Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
SAMBUTAN PADA
DEKLARASI KADER PENEGAK PERATURAN
DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
DESA MAGUWOHARJO, KECAMATAN DEPOK
KABUPATEN SLEMAN
Yogyakarta, 24 Juni 2019
-----------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Hadirin dan Saudara sekalian yang kami
hormati,
Marilah kita senantiasa mengucapkan
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas
limpahan rahmat serta karunia-Nya, sehingga
pada hari ini kita dapat hadir dalam keadaan
sehat wal'afiat, untuk mengikuti rangkaian
kegiatan Deklarasi
Kader Penegak Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Perda dan
1

Perkada), oleh Desa Maguwoharjo, Kecamatan
Depok, Kabupaten Sleman.
Hadirin dan Kader Penegak Perda dan
Perkada Desa Maguwoharjo yang kami
banggakan,
Satuan Polisi Pamong Praja (Sat Pol PP)
DIY
terus
berupaya
untuk
mewujudkan
ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat.
Disamping menegakkan Perda, juga dituntut
untuk menegakkan kebijakan Pemda lainnya,
yaitu Perkada. Selanjutnya dalam hal penegakan
Perda maupun Perkada, Sat Pol PP DIY perlu
didukung oleh kualitas sumber daya optimal, baik
dari SDM di lingkungan Satpol PP sendiri maupun
melibatkan peran serta masyarakat, seperti yang
tertuang dalam Peraturan Gubernur DIY Nomor 8
Tahu 2019, tentang Fasilitasi Peran Serta
Masyarakat
dan
Pemberian
Penghargaan
Ketertiban Umum.
Untuk itu, kami menyambut baik dan
mengapresiasi Deklarasi Kader Penegak Perda
dan
Perkada
oleh
masyarakat
Desa
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Maguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten
Sleman yang dilaksanakan hari ini. Harapannya,
dengan melibatkan peran serta masyarakat
tersebut, Sat Pol PP yang sebelumnya telah
membina Kader Penegak Perda dan Perkada di
Desa Maguwoharjo, sangat terbantu dalam
melaksanakan tugasnya, terutama dalam hal
upaya-upaya yang akan dilakukan bersama-sama
dengan seluruh masyarakat desa, guna
menciptakan ketentraman dan ketertiban umum di
wilayah Desa Maguwoharjo.
Kami berharap, pendeklarasian ini dijadikan
momentum untuk melaksanakan penegakan
Perda dan Perkada secara terarah, santun dan
terintegrasi, sesuai hasil kesepakatan, yaitu tidak
membuang sampah sembarangan; menertibkan
kost-kostan sesuai dengan ketentuan; tertib jalan;
tertib sungai; dan meminimalisir vandalism. Kami
juga minta, Kader Desa Maguwoharjo, secara
serius melaksanakan penegakan Perda dan
Perkada.
Jangan sampai penegakan hukum atas
Perda dan Perkada yang dilaksanakan, dengan
tindakan yang represif dan terkesan arogan.
Tetapi sebaliknya, memberikan rasa dan kesan
keadilan bagi masyarakat, sekaligus memenuhi
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harapan masyarakat atas upaya perlindungan
dan ketertiban.
Hadirin yang kami hormati,
Demikian beberapa hal yang bisa kami
sampaikan pada kesempatan ini. Selamat atas
pendeklarasian ini, semoga upaya menciptakan
ketentraman dan ketertiban umum di wilayah
Desa Maguwoharjo dapat terwujud. Mudahmudahan langkah kita semua dalam menebarkan
kebaikan untuk sesama, senantiasa memperoleh
bimbingan dan hidayah dari Tuhan Yang Maha
Kuasa.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 24 Juni 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PAKU ALAM X
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KETUA UMUM KELUARGA
ALUMNI TELADAN YOGYAKARTA (KATY)
SAMBUTAN
PADA WISUDA PURNASISWA
SMA NEGERI I YOGYAKARTA
Yogyakarta, 15 Juni 2019
-----------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang kami hormati
 Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan
Olah Raga DIY atau yang mewakili;
 Kepala Sekolah SMA Negeri I Yogyakarta
beserta jajaran;
 Komite Sekolah beserta jajaran;
 Hadirin, Tamu Undangan, dan
wisudawan yang berbahagia.
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para

Seiring dengan langkah sang waktu, marilah
sejenak
kita
tundukkan
kepala,
seraya
mengucapkan rasa syukur kehadirat ilahi rabbi
atas segala nikmat yang telah diberikan kepada
kita, sehingga kita melangkahkan kaki tanpa
halangan suatu apapun untuk menghadiri,
mengikuti
sekaligus
menyaksikan
Wisuda
Purnasiswa SMA Negeri I Yogyakarta. Itu semua
berkat lindungan, rakhmat dan ridho-Nya.

Pertama-tama, kami selaku pribadi dan
selaku Ketua Umum Keluarga Alumni Teladan
Yogyakarta (KATY), mengucapkan terima kasih
kepada para orang tua wisudawan yang telah
meluangkan waktu untuk menghadiri acara
Wisuda Purnasiswa SMA Negeri I Yogyakarta
tahun pelajaran 2018 – 2019, semoga kehadiran
bapak-ibu akan diukir tinta emas sebagai amal
ibadah yang dapat menolong kita dihariban-Nya
kelak.
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Para siswa, Hadirin dan Tamu Undangan yang
berbahagia.

Masyarakat luas telah mengenal SMA
Negeri I Yogyakarta sebagai sekolah unggulan.
Kondisi tersebut patut kita syukuri, bahkan kita
juga harus merasa bangga, mengingat secara
umum prestasi SMA Negeri 1 Yogyakarta terus
menunjukkan peningkatan yang signifikan dari
tahun ketahun. Hal itu sekarang ditunjukkan oleh
siswa siswi SMA Negeri I Yogyakarta, dimana
setelah menimba ilmu selama tiga tahun dan
dinyatakan lulus, hari ini siap diwisuda.

Dan kami melihat, semua lulusan sekolah
ini siap menjadi kader-kader penerus bangsa
yang berkompeten dan berkualitas, yang terampil
berniat baik, terampil merencanakan apa yang
akan dikontribusikan bagi kehidupan, terampil
berkomunikasi, terampil berkolaborasi, terampil
kritis reflektif, terampil berinovasi kreatif, serta
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terampil mengelola hidup yang berbahagia, ridho,
syukur, sabar, dan ikhlas.

Kader-kader penerus bangsa yang siap
melanjutkan studi ke jenjang pendidikan yang
lebih tinggi untuk mewujudkan cita-citanya,
sekaligus mampu dan selalu menjaga nama baik
diri, keluarga maupun sekolahnya.

Para siswa yang kami cintai, Hadirin dan Tamu
Undangan yang kami hormati,

Demikian yang bisa kami sampaikan pada
kesempatan ini. Selamat kepada semua siswa
siswi yang hari ini diwisuda, semoga sukses,
berkembang dan terus memberikan sumbangan
terbaiknya bagi negara, bangsa dan daerah
sesuai dengan perannya. Kami minta, para siswa
juga tidak melupakan jasa Bapak Ibu guru, tetap
bersemangat dalam menuntut ilmu, karena
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setelah wisuda ini perjuangan meraih masa
depan harus dilanjutkan.
Hari kemarin adalah kenangan, hari ini
adalah kenyataan, dan hari esok adalah
tantangan dan harapan. Kita berpisah untuk
menguak tabir kebodohan dan menyimak kabut
yang menyelimuti cita cita dan masa depan. Oleh
karena itu jangan putus asa menghadapi masa
depan, tentunya untuk mencapai keberhasilan.

Gunakan kecerdasan yang dimiliki sebaik
mungkin, semoga menjadi Sumber Daya Manusia
yang cerdas baik emosional dan spiritual,
sehingga benar-benar bisa menjadi Sumber Daya
Manusia masa depan yang berintegritas, yang
memang sangat dibutuhkan bangsa. Jadilah
generasi penerus yang menjadi kebanggaan
orang tua, bangsa dan negara.
Selanjutnya kepada jajaran SMA Negeri I
Yogyakarta, kami juga berharap untuk terus
berpacu menyiapkan peserta didik dalam
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konstelasi masyarakat global yang mampu
melestarikan national character dari bangsa
Indonesia, seperti salah satunya menyiapkan
Sumber Daya Manusia berkualitas.
Sekian, terima kasih atas perhatiannya.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 15 Juni 2019
KETUA UMUM KELUARGA
ALUMNI TELADAN YOGYAKARTA (KATY)

PAKU ALAM X
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Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
SAMBUTAN PEMBUKAAN
LOMBA BURUNG BERKICAU
TINGKAT NASIONAL PIALA PAKUALAM KE-7
Yogyakarta, 30 Juni 2019

----------------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Selamat Pagi, Salam sejahtera bagi kita
semua,
Kicau Mania, Hadirin dan Saudara sekalian
yang saya hormati,
Segala puja puji dan syukur kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena kita senantiasa masih dikaruniai nikmat
sehat, nikmat kesempatan, sehingga bisa hadir
dan mengikuti rangkaian kegiatan Pembukaan
Lomba Burung Berkicau Tingkat Nasional Piala
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Pakualam
ke-7
tahun
2019,
yang
diselenggarakan oleh Pelestari Burung Indonesia
Cabang Bantul, di Kompleks Lapangan Pemda
Kabupaten Sleman.
Kicau Mania dan Hadirin yang berbahagia,
Semenjak
mulai
mendapatkan
momentumnya di era tahun 1970-an, setidaknya
telah terjadi pergeseran orientasi, dari hanya
sekedar hobi mendengarkan dan menikmati suara
burung berkicau, menuju ke arah bisnis dan
prestise seiring dengan semakin maraknya
pelaksanaan berbagai kontes dan kompetisi
burung berkicau.
Berorientasi bisnis, karena burung yang
banyak meraih kemenangan dalam lomba,
harganya semakin tinggi. Tidak hanya sampai di
situ, kemenangan yang diraih oleh seekor burung
berkicau juga mengangkat prestise pemiliknya
menjadi terkenal, karena burung berkicaunya
memenangkan kompetisi. Situasi seperti inilah
yang mendukung semakin banyak bermuculan
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klub burung berkicau
melakukan kompetisi.

yang

secara

rutin

Di sisi lain, bisnis burung berkicau memang
dapat saja berperan pada ekonomi keluarga,
karena bisnis ini tidak saja menyangkut
perdagangan burung saja, namun menyangkut
perdagangan
berbagai
asesori
untuk
pemeliharaan burung dan juga makanan khas
burung berkicau.
Kicau Mania
berbahagia,

dan

Hadirin

Sekalian

yang

Hari ini, saya melihat, burung berkicau
peserta lomba kali adalah burung-burung pilihan
yang sudah beberapa kali mengikuti event
bahkan berprestasi. Apresiasi yang tinggi saya
berikan kepada Pelestari Burung Indonesia
selaku penyelenggara dan para peserta lomba
dari seluruh Indonesia, karena penyelenggaraan
kegiatan ini sangat positif, selain melestarikan
tradisi Jawa yaitu mendengarkan dan menikmati
suara burung berkicau, juga dalam kerangka ikut
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andil dan perhatian dalam melestarikan burung
berkicau agar tidak mengalami kepunahan.
Penyelenggaraan lomba bahkan berdampak
langsung kepada para Kicau Mania di Yogyakarta
khususnya, maupun dari daerah lain di Indonesia
pada umumnya, yang pada akhirnya berdampak
langsung pula dengan pariwisata di wilayah DIY,
terutama kunjungan wisatawan. Untuk itu saya
berharap, para Kicau Mania peserta lomba bisa
memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaikbaiknya, bahkan sportif menerima kenyataan jika
gagal meraih posisi puncak.

Saya masih memiliki kenyakinan bahwa
burung-burung berkicau yang mengikuti lomba
kali ini, siap menjajal kembali lawan-lawannya
pada beberapa lomba selanjutnya.

Kicau Mania dan Hadirin Sekalian yang saya
hormati,
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Demikian yang bisa saya sampaikan pada
kesempatan ini. Akhir kata, disertai rasa syukur
dan terlebih dahulu memohon ridho-Nya, dengan
mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini,
Minggu Legi, tanggal 30 Juni 2019, Lomba
Burung Berkicau Tinggat Nasional Piala
Pakualam Ke-7, secara resmi saya nyatakan
dibuka dan dimulai. Selamat dan sukses
penyelenggaraan lomba, semoga Allah SWT
meridhoi kita semua.
Sekian, terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 30 Juni 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

PAKU ALAM X
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Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan
SYAWALAN DAN PERTEMUAN KOORDINASI
PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS DI DIY
Yogyakarta, 18 Juni 2019
-----------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang Kami hormati,
 Jajaran Komisioner Komisi Penanggulangan
AIDS Daerah Istimewa Yogyakarta;
 Para
Peserta
Pertemuan
Koordinasi
Penanggulangan HIV dan AIDS di DIY;
 Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang
berbahagia.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas
limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada
hari ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir
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pada acara Syawalan dan Pertemuan Koordinasi
Penanggulangan HIV dan AIDS di DIY dalam
keadaan sehat wal’afiat.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini
serta masih dalam suasana bulan Syawal maka
ijinkanlah Saya atas nama Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta maupun pribadi dan
keluarga untuk menyampaikan ucapan Selamat
Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon Maaf
Lahir dan Batin bagi Bapak/Ibu/Saudara sekalian.
Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang
Saya hormati,
Untuk
menunjang
dan
menjamin
terlaksananya upaya penanggulangan HIV-AIDS
yang selaras dengan situasi dan kondisi yang ada
pada saat ini, maka diperlukan adanya kebijakan
dan strategi nasional yang disepakati oleh semua
pihak baik sektor pemerintah maupun swasta.
Selain itu diperlukan juga pasrtisipasi aktif
dari seluruh komponen masyarakat untuk
bersama-sama bergerak dalam satu tujuan yaitu
pencegahan dan pengendalian HIV-AIDS. Untuk
itu dicetuskan perlunya suatu program kegiatan
yang bisa menggerakkan masyarakat supaya
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bersatu
dalam
menanggulangi
semua
permasalahan yang terkait dengan HIV-AIDS.
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan
salah satu provinsi yang memiliki tingkat
endemisitas
HIV-AIDS
dalam
kategori
concentrated epidemic level dan dapat meluas
menjadi generalize epidemic level bila tidak
dilakukan upaya penanggulangan yang terpadu,
terkoordinasi dan berkesinambungan.
Dari tahun ke tahun, jumlah temuan kasus
HIV-AIDS di DIY begitu meroket dan menjamur
karena terus mengalami peningkatan dan telah
merambah ke seluruh wilayah DIY. Masalah
penyebaran
HIV-AIDS
dipastikan
sebagai
fenomena gunung es, karena jumlah penderita
yang melapor sehingga terdeteksi hanyalah
sebagian kecil dari kasus sesungguhnya.
Dengan adanya ancaman HIV-AIDS yang
semakin meningkat tentunya akan menjadi
tantangan tersendiri bagi pemerintah dan pihak
lainnya. Kebersamaan dari seluruh pemangku
kepentingan
untuk
melakukan
percepatan
pencapaian
program
pencegahan
dan
penanggulangan HIV-AIDS dinilai akan mampu
berkontribusi dalam eliminasi HIV pada 2030.
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Melalui rapat koordinasi kali ini, kami
berharap semua pihak dapat meningkatkan
kesadaran,
kepedulian
dan
keterlibatan
masyarakat dalam pencegahan penularan dan
penanggulangan HIV-AIDS.
Demikian yang dapat Saya sampaikan.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa
berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita
semua. Amien.
Sekian dan terima kasih.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 18 Juni 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
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