirus adalah virus yang menyerang 

sistem pernapasan. Virus ini bisa menyebabkan gangguan 

pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai 

kematian. 

 

Seseorang dapat terinfeksi corona virus melalui 

berbagai cara, diantaranya : 

 Tidak sengaja menghirup percikan ludah dari bersin 

atau batuk penderita virus Corona. 

 Memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan 

terlebih dulu, setelah menyentuh benda yang terkena 

air liur penderita. 

 Kontak jarak dekat dengan penderita, seperti 

bersentuhan atau berjabat tangan. 
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Virus Corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi 

lebih berisiko menyerang orang tua, serta orang yang 

sedang sakit atau memiliki kekebalan tubuh lemah. 

 

Peserta upacara yang berbahagia, 

Meskipun sampai dengan saat ini belum muncul 

kasus orang yang terjangkit virus Corona di Kabupaten 

Kulon Progo ini, akan tetapi kita juga perlu melakukan 

tindakan preventif. Sangatlah tepat kiranya Gerakan 

Masyarakat Menuju Sehat (GERMAS) kita gelorakan lagi, 

yaitu menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan kita. 

Sangatlah penting bagi kita melakukan usaha 

preventif untuk melindungi diri dari infeksi virus. Usaha 

preventif ini harus dilakukan dari berbagai lapisan usia, 

meski memiliki daya tahan tubuh yang baik. 

Usaha pencegahan virus Corona sangatlah penting, 

karena hingga saat ini belum ditemukan vaksinnya. 

Pencegahan menghadapi virus Corona harus kita lakukan 

setiap hari di segala lapisan usia, terutama bagi 

masyarakat yang memiliki resiko tinggi seperti sering 

https://www.detik.com/tag/virus-corona
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melakukan mobilitas ke luar negeri. Berikut ini beberapa 

usaha pencegahan virus Corona diantaranya : 

1. Cuci tangan dengan air dan sabun minimal 20 detik, 

atau dengan cairan pencuci tangan yang minimal 

mengandung 60 persen alkohol 

2. Hindari menyentuh mata, hidung, dan mulut dengan 

tangan yang tidak dicuci 

3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit 

4. Tinggal di rumah jika sedang sakit 

5. mencuci tangan secara teratur 

6. menerapkan etika batuk dan bersin 

7. memasak daging dan telur sampai matang 

8. Hindari kontak dekat dengan siapa pun yang 

menunjukkan gejala penyakit pernapasan, seperti batuk 

dan bersin 

 

Dengan upaya-upaya/tindakan preventif tersebut, 

diharapkan masyarakat Kabupaten Kulon Progo terhindar 

dari penyakit-penyakit, terlebih penyakit yang membawa 

potensi kematian. 
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Saat ini Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 

telah melakukan koordinasi dengan seluruh instansi yang 

ada untuk melakukan berbagai tindakan preventif. 

Mengingat saat ini kita sudah memiliki bandara YIA, maka 

perlu juga melakukan pengawasan kepada orang-orang 

yang turun dari pesawat. 

Selain itu Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo 

juga telah melakukan koordinasi dengan Rumah Sakit, 

Puskesmas dan tenaga medis di lapangan untuk turut 

memantau jika ada warga masyarakat yang diduga 

terjangkit virus Corona. 

Kita harapkan juga kerjasama dari masyarakat untuk 

ikut mengawasi kondisi sekitarnya. Apabila ada 

masyarakat yang terindikasi atau dicurigai memiliki gejala-

gejala yang mirip dengan virus Corona, maka wajib 

melaporkannya kepada institusi kesehatan terdekat seperti 

Puskesmas.  

Selain itu mari kita yang hadir pada upacara ini ikut 

serta berperan aktif meningkatkan kualitas hidup kita 

dengan menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan 

kita. 
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Peserta upacara yang berbahagia, 

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, 

ada kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang 

sebesar-besarnya. 

 

Akhir kata semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Kuasa senantiasa mencurahkan berkah dan inayah-Nya, 

serta meridhoi setiap pekerjaan dan usaha kita,  Aamiin. 

 

Sekian dan terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

BUPATI KULON PROGO 

 

Drs. H. SUTEDJO 


