BUPATI KEBUMEN

SAMBUTAN BUPATI KEBUMEN
PADA
UPACARA BENDERA 17-AN
BULAN APRIL 2019
Kamis, 18 April 2019
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 mengikuti Upacara Bendera 17an bulan April Tahun 2019 ini.
Mengawali sambutan ini saya mengucapkan
selamat atas terselenggaranya Pemilu serentak di
Kabupaten Kebumen dalam kondisi aman dan
kondusif. Saya menyampaikan terima kasih kepada

seluruh warga Kabupaten Kebumen yang telah
menggunakan hak pilihnya dengan baik. Tak lupa
kepada penyelenggara pemilu, aparat keamanan dan
semua pihak yang telah membantu pelaksanaan
Pemilu saya juga mengucapkan terima kasih dan
apresiasi yang tinggi, sehingga agenda Politik
Nasional ini dapat dilaksanakan dengan aman, tertib,
damai dan bermartabat.
Selanjutnya dalam beberapa hari kedepan kita
akan menunggu hasil rekapitulasi suara, sebelum
nantinya ditetapkan oleh KPU. Mari kita jaga suasana
agar tetap kondusif, sehingga proses rekapitulasi
suara ini bisa berjalan dengan lancar.
Peserta upacara yang saya hormati;
Setelah pemilu, tidak lama lagi kita juga akan
punya gawe besar, yaitu Pilkades serentak. Secara
bertahap Pilkades akan dilaksanakan pada bulan
Juni sebanyak 348 desa dan bulan November
sebanyak 52 Desa. Mari kita satukan tekad agar

pelaksanaan

Pilkades

serentak

bersih

tanpa

wuwuran (no money politic). Saya sangat yakin
bahwa Kepala Desa yang terpilih tanpa banyak
mengeluarkan biaya dan tidak memiliki hutang jasa
kepada

pihak

lain

akan

lebih

fokus

dalam

menjalankan tugasnya memajukan desa. Karena
tidak ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan lain.
Masyarakat pun menjadi terdidik melaksanakan
demokrasi secara sehat dan cerdas.
Peserta upacara yang saya hormati;
Berikut terkait prestasi olahraga. Atas nama
Pemerintah

Kabupaten

Kebumen

saya

mengucapakan selamat kepada para atlet yang telah
berlaga mengharumkan nama Kabupaten Kebumen
di ajang POPDA SMP Tahun 2019. Selamat atas
prestasinya, sehingga berhasil membawa pulang 4
Medali Emas, 3 Medali Perak dan 8 Medali
Perunggu. Setelah pada tahun 2018 Kabupaten
Kebumen berhasil menduduki peringkat 28 se –

Jawa Tengah, maka pada tahun ini kita patut
berbangga karena Kontingen kita pada tahun 2019
berhasil menduduki peringkat 14 se-Jawa Tengah.
Sebuah prestasi yang membanggakan dan semoga
dapat ditiru oleh POPDA SMA yang akan berlaga
pada tanggal 22-25 April 2019 di Semarang.
Peserta upacara yang saya hormati;
Belum lama ini, tepatnya pada tanggal 30
November

2018,

Geopark

Karangsambung

–

Karangbolong ditetapkan sebagai geopark nasional.
Wilayahnya cukup luas, mencakup 117 desa di 12
kecamatan dan terdiri dari 41 situs geologi, 8 situs
biologi, dan 10 situs budaya. Kita patut bersyukur
karena memiliki warisan bumi yang langka. Oleh
karenanya tugas kita selanjutnya adalah menjaga
kelestarian alam yang ada di wilayah geopark, jangan
sampai rusak. Pengembangan kawasan geopark
sebagai kawasan geowisata harus selaras dengan
kegiatan konservasi berkelanjutan.

Kita tentu berharap dengan penetapan status
geopark ini, bisa membawa dampak positif bagi
kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten
Kebumen
sendiri

tidak

mungkin

geopark

bisa

mengembangkan

Karangsambung-Karangbolong

menjadi sebuah kawasan wisata. Untuk itu diperlukan
kolaborasi dan sinergitas program antara Pemerintah
Kabupaten Kebumen dengan Kecamatan maupun
Pemerintah Desa.
Peserta upacara yang saya hormati;
Demikian yang perlu saya sampaikan pada
upacara kali ini, ada kurang lebihnya mohon maaf
yang setulus-tulusnya.
Sekian, terimakasih atas perhatiannya.
Wallahulmuwafiqu ila aqwamith thariq
Wassalamu’alaikum wr. wb.
BUPATI KEBUMEN,

K.H. YAZID MAHFUDZ

