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DI KABUPATEN SLEMAN  

TANGGAL : 16 AGUSTUS  2017 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Salam sejahtera bagi kita semua. 

  Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang 

Maha Esa, yang tiada hentinya melimpahkan rahmat dan 

hidayah-Nya kepada kita, sehingga kita dapat hadir dan 

bersilaturahmi pada malam tirakatan dalam rangka HUT ke-72 

Proklamasi Kemerdekaan RI ini dalam keadaan sehat wal afiat. 

Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak 

seluruh komponen masyarakat untuk sejenak merefleksi  peran 

serta kita dalam mengisi kemerdekaan Indonesia. Refleksi 

tersebut menjadi titik tolak kita untuk menentukan sikap ke 
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depan yang lebih baik. Melakukan refleksi merupakan salah satu 

upaya untuk memahami potensi serta kekurangan diri untuk 

selanjutnya mampu mengantisipasi tantangan dan hambatan 

serta menjadi modal dalam berkarya di masa mendatang.  

 

Segenap Masyarakat Kabupaten Sleman yang berbahagia. 

Kabupaten Sleman memiliki tingkat heterogenitas 

masyarakat yang tinggi, baik perbedaan latar belakang 

kebudayaan, ras, suku maupun agama yang jika tidak disikapi 

dengan bijak memungkinkan munculnya konflik. Hal ini menjadi 

tantangan bagi kita bersama untuk dapat menjaga persatuan 

dan keharmonisan antar masyarakat. Ketentraman dan 

ketertiban masyarakat juga tetap harus menjadi perhatian kita 

bersama mengingat posisi Kabupaten Sleman sebagai daerah 

tujuan pendidikan dan wisata yang mensyaratkan kondisi 

wilayah yang kondusif. Berkaitan dengan hal tersebut saya 

mengajak seluruh masyarakat Sleman dan juga para pendatang 

untuk senantiasa menghargai keberagaman dan membaur pada 

budaya lokal yang ada. Marilah kita menjaga keharmonisan, 

sinergi, keterpaduan dan saling menjaga hubungan demi 

terwujudnya masyarakat yang lebih sejahtera.  

Tantangan lainnya yang tidak kalah penting adalah 

mewujudkan kebersamaan langkah, sinergisitas serta dukungan 
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seluruh jajaran melalui peran sertanya masing-masing dalam 

mewujudkan Masyarakat Sleman Yang Lebih Sejahtera, Mandiri, 

Berbudaya Dan Terintegrasikannya Sistem E-Government 

Menuju Smart Regency Pada Tahun 2021”. Sesuai dengan tema 

peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke -72 yakni Kerja 

Bersama yang mensyaratkan semangat gotong royong, hal ini 

yang saya harapkan dapat kembali kita budayakan dalam 

kehidupan bermasyarakat. Melalui momentum Kemerdekaan ini 

saya berharap peran serta dan wujud apresiasi atas 

kemerdekaan yang kita peroleh dapat sama-sama kita 

representasikan melalui peran serta dan sumbangsih kita dalam 

turut membangun Kabupaten Sleman. Dengan sumbangsih 

sekecil apapun sesuai peran dan fungsi kita, akan menjadi 

kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan Kabupaten Sleman 

kedepan.  

Disamping itu, pada saat ini, kita juga ditantang untuk 

kembali menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila yang 

akhir-akhir ini cenderung terlupakan olah sebagian masyarakat 

dan generasi muda. Pancasila sebagai falsafah dan pandangan 

hidup bangsa serta pedoman bernegara harus benar-benar 

dihayati, dan dipahami oleh seluruh warga negara Indonesia. 

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sudah 

semestinya diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.  
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Pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan 

sehari-hari juga akan semakin menumbuhkan rasa saling 

menghormati dan menghargai antar sesama, mengikis 

kebencian serta menghidarkan kita dari sikap anarkis. 

Peringatan hari kemerdekaan ini juga strategis untuk 

membangkitkan dan menanamkan rasa nasionalisme pada 

semua warga masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, 

agama, budaya dan status sosialnya. 

Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima 

kasih pada masyarakat atas kontribusinya dalam mendukung 

pembangunan di Kabupaten Sleman. Wujud keberhasilan 

pembangunan di Kabupaten Sleman terepresentasi dari 

berbagai penghargaan yang kita terima. Pada tahun 2017 ini 

sejumlah penghargaan telah kita terima diantaranya 

penghargaan Adipura dan Kabupaten Layak Anak tingkat 

Madya. Terkait penghargaan yang telah kita peroleh ini, saya 

harapkan peran serta seluruh komponen masyarakat untuk terus 

menjaga kualitas lingkungan di wilayahnya masing-masing serta 

semakin perduli dalam memberikan ruang yang layak bagi 

tumbuh kembang anak-anak di Kabupaten Sleman, sebagai 

upaya bersama dalam mempersiapkan generasi penerus 

bangsa yang berkualitas.  
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Pemkab Sleman juga telah berhasil menurunkan angka 

kemiskinan sebesar 1,16%, dari 41.023 KK miskin menjadi 

38.873 KK pada tahun 2016. Keberhasilan ini tentunya tidak 

terlepas dari peran serta masyarakat dalam mendukung 

pemerintah. Untuk itu prestasi ini perlu terus kita pertahankan 

dan tingkatkan di masa-masa mendatang.  

Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan 

ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi setiap 

upaya dan langkah kita dalam melaksanakan pembangunan dan 

mengisi kemerdekaan. 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

     Sleman, 16 Agustus 2017 

          Bupati Sleman  
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