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AMANAT BUPATI SLEMAN 

PADA ACARA UPACARA BENDERA  

 TANGGAL : 17 JULI  2018 

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 2018. 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. Hingga bulan Juli 2018 ini, 

capaian realisasi fisik pelaksanaan kegiatan di Pemkab 

Sleman mencapai 47 %. Sedangkan realisasi keuangan 

mencapai 34 % atau sebesar Rp 441,46 Milyar. Dari kondisi 

tersebut terlihat bahwa realisasi fisik yang besar tidak diikuti 

dengan realisasi keuangan yang seimbang. Berkenaan 

dengan hal tersebut perlu dukungan bersama agar di waktu 

waktu berikutnya target dan capaian keuangan tidak terlalu 

pesimis, paling tidak mendekati atau proporsional dengan 

realisasi fisiknya.  

Bulan Juli ini juga merupakan awal pelaksanaan 

tahun ajaran baru. Sebagai bagian dari kota pendidikan, 

Kabupaten Sleman akan kedatangan banyak pelajar dan 

mahasiswa dari luar Sleman. Mengingat sebagian besar 

perguruan tinggi negeri yang ada di DIY, berlokasi di wilayah 
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Kabupaten Sleman. Berkenaan dengan hal tersebut kita 

selaku warga Sleman perlu menyambut mereka dengan 

ramah dan memberikan rasa aman dan nyaman selama 

menuntut ilmu di Sleman.  Berikan kesan yang baik kepada 

para pendatang agar mereka betah dan dapat 

berkonsentrasi dalam menuntut ilmu. 

 

Aparat Pemkab Sleman yang saya banggakan, 

 

Pada kesempatan ini selagi masih dalam suasana 

peringatan Hari Anti Narkotika Internasional yang jatuh pada 

tanggal 26 Juni, saya mengajak seluruh yang hadir untuk 

ikut terlibat secara aktif dalam pemberantasan narkotika. Hal 

tersebut dapat kita wujudkan dengan meningkatkan 

kepedulian dan kewaspadaan terhadap keluarga dan 

lingkungan disekitar kita. Keluarga harus mampu menjadi 

benteng utama melindungi anggota keluarga khususnya 

anak dari ancaman penyalahgunaan narkotika. Orang tua 

memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak 

dari ancaman penyalahgunaan narkotika serta membantu 

mereka untuk tumbuh sehat bebas dari narkotika. Kelompok 
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anak-anak dan remaja sekarang ini sangat rentan terhadap 

penyalahgunaan narkotika. Padahal, mereka adalah calon-

calon generasi penerus bangsa. Pada saat ini 

penyalahgunaan narkoba sudah mulai merambah anak-anak 

usia 10 tahun hingga orang dewasa usia 59 tahun. 

Negara kita pada saat ini berada pada kondisi darurat 

narkoba. Mengingat masalah yang ditimbulkan karena 

penyalahgunaan narkoba akan menggerogoti bangsa kita 

dari hulu hingga hilir, dari generasi ke generasi dan menjadi 

ancaman bagi bonus demografi bangsa kita pada tahun 

2030 nanti.  

 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. 

               


