sambutan
bupati lampung barat pada acara sosialisasi pengelolaan
sampah kabupaten lampung barat tahun 2019

======================================
hari/tanggal
: rabu, 09 oktober 2019
jam
: pukul 08.00 wib
tempat
: aula rumah sakit
=====================================

assalamu’alaikum wr. wb.
salam sejahtera bagi kita semua
yang kami hormati.
para.
sdr.
para.

ibu

wakil bupati lampung barat;
rekan-rekan unsur forkopimda
kabupaten lampung barat ;
sekretaris daerah, para asisten
dan staf ahli bupati;
kepala badan/ dinas/ instansi/
kantor/ bagian di lingkungan
pemerintah kabupaten lampung
barat ;
ketua
tim
penggerak
pkk
kabupaten beserta jajaran ;

para peserta

para peserta
berbahagia ,

-2-

sosialisasi

dan

hadirin

yang

puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan
ke hadirat allah swt, atas limpahan rahmat dan hidayahnya, pada hari ini kita dapat menghadiri acara sosialisasi
pengelolaan sampah dalam keadaan sehat wal’afiat.

hadirin yang saya hormati,

sampah merupakan salah satu permasalahan yang
patut untuk diperhatikan. sampah merupakan bagian yang
tidak dapat terpisahkan dari kehidupan manusia, karena
pada dasarnya semua manusia pasti menghasilkan
sampah. sampah merupakan suatu buangan yang
dihasilkan dari setiap aktivitas manusia. volume
peningkatan sampah sebanding dengan meningkatnya
tingkat konsumsi manusia.
setiap aktifitas manusia secara pribadi maupun
kelompok, dirumah, kantor, pasar, sekolah, maupun
dimana saja akan menghasilkan sampah, baik sampah
organik maupun sampah anorganik.
untuk menangani permasalahan sampah secara
menyeluruh
perlu
dilakukan
alternatif-alternatif
pengelolaan. alternatif-alternatif tersebut harus bisa
menangani semua permasalahan pembuangan sampah
dengan cara mendaur-ulang semua limbah yang dibuang
kembali ke ekonomi,,,
-3kembali ke ekonomi masyarakat atau ke alam, sehingga
dapat mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam.

pemanfaatan sampah sampah harus diprioritaskan
sebelum terjadinya pencemaran lingkungan yang
mengganggu kesehatan masyarakat. maka perlu adanya
pengelolaan sampah, pengelolaan sampah memerlukan
kegiatan
yang
sistematis,
menyeluruh,
dan
berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan
penanganan sampah.
pengelolaan sampah menjadi tanggung jawab
bersama antara pemerintah dan masyarakat. masalah
sampah dapat dipecahkan dengan baik apabila peran aktif
masyarakat meningkat sehingga dapat membudayakan
cara pembuangan sampah yang baik mulai dari
lingkungan rumah tangga hingga ke tps.
oleh
karena
itu,
saya
menyambut
baik
diselenggarakannya acara sosialisasi pengelolaan sampah
ini.

hadrin yang saya hormati,

saya berharap para peserta sosialisasi dapat
mengikuti acara ini dengan baik sehingga dapat menyerap
pengetahuan yang diberikan oleh nara sumber. dan
kepada para nara sumber dapat memberikan materi yang
mudah dimengerti oleh para peserta. sehingga proses
transfer pengetahun dan pengalaman pengelolaan
sampah
ini dapat terlaksana,,,
-4ini dapat terlaksana dengan maksimal.
demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan
pada kesempatan ini, semoga allah swt senantiasa
membimbing dan melindungi kita sekalian dalam

menjalankan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan
negara.
terima kasih atas perhatiannya
wallahul muwaffiq ila aqwamith thariq,
wassalamu ‘alaikum wr. wb.

bupati lampung barat,
h. parosil mabsus

