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DI KABUPATEN SLEMAN
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Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semua.

MERDEKA....!!!

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang

tiada hentinya melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada

kita, sehingga kita dapat bersama-sama menyelenggarakan

tasyakuran dalam rangka tirakatan menyongsong HUT ke-73

Proklamasi Kemerdekaan RI.
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Esok hari Republik Indonesia telah genap 73 tahun lepas

dari cengkeraman penjajah. Memaknai peringatan HUT RI ini,

seyogyanya kita gunakan untuk berefleksi, merenung dan

berintrospeksi tentang peran kita dalam mengisi pembangunan.

Sejalan dengan tema HUT RI ke-73, “KERJA KITA, PRESTASI

BANGSA” yang mengandung maksud bahwa kemerdekaan

yang sesungguhnya merupakan momentum untuk membangun

negara dengan kerja nyata untuk mewujudkan kesejahteraan

masyarakat.

Segenap Masyarakat Kabupaten Sleman yang berbahagia.
Tahun ini merupakan tahun ketiga dalam rentang waktu

mewujudkan visi Kabupaten Sleman 2016-2021 yakni

Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri ,

berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju

smart regency di tahun 2021. Terwujudnya visi ini menuntut

peran serta seluruh pihak, oleh karena itu saat ini, kita ditantang

untuk bersinergi mewujudkan kebersamaan langkah dalam

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

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.
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Dengan sumbangsih sekecil apapun sesuai peran dan fungsi

kita, akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi kemajuan

Kabupaten Sleman kedepan.

Tantangan lain yang juga merupakan peluang adalah

kondisi kemajemukan di Kabupaten Sleman. Hal ini merupakan

tantangan bagi kita untuk tetap menjaga persatuan dan kesatuan

diantara warga. Saya tidak menyebut penduduk Sleman dan

pendatang, semua yang berada di wilayah Sleman merupakan

warga Sleman, oleh karena itu ketentraman dan ketertiban

masyarakat merupakan tanggung jawab kita bersama. Mari kita

tumbuhkan kembali nilai-nilai luhur bangsa kita yang andhap

asor, lembah manah yang merupakan modal menumbuhkan

kerukunan dan persaudaraan yang tulus ikhlas.

Namun kini, semangat persatuan justru menyempit,

mengkristal dalam kelompok dan polarisasi politik. Identitas

suku, daerah dan agama seyogyanya menjadi kekayaan bangsa

bukan justru dijadikan alat radikalisme dan primodialisme etnis.

Sleman yang sejahtera memerlukan insan yang bijak mengabdi,

akademisi yang inovatif, didukung dengan doa syafaat

rohaniawan. Sinergi yang kuat akan mengantarkan bangsa ini

menuju kemerdekaan yang sesungguhnya.

Menilik kembali visi Kabupaten Sleman 2016-2021 yakni

Terwujudnya masyarakat Sleman yang lebih sejahtera, mandiri ,



4

berbudaya dan terintegrasikannya sistem e-government menuju

smaert regency di tahun 2021, marilah kita merefleksi kembali

sejauh mana yang telah kita lakukan dalam mewujudkan visi ini.

Setelah berhasil menyelesaikan masterplan smart city tahun lalu,

tahun ini Sleman juga telah memenuhi evaluasi program Smart

City yang diselenggarakan Kementerian Kominfo dan Kantor

Staf Presiden.

Kita boleh berbangga, saat ini Sleman telah mampu

memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan berbagai

aplikasi seperti Lapor Sleman untuk memudahkan penyampaian

aduan, e-retribusi pasar, Rumah Kreatif Sleman, Sleman

Creative Space dan berbagai inovasi lain. Meski demikian,

kembali saya tekankan bahwa keberadaan berbagai inovasi ini

harus memberikan manfaat bagi semua lapisan masyarakat.

Untuk itu, jangan hanya berhenti pada inovasi namun juga

mengembangkan manfaat dari inovasi agar dapat dimanfaatkan

lebih luas.

Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan terima

kasih pada masyarakat atas kontribusinya dalam mendukung

terselenggaranya pemerintahan yang baik. Upaya Kabupaten

Sleman dalam reformasi birokrasi telah meningkatkan indeks

reformasi birokrasi Pemkab Sleman tahun 2017 menjadi 72,81

dengan predikat BB. Pemkab Sleman juga telah berhasil
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menurunkan angka kemiskinan dari 2.769 warga miskin atau

menurun menjadi 2.414. 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 2018

Bupati Sleman

SRI PURNOMO


