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SAMBUTAN BUPATI SLEMAN 

PADA ACARA MALAM TIRAKATAN  

DALAM RANGKA PERINGATAN HUT KE 74   

KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019  

TANGGAL: 16 AGUSTUS 2019 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

 

Warga Sleman yang berbahagia, 

 

  Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang tiada hentinya 

melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita, sehingga 

kita dapat hadir pada acara malam tirakatan peringatan HUT 

ke-74 Kemerdekaan Republik Indonesia tercinta ini. 

Dalam memaknai peringatan Hari Ulang Tahun 

Kemerdekaan Republik Indonesia ini, seyogyanya kita gunakan 
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untuk melakukan refleksi diri, merenung dan instrospeksi, apa 

yang telah kita perbuat untuk mengisi kemerdekaan 

membangun tanah air yang kita cintai ini. Berkenaan dengan 

hal tersebut marilah kita isi malam tirakatan ini kegiatan yang 

penuh kekhidmatan dan jauh dari hingar bingar, sehingga 

tirakatan yang kita lakukan pada malam ini benar-benar 

mampu memunculkan kesadaran dan niat yang kuat untuk 

berbuat yang terbaik bagi negeri ini. 

Kondisi Kabupaten Sleman yang memiliki kemajemukan 

harus menjadi perhatian kita bersama. Hal ini merupakan 

tantangan bagi kita untuk tetap menjaga persatuan dan 

kesatuan diantara warga masyarakat. Ketentraman dan 

ketertiban masyarakat juga tetap harus tetap dijaga. Posisi 

Kabupaten Sleman sebagai bagian dari daerah tujuan wisata di 

DIY tentunya mensyaratkan adanya kondisi ketentraman dan 

keamanan wilayah yang kondusif. Berkaitan dengan hal 

tersebut saya mohon seluruh masyarakat Sleman untuk 

senantiasa menghargai keberagaman yang ada. Marilah kita 

jaga komitmen, sinergi, keterpaduan dan saling menjaga 

keharmonisan hubungan demi terwujudnya masyarakat yang 

lebih sejahtera.  
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Hadirin yang berbahagia. 

 

Melalui momentum tirakatan dalam rangka 

memperingati hari kemerdekaan ini saya berharap peran serta 

dan wujud apresiasi seluruh warga masyarakat Sleman atas 

kemerdekaan yang kita peroleh, yang dapat kita realisasikan 

melalui peran serta dan sumbangsih kita dalam turut 

membangun Kabupaten Sleman. Dengan sumbangsih sekecil 

apapun sesuai peran dan fungsi kita dalam masyarakat, maka 

hal tersebut akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi 

kemajuan Kabupaten Sleman kedepannya. 

Terlebih lagi pada saat ini, kita dihadapkan pada 

tantangan untuk kembali menghayati dan mengamalkan nilai-

nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila sebagai 

falsafah dan pandangan hidup bangsa serta pedoman 

bernegara harus benar-benar dihayati, dipahami dan 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga 

negara Indonesia. Kondisi tersebut akan semakin 

menumbuhkan rasa saling menghormati dan menghargai antar 

sesama, mengikis kebencian serta menghindarkan kita dari 

sikap intoleransi. 
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Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan 

ini. Mari kita wujudkan masyarakat Sleman yang lebih 

Sejahtera, Mandiri, Berbudaya dan Terintegrasikannya sistem 

e-government menuju smart regency (kabupaten cerdas) pada 

tahun 2021.” 

Merdeka..!! 

 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

       Sleman, 16 Agustus 2019 

              

 

 

    


