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AMANAT BUPATI SLEMAN 

PADA ACARA UPACARA BENDERA  

 TANGGAL : 17 JULI  2019 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua 

  Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan nikmat, rahmat 

dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita 

kembali dapat hadir pada Upacara Bendera kali ini. 

Pada saat ini kita sudah mulai memasuki semester 

kedua tahun 2019. Berkenaan dengan hal tersebut pada awal 

kesempatan ini saya mengingatkan kepada seluruh  jajaran 

aparat Pemkab Sleman bahwa pada saat ini kita perlu 

melakukan evaluasi kinerja yang telah kita lakukan, guna 

mengetahui dan menemukan solusi atas kekurangan, 
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permasalahan maupun hambatan yang kita temui selama 

semester pertama. Dengan adanya evaluasi tersebut, maka 

pelaksanaan tugas kita selaku aparat Pemkab Sleman  pada 

semester kedua dapat lebih lancar dan sesuai dengan  

perencanaan yang telah kita susun sebelumnya. Melalui 

evaluasi secara periodik maka jadwal pelaksanaan kegiatan 

dapat kita atur sesuai alokasi waktu yang direncanakan dan 

tidak menumpuk di akhir tahun.  

Capaian semester pertama di tahun 2019 mencapai 

43,25%, sedangkan realisasi keuangan mencapai 32,10%. Dari 

kondisi tersebut terlihat bahwa tingginya angka realisasi fisik 

tidak diimbangi dengan tingginya realisasi keuangan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, dibutuhkan upaya dari seluruh 

OPD untuk meningkatkan capaian realisasi keuangan dan fisik 

sesuai target yang telah disusun sebelumnya.  

 

Aparat Pemkab Sleman yang saya banggakan, 

Pertengahan tahun ini kita dihadapkan pada tingginya 

angka prevalensi penyakit Demam Berdarah. Pada tahun 

2019, kasus SBD di Sleman mengalami peningkatan kasus 

dikarenakan pengaruh siklus 4 tahunan. Hingga bulan Juni 

2019 tercatat 558 kasus DBD dengan 1 korban meninggal. 
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Angka kasus DBD tertinggi berada di Kecamatan Depok 

sebanyak 94 kasus. Tingginya kasus DBD ini juga diakibatkan 

faktor kepadatan penduduk di lokasi tersebut.  

Menilik kondisi tersebut saya menaruh harapan besar 

kepada seluruh ASN peserta upacara untuk turut menjadi 

motor penggerak dalam upaya menekan angka kasus DBD. 

Aparat pemerintah diharapkan dapat menjadi tauladan dan 

garda terdepan dalam memberantas DBD. Marilah kita ajak 

keluarga dan masyarakat di lingkungan kita untuk berperilaku 

hidup bersih dan sehat. PHBS harus menjadi bagian dari gaya 

hidup dan budaya masyarakat dimanapun dan kapanpun. 

Pola hidup sehat dapat dimulai dari langkah kecil seperti 

membiasakan diri mencuci tangan dengan sabun sebelum 

makan dan sesudah dari kamar mandi. Dari langkah kecil 

tersebut akan meningkatkan peran serta masyarakat dalam 

upaya Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dengan 3M Plus 

yakni Mengubur, Menguras dan Menutup Tempat Air yang 

menjadi sarang nyamuk Plus Menghindari Gigitan Nyamuk. 

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa upaya 

pencegahan lebih baik daripada mengobati. Oleh karena itu 

mari kita tingkatkan kewaspadaan terhadap nyamuk Aedes 
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Aegypti melalui Gerakan Jumat Bersih dan kegiatan pemberian 

larvasida dan ikanisasi untuk memberantas sarang nyamuk.  

Pada bulan ini kita juga memperingati Hari Anak 

Nasional dan Hari Keluarga Nasional yang ke 26. Pada momen 

peringatan Harganas di Kalimantan Barat Tim Penggerak PKK  

Kabupaten Sleman memperoleh Penghargaan Pakarti Madya I 

Pelaksana Terbaik Lingkungan Bersih Sehat Kategori 

Kabupaten. Berkenaan dengan hal terebut saya atas nama 

Pemkab Sleman maupun atas nama pribadi mengucapkan 

terima kasih kepada seluruh pengurus dan anggota PKK di 

Kabupaten Sleman atas prestasi yang berhasil diraih.  

Peringatan Harganas merupakan momentum untuk lebih 

menyadari dan memahami pentingnya keluarga sebagai 

pondasi membangun kehidupan yang sejahtera. Keluarga 

merupakan rujukan pertama untuk melindungi, membimbing 

dan memberdayakan anggota keluarga baik secara sosial, 

ekonomi dan budaya. Mari kita optimalkan peran keluarga 

sebagai wadah pembentuk generasi berkualitas untuk 

mewujudkan keluarga Indonesia, keluarga yang tenteram 

sejahtera dan berbudaya.  
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 Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan 

ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap 

upaya dan langkah kita dalam mewujudkan masyarakat yang 

sejahtera lahir dan batin. Terima kasih 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

              Sleman, 17 Juli 2019 

                                                              

 


