BUPATI KEBUMEN

SAMBUTAN BUPATI KEBUMEN
PADA
UPACARA BENDERA 17-AN BULAN MARET 2019
SEKALIGUS UPACARA PERINGATAN HUT KE-69
SATPOL PP, HUT KE-57 SATLINMAS, HARI
PEMADAM KEBAKARAN KE-100 DAN
HUT KE-45 PPNI
Senin, 18 Maret 2018
Assalamu’alaikum wr. wb.
Ysh. Para Camat, Danramil dan Kapolsek;
Ysh. Para Kepala UPT Dinas beserta Staf;
Ysh. Para Kepala Desa beserta Perangkat;
Hadirin peserta upacara yang berbahagia;
Puji syukur alhamdulillah marilah kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, atas limpahan nikmat-Nya
sehingga

kita

dapat

melaksanakan

Upacara

Bendera 17-an dan Peringatan Hari Ulang Tahun
Satpol PP Ke-69, Satlinmas Ke-57, dan Hari
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Pemadam Kebakaran Ke–100 serta HUT ke-5
Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI).
Mengawali sambutan ini, saya menyampaikan
selamat dan dirgahayu kepada keluarga besar
Satpol

PP,

Satlinmas

dan

Petugas

Pemadam

Kebakaran serta keluarga besar PPNI Kabupaten
Kebumen. Semoga momentum ini meningkatkan
pengabdian, melalui peran, tugas dan fungsinya
masing-masing. Saya juga mengucapkan terimakasih
dan

penghargaan

atas

kinerja,

dedikasi

dan

pengabdiannya selama ini.
Peserta upacara yang saya hormati
Tema Peringatan HUT Pemadam Kebakaran
Ke-100, HUT Sat Pol PP Ke-69 dan HUT Sat Linmas
Ke-57 Tahun 2019. Yaitu: “Peningkatan Trantibum
Linmas Melalui Optimalisasi Peran Pemadam
Kebakaran, Sat Pol PP, dan Sat Linmas Guna
Menyukseskan Pemilu Serentak 2019”.
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Tema ini mengandung arti, Satpol PP dan
Satlinmas harus lebih siaga di tahun politik ini. Antara
lain, menjaga ketentraman penyelenggaraan pemilu
baik sebelum. atau pada saat pemungutan maupun
setelah pelaksanaan pemilihan.
Saya senang, dari laporan yang saya terima,
telah disiapkan Satlinmas sebanyak 10.586 personil,
untuk menjaga 4.538 TPS. Saya harap Satlinmas
bertugas optimal membantu petugas KPPS.
Di sisi lain, peringatan ini mengingatkan kita
akan bahaya kebakaran. Tahun 2017 terdapat 40
kejadian kebakaran. Sedangkan di tahun 2018
sebanyak 91 kejadian kebakaran atau meningkat
127,5%. Sedangkan di tahun 2019, hingga saat ini,
telah

terjadi
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kejadian

kebakaran.

Saya

mengapresiasi kinerja aparatur pemadam kebakaran
dalam mengatasinya. Di sisi lain, edukasi kepada
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masyarakat

juga

perlu

terus

dilakukan

untuk

mencegah dan menekan angka kebakaran.
Peserta upacara yang berbahagia
Upacara ini juga dalam rangka peringatan HUT
ke-45 PPNI. Tema peringatan tahu ini adalah:
Keluarga

dan

Masyarakat

Sehat

Bersama

Perawat.

Harapan saya, para perawat semakin

semangat, semakin profesional, dan semakin dekat
dengan

masyarakat.

Apalagi

di

era

Jaminan

Kesehatan Nasional ini, beban kerja perawat juga
makin tinggi. Untuk itu perlu kerjasama dan sinergitas
dengan semua elemen masyarakat.
Fokus peran dan fungsi perawat sekarang ini
bergeser dari penekanan aspek kuratif kepada peran
aspek preventif dan promotif. Tanpa meninggalkan
peran kuratif dan rehabilitatif.
Peserta upacara yang berbahagia
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Selanjutnya,

saya

sampaikan

terkait

pembangunan perikanan dan kelautan. Kabupaten
Kebumen memiliki potensi kelautan dan perikanan
sepanjang 57 kilometer. Potensi tersebut bila dikelola
dengan

baik,

dapat

menjadi

motor

penggerak

perekonomian di Kabupaten Kebumen dan tentunya
akan

berdampak

signifikan

bagi

peningkatan

kesejahteraan masyarakat.
Pemerintah

Kabupaten

Kebumen

telah

melaksanakan program dalam rangka pemanfaatan
laut di Selatan Kabupaten Kebumen. Disamping
perikanan

laut,

kita

juga

mengupayakan

pembangunan perikanan melalui bantuan sarana
prasarana untuk kelompok Budidaya Ikan. Berbagai
upaya pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut
tentunya

perlu

memasyarakatkan

diimbangi
makan

dengan
ikan

gerakan

(Gemarikan),

sehingga selain menghasilkan pendapatan, juga
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bermanfaat untuk peningkatan gizi dan kesehatan
masyarakat.
Di samping program tersebut di atas, kita juga
mengupayakan penanggulangan kemiskinan melalui
kegiatan Bantuan Ikan untuk Ibu hamil dan Balita
Miskin (Kankin). Tahun 2019 ini bantuan diberikan
kepada 400 RTM yang memiliki ibu hamil dan balita.
Upaya Gulkin lainnya yaitu adanya bantuan sarana
prasarana budidaya ikan bagi RTM di Kabupaten
Kebumen
Kita berharap, ke depan laut dan pesisir, serta
sumberdaya perikanan lainnya dapat kita optimalkan
agar menjadi sumber kesejahteraan masyarakat.
Peserta upacara yang berbahagia;
Demikian yang perlu saya sampaikan pada
kesempatan ini, ada kurang lebihnya mohon maaf
yang setulus-tulusnya.
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Sekian terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamua’alaikum wr. wb.

BUPATI KEBUMEN

KH. YAZID MAHFUDZ

