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SAMBUTAN BUPATI  

PADA  ACARA UPACARA HARI PENDIDIKAN NASIONAL 

TINGKAT KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017 

TANGGAL: 02 MEI 2017 

 

Assalamu’alaikum Wr.Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua 

Para peserta upacara yang berbahagia 

      
Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan 

hidayah-Nya, kita semua masih diberi kesempatan, 

kekuatan dan kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan 

upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2017. 

 Melalui peringatan ini, perkenankan saya, atas nama 

Pemerintah, ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan 

penghargaan setinggi-tingginya kepada seluruh pemangku 

kepentingan dalam bidang pendidikan atas segala ikhtiar, 

kepedulian dan perhatian yang diberikan dalam 
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menumbuhkembangkan dunia pendidikan. Pada 

kesempatan ini pula, saya mengucapkan “Selamat Hari 

Pendidikan Nasional, tanggal 2 Mei 2017″. Semoga segala 

ikhtiar kita untuk memajukan dunia pendidikan menjadi 

semakin berkualitas dan akses pendidikan bagi rakyat 

Indonesia secara keseluruhan semakin terbuka dan dapat 

segera terwujud. 

Hadirin yang berbahagia, 

 Tanggal 2 Mei yang kita peringati sebagai Hari 

Pendidikan Nasional merupakan hari lahir tokoh pendidikan 

nasional, Ki Hajar Dewantara. Moment ini bukan hanya 

untuk mengenang jasa beliau, namun, juga untuk 

merefleksikan tentang beragam upaya yang telah dan 

sedang kita lakukan dalam menjalankan berbagai program, 

serta mengevaluasi diri untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Tema Hari Pendidikan Nasional Tahun 2017 ini 

adalah “Percepat Pendidikan yang Merata dan 

Berkualitas”.  

Kita ketahui bersama bahwa hak untuk mendapatkan 

pendidikan adalah salah satu hak asasi manusia yang juga 
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tertuang dalam UUD 1945. Pendidikan adalah bagian dari 

upaya untuk memampukan setiap insan untuk 

mengembangkan potensi dirinya agar tumbuh menjadi 

manusia yang tangguh dan berkarakter serta berkehidupan 

sosial yang sehat. Untuk memenuhi hak pendidikan maka 

pemerataan pendidikan bagi segenap warga merupakan 

suatu keharusan untuk diwujudkan.   

Di sisi lain harus kita sadari bersama bahwa pesatnya 

perkembangan jaman saat ini memiliki konsekuensi pada 

ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. 

Ditambah lagi dengan adanya pasar bebas membuka 

peluang masuknya SDM dari berbagai negara lain ke 

negara kita. Bila hal ini tidak bisa kita siapkan maka yang 

akan terjadi adalah kita akan tertinggal dan tersisih oleh 

negara-negara lain. 

Untuk merespon perkembangan jaman ini maka 

mewujudkan pendidikan yang merata dan berkualitas 

merupakan hal yang mendesak untuk dilakukan saat ini.  

Hal ini mendesak kita wujudkan karena bila tidak kita 

lakukan dengan cepat maka kita akan mengalami 

ketertinggalan.  
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Oleh karena itu pada kesempatan ini saya mengajak 

seluruh kalangan pendidikan untuk terus berinovasi dan 

melakukan percepatan dalam upaya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan kita agar semakin baik dan merata guna 

mengantarkan anak-anak kita dalam menghadapi 

perkembangan jaman yang sangat pesat sekarang ini.  

Sekali lagi untuk mengakhiri sambutan upacara pagi 

hari ini, saya mengucapkan selamat memperingati Hari 

Pendidikan Nasional kepada semua pendidik, tenaga 

kependidikan, peserta didik, penggiat dan pecinta dunia 

pendidikan di seluruh Kabupaten Sleman. Pendidikan bagi 

generasi penerus bangsa merupakan kewajiban dan 

tanggung jawab kita bersama. Semoga Tuhan Yang Maha 

Esa selalu membimbing kita dalam membekali generasi 

muda dalam menghadapi perkembangan jaman yang 

semakin pesat dewasa ini. Amin. Terima kasih. 

Wassalamu’alaikum Wr.Wb. 

Sleman, 02 Mei 2017 

 


