Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Narasumber
RAPAT KERJA
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIY
TAHUN 2019
Yogyakarta, 10 Juli 2019
-----------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang kami hormati,
 Kepala Bappeda DIY;
 Kepala BPS DIY;
 Peserta Rapat Kerja;
 Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang
berbahagia.
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Puji syukur senantiasa kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini
kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada
Rapat Kerja Penanggulangan Kemiskinan DIY
Tahun 2019 dalam keadaan sehat wal’afiat.
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang
kami hormati,
Kemiskinan dan ketimpangan menjadi isu
Daerah dan telah ditetapkan sebagai tema utama
dalam RPJMD DIY 2017-2022 disamping NYIA
dan
Pembiayaan
Pembangunan.
Tingkat
kemiskinan DIY (11,81%) diatas rata-rata angka
nasional (9,66%), berada pada urutan 23 terbaik.
Sementara indikator yang lebih substantif
yaitu tingkat pembangunan manusia (IPM) DIY
menempati peringkat tertinggi setelah DKI Jakarta
(tahun 2018). Elemen IPM terdiri dari pendidikan,
kesehatan,
dan
kesejahteraan/pendapatan.
Kemudian, Indeks Pembangunan Desa (IPD) DIY
tahun 2014 mempunyai nilai tertinggi dari semua
provinsi di Jawa-Bali, sementara Jawa-Bali tingkat
rata-rata nilai IPD merupakan nilai tertinggi dari
tujuh seluruh kepulauan di Indonesia.
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Di internal DIY sendiri terdapat ketimpangan
diantaranya tingkat kemiskinan (Kulon Progo dan
Gunungkidul mempunya tingkat kemiskinan
tertinggi). Kemudian empat kabupaten/kota
mempunya nilai IPM diatas rata-rata nasional,
sementara nilai IPM Kabupaten Gunungkidul
berada dibawah rata-rata nasional. Pendapatan
per kapita masyarakat Kabupaten Gunungkidul
dan Kulon Progo berada di tingkat terendah
dibanding kabupaten/kota lainnya.
Yang membanggakan terjadi loncatan
pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo
sebesar 10,62 tahun 2018 dari 5,97 pada tahun
2017, serta tingkat kemiskinan di kabupaten
Kulon Progo turun dari 20,03% menjadi 18,30%
atau sebesar 1,73%. Namun demikian angka
tingkat kemiskinan masih tertinggi di DIY.
Hadirin sekalian,
Berdasar data-data tersebut, perlu disusun
sebuah strategi menyeimbangkan pertumbuhan
antar kabupaten/kota. Diperlukan pemikiran
tentang parameter tersendiri (termasuk local
indicator) untuk menghitung “angka kemiskinan”
untuk penilaian kinerja DIY kedepan disesuaikan
dengan melihat target RPJMD Tahun 2022
sebesar 7%.
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Oleh karena itu, kepada semua pihak untuk
dapat
memprioritaskan
pengarusutamaan
kemiskinan untuk semua program/kegiatan tahun
2020-2022 serta sinergitas program dan kegiatan
antara Pemda dan Forum TSLP DIY.
Saya juga berharap bahwa setiap kepala
OPD dapat menjadi bapak asuh/bapak angkat
untuk mendampingi pengendalian/penurunan
tingkat kemiskinan, hal ini perlu menjadi
pertimbangan sebagai salah satu bentuk
penilaian OPD (terdapat 15 kecamatan terpilih
yang memerlukan perhatian lebih).
Selain itu, Pemda DIY juga memandang
perlu ada pencanangan sebuah gerakan yang kita
sebut
“Gerakan Ayo
Sejahtera”
untuk
menumbuhkembangkan peningkatan ekonomi
masyarakat miskin di pedesaan.
Demikian yang dapat Saya sampaikan
sebagai
arahan
dalam
Rapat
Kerja
Penanggulangan Kemiskinan DIY Tahun 2019 kali
ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa
berkenan meridhoi setiap langkah dan upaya kita
semua. Amin.
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Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 10 Juli 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM X
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Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan Penutupan
KEMAH BUDAYA KAUM MUDA 2019
Yogyakarta, 24 Juli 2019
-----------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum, Wr.Wb,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Bapak Ibu, tamu undangan yang kami hormati,
Anak-anakku peserta kemah budaya, yang
kami banggakan.
Alhamdulillah, segala puja puji dan syukur
kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang
Maha Esa, bahwa kita senantiasa masih
dikaruniai nikmat sehat, nikmat kesempatan,
sehingga bisa hadir dan mengikuti Penutupan
Kemah Budaya Kaum Muda 2019, di Kompleks
Candi Prambanan Yogyakarta.

1

Hari ini Kemah Budaya Kaum Muda 2019
telah berakhir, dan sebentar lagi akan kita
saksikan
penutupannya.
Kami
ucapkan
terimakasih dan selamat kepada Anak-anakku
sekalian yang telah mengikuti Kemah Budaya
dengan semangat dan disiplin sampai akhir
kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa Anakanakku semua mempunyai komitmen yang begitu
tinggi terhadap pembangunan sumber daya yang
berkarakter di negara kita.
Dengan berakhirnya Kemah Budaya Kaum
Muda 2019, berarti Anak-anakku sekalian telah
menunjukkan segala daya upaya, kekuatan dan
ketahanan fisik yang menjadi kunci utama untuk
bisa mengkuti kegiatan ini. Telah menunjukkan
sebagai kaum muda yang dapat diandalkan
karena konsistensinya.
Kaum muda yang mampu menjunjung tinggi
nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur budaya
bangsa,
serta
perilaku
manusia
yang
berhubungan dengan Sang Pencipta, diri sendiri,
sesama manusia, lingkungan dan kebangsaan
yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,
perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma2

norma agama, hukum, dan tata krama. Bisa
menyatu dan berkolaborasi dengan sesama
peserta maupun lingkungan.
Oleh karena itu, selepas dari kegiatan
kemah budaya dan kembali ke daerah masingmasing menjalani hidup sehari-hari seperti sedia
kala, Anak-anakku sekalian hendaknya bisa lebih
baik lagi dari sebelumnya, terutama baik dalam
tingkah laku dan perbuatan. Selanjutnya bisa
menjadi teladan bagi kaum muda lainnya, mampu
melaksanakan revolusi mental sekaligus berperan
dalam membangun lingkungan disekitar tempat
tinggalnya.
Lebih jauh lagi bisa menjadi generasi calon
pemimpin dan agen perubahan yang mampu
meningkatkan kualitas kaum muda. Artinya
memiliki pola pikir yang mendukung kearah
perubahan yang lebih baik, dengan melakukan
perubahan dimulai dari dirinya sendiri, lingkungan
dan koleganya.
Anak-anakku peserta kemah dan Saudara
sekalian yang berbahagia,
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Demikian yang bisa kami sampaikan dalam
kesempatan yang membanggakan ini. Sekali lagi
kami sampaikan terima kasih karena dengan
penuh semangat, ketelatenan, disiplin dan penuh
dedikasi Anak-anakku sekalian telah mengkuti
kemah budaya yang diselenggarakan ini. Maka
perlu bangga dan membuktikan kepada
daerahnya masing-masing, bahwa Anak-anakku
sekalian pantas untuk menyandang Nama Alumni
Kemah Budaya Kaum Muda 2019.
Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih
dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucap
Alhamdulillahi Rabbil' Alamin, pada hari ini Rabu
Kliwon, tanggal 24 Juli, Kemah Budaya Kaum
Muda 2019, secara resmi kami nyatakan ditutup.
Sekian, terima kasih perhatiannya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Yogyakarta, 24 Juli 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM X
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Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan
GELAR PENGAWASAN DAERAH DAN
PEMUTAKHIRAN DATA TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN INSPEKTORAT DAN
ITJEN KEMENDAGRI TAHUN 2018 DAN
PENDING TAHUN SEBELUMNYA
Yogyakarta, 3 Juli 2019
-----------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang kami hormati,
- Inspektur DIY;
- Para Peserta Forum Gelar Pengawasan
Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang
berbahagia.

1

Puji syukur senantiasa kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini
kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada
acara Gelar Pengawasan Daerah
dan
Pemutakhiran
Data
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksaan Inspektorat dan Itjen Kemendagri
Tahun 2018 dan Pending Tahun Sebelumnya
dalam keadaan sehat wal’afiat.
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian yang
Saya hormati,
Pengawasan merupakan salah satu fungsi
manajemen
yang
mempunyai
kedudukan
strategis
dalam
mendukung
terwujudnya
penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan
akuntabel, serta sebagai upaya pencegahan
terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
Kegiatan pengawasan akan memberikan
arti dan nilai positif apabila hasilnya mampu
memberikan
tindakan
korektif
bagi
operasionalisasi kegiatan di OPD. Disamping itu,
hasil dari pengawasan dapat dijadikan sebagai
pegangan atas serangkaian tindakan kesalahan
yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, untuk
jangka waktu kedepan, semua OPD diharapkan
harus
meminimalisir
kesalahan
atau
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penyimpangan bahkan kalau mungkin tidak lagi
mengulangi kesalahan yang sama.
Salah satu indikator pengawasan yang
efektif adalah kecepatan dan ketepatan dalam
penyelesaian
tindak
lanjut.
Indikator
ini
menggambarkan
keseriusan
OPD
dalam
memperbaiki kesalahan, disamping sebagai
upaya perbaikan terhadap sistem pengendalian
internal yang diterapkan oleh OPD bersangkutan.
Dengan fungsi pengawasan yang baik,
maka berbagai program maupun kegiatan dapat
berjalan dengan efektif, efisien, serta terjaminnya
keamanan aset dan kekayaan negara, termasuk
tercapainya kepatuhan atas perundang-undangan
yang
berlaku,
serta
tersajinya
laporan
penyelenggaraan pemerintahan dalam setiap
kegiatan dan program pada masing-masing OPD
dengan baik.
Apabila hal tersebut terlaksana dengan baik
maka fungsi pengawasan tidak lagi terkesan
reaktif dan konservatif, namun diharapkan dapat
berperan lebih besar lagi yakni sebagai pemberi
peringatan dini, jaminan kualitas dan wadah
konsultasi yang efektif. Demikian juga dengan
tindaklanjut pemeriksaan akan menjadi tolak ukur
dari tatanan kegiatan pengawasan. Pelaksanaan
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rekomendasi dalam penyelesaian tindak lanjut
hasil pemeriksaan merupakan langkah dari
proses
perbaikan,
penyempurnaan
dan
penindakan yang harus menjadi prioritas.
Forum Gelar Pengawasan Daerah dan
Pemutakhiran
Data
Tindak
Lanjut
Hasil
Pemeriksaan kali ini diharapkan dapat menjadi
media konsultasi dalam upaya percepatan
penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasannya.
Akhir kata, dengan disertai rasa syukur
memohon
ridho-Nya
serta
mengucap
Bismillahirrahmaanirrahiim, Gelar Pengawasan
Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut
Hasil Pemeriksaan Inspektorat dan Itjen
Kemendagri Tahun 2018 dan Pending Tahun
Sebelumnya, Saya nyatakan dibuka secara
resmi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa
senantiasa berkenan meridhoi setiap langkah dan
upaya kita semua. Amin.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
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Yogyakarta, 3 Juli 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
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Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
S a m b u t an
PE M B U KAAN
GEOPARK NIGHT SPECTA 2019
Nglanggeran, 19 Juli 2019
----------------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
 Yang kami hormati, Bupati Gunungkidul,
Bupati Pacitan, dan Bupati Wonogiri;
 Hadirin dan Saudara sekalian yang kami
banggakan,
Segala puja puji dan syukur senantiasa kita
panjatkan kehadirat Allah SWT, karena kita
semua masih dikaruniai nikmat sehat, nikmat
kesempatan dan kesejahteraan, sehingga dapat
hadir
berkumpul
di
Panggung
Terbuka
1

Nglanggeran Gunung Kidul, pada rangkaian
kegiatan Geopark Night Specta 2019.
Atas nama Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta, kami sangat mengapresiasi dan
menyambut baik penyelenggaraan event Geopark
Night Specta untuk yang ke-4 kalinya ini, dalam
rangka
mengaktualisasikan
momentum
penobatan dan pemberian status Geopark
Gunung Sewu oleh Unesco sebagai warisan
dunia dan masuk dalam Global Geopark Network,
sekaligus menunjukkan, mengenalkan, serta
mempromosikan kekayaan heritage dan situs
Gunung Api Purba Nglanggeran khususnya, serta
potensi pariwisata geosite DIY umumnya.
Tentu saja hal itu semakin mempertegas
DIY sebagai daerah yang memang lebih istimewa
dari daerah lain. Juga semakin menambah gairah
Geosite Gunung Api Purba Nglanggeran dalam
menyambut
wisatawan dan mendongkrak
pendapatan asli daerah.
Hadirin dan Saudara sekalian,
Bagi DIY yang dikenal sebagai kota
pariwisata, budaya, dan pendidikan, atribut
tersebut sesungguhnya secara riil menyiratkan
keunggulan kompetitif kita dalam kerangka
pembangunan daerah. Dalam kaitan itu, maka
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sumber daya manusia, sumber daya budaya,
serta sumber daya pariwisata, menjadi komponen
unggulan pembangunan ekonomi DIY.
Peluang pembangunan budaya misalnya,
memiliki karakter dan sifat interdependensi atau
memiliki keterkaitan lintas sektoral, bertumpu
pada masyarakat sebagai kekuatan dasar untuk
mengembangkan potensi sumber daya yang ada.
Sehingga pembangunan kepariwisataan harus
bersama-sama
dengan
pengembangan
kebudayaan yang akan berjalan inheren untuk
memperkukuh jati diri dan ketahanan budaya.
Dengan demikian pengembangan ketiga sektor
tersebut senantiasa dilakukan dalam sistem yang
utuh dan terpadu, bersifat spasial, struktural, multi
dimensi, interdisipliner, dan partisipatif.
Oleh karena itu, penyelenggaraan event
Geopark Night Specta yang digelar setiap tanggal
19 pada tahun ini kami nilai sangat tepat, karena
memberdayakan generasi muda agar mereka
mengenal geosite di sekitarnya. Bahkan ke depan
generasi muda diharapkan bisa menjadi ujung
tombak pelestarian
kawasan geosite pada
khususnya, dan keseluruhan Geopark Gunung
Sewu pada umumnya.
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Kami yakin peran dan kontribusi generasi
muda yang domotori Dinas Pariwisata tersebut,
bisa ikut pula mempromosikan aset-aset potensi
DIY yang pada akhirnya mampu membuka mata
semua orang untuk kemudian menempatkan DIY
sebagai tujuan wisata terkemuka di Asia
Tenggara.
Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka
tak sayang. Dengan momentum penobatan dan
pemberian status Geopark Gunung Sewu oleh
Unesco sebagai warisan dunia dan masuk dalam
Global Geopark Network ini, kita semua kiranya
tergerak menjadi pelopor dalam menjaga dan
mengangkat Keistimewaan DIY. Sehingga dengan
gelaran event ini, bisa lebih meningkatkan
apresiasi masyarakat terhadap potensi wisata di
DIY, dimana kebudayaan sebagai salah satu pilar
pembangunannya.
Untuk itulah, Pemerintah Daerah DIY akan
senantiasa
mendukung
kreasi
kelompok
masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang
berbasis kebudayaan, kesenian dan promosi
pariwisata. Kami berharap, pelaksanaan event
Geopark Night Specta dapat memacu kreativitas
masyarakat, sehingga pada sisi lain dapat lebih
menumbuhkembangkan pariwisata di DIY.
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Hadirin dan Saudara sekalian yang kami
hormati,
Demikian beberapa hal yang bisa kami
sampaikan dalam kesempatan ini. Akhir kata,
disertai rasa syukur dan terlebih dahulu memohon
ridho-Nya,
dengan
mengucap
Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Jum’at
Kliwon, tanggal 19 Juli, event Geopark Night
Specta 2019, secara resmi kami nyatakan dibuka
dan dimulai. Selamat dan sukses, semoga Allah
SWT meridhoi usaha kita semua. Amin
Terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Nglanggeran, 19 Juli 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM X
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Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan
PEMBUKAAN KONGRES NASIONAL
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN VOKASI
KEPERAWATAN INDONESIA (AIPViKI)
Yogyakarta, 25 Juli 2019
-----------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita
semua
Yang kami hormati Jajaran Pengurus AIPViKI;
Hadirin dan segenap Tamu Undangan yang
berbahagia.
Puja puji dan syukur kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa,
karena hanya atas limpahan rahmat, karunia
serta perkenan-Nya, hari ini kita masih diberi
kesempatan berkumpul menghadiri kegiatan
1

Kongres Asosiasi Institusi Pendidikan Vokasi
Keperawatan Indonesia, dalam keadaan selamat,
sehat sentausa dan sejahtera.
Selanjutnya, atas nama Pemerintah Daerah
Istimewa Yogyakarta, kami menyampaikan
apresiasi dan menyambut baik penyelenggaraan
Konggres Nasional yang dilaksanakan ini, dalam
rangka antara lain untuk menilai pertanggung
jawaban Pengurus Pusat AIPViKI dan Pemilihan
Ketua Umum. Untuk itulah hendaknya kongres ini
dapat dijadikan sebagai momentum perbaikan,
penyempurnaan, evaluasi, serta revitalisasi terkait
kinerja yang telah dilaksanakan, agar AIPViKI
semakin maju di masa-masa yang akan datang.
Segenap hadirin yang kami hormati,
AIPViKI mempunyai peranan penting dalam
kebijakan
pengelolaan
penyelenggaraan
pendidikan keperawatan yang berkembang
sangat dinamis sesuai dengan tuntutan
masyarakat, sehingga perlu disikapi dengan
serius dalam pengelolaan pendidikan agar lulusan
memiliki kualitas yang baik. Oleh karena itu,
dalam rangka mengakomodasi aspirasi anggota
dan tuntutan kebutuhan masyarakat, diperlukan
kebijakan yang melibatkan seluruh anggota,
disesuaikan dengan perkembangan yang ada,
sehingga melalui Kongres Nasional yang
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dilaksanakan sebagai pelaksanaan kedaulatan
tertinggi organisasi ini, diperoleh hasil yang dapat
menjadi pedoman dalam penyelenggaraan
pendidikan vokasi keperawatan.
Kami berharap, AIPViKI sebagai wadah
institusi
penyelenggara
pendidikan
Vokasi
Keperawatan Indonesia, hendaknya mampu
menyerap
aspirasi
dan
mendorong
penyelenggaraan pendidikan terstandart secara
global, agar bisa menjamin lulusannya memenuhi
kompetensi yang dipersyaratkan. Selain harus
terus
berupaya
mendorong
peningkatan
semangat kerja dan peran aktif anggotanya,
menumbuhkan kebanggaan seluruh anggota,
agar
termotivasi
pengabdiannya
kepada
pembangunan pendidikan keperawatan nasional
berstandart global.
Dalam konteks itu, maka pengurus AIPViKI
terpilih nantinya, agar segera membuat program
kerja dengan melibatkan semua pengurus.
Karena seiring dengan berjalannya waktu,
AIPViKI selalu dituntut untuk terus memantapkan
eksistensi dan peranannya. Kiranya Kongres
AIPViKI pada hari ini, adalah sebuah kesempatan
yang baik bagi seluruh anggota AIPViKI untuk
melakukan evaluasi dan merumuskan berbagai
langkah penguatan peran dan fungsinya,
3

terutama
kaitannya
dengan
pengelolaan
pendidikan vokasi keperawatan yang berkualitas.
Dari forum seperti inilah, kita berharap akan lahir
para pimpinan organisasi yang mempunyai
berbagai ide dan terobosan baru untuk
merancang program-program kerja yang siap
menjawab berbagai tantangan dan harapan yang
ada.
Demikian beberapa hal yang bisa kami
sampaikan pada kesempatan yang penting ini.
Selamat dan sukses Kongres Nasional AIPViKI,
semoga seluruh rangkaian kegiatan berjalan
lancar.
Akhir kata, disertai rasa syukur dan terlebih
dahulu memohon ridho-Nya, dengan mengucap
Bismillahirrahmanirrahim, pada hari ini, Kamis
Legi, tanggal 25 Juli, Kongres Asosiasi Institusi
Pendidikan Vokasi Keperawatan Indonesia Tahun
2019, secara resmi kami nyatakan dibuka dan
dimulai.
Sekian, terima kasih perhatiannya.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 25 Juli 2019
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Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan
SYAWALAN
KEBUN RAYA DAN KEBUN BINATANG
GEMBIRA LOKA YOGYAKARTA
Yogyakarta, 2 Juli 2019
-----------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.,
Salam sejahtera bagi kita semua.
Yang kami hormati,
- Keluarga Besar Kebun Raya dan Kebun
Binatang Gembira Loka Yogyakarta;
- Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang
berbahagia.
Puji dan syukur marilah kita panjatkan
kehadirat Allah SWT, karena hanya atas limpahan
rahmat serta karunia-Nya kita dapat hadir pada
acara Syawalan Kebun Raya dan Kebun Binatang
1

Gembira Loka Yogyakarta dalam keadaan sehat
wal’afiat.
Dalam kesempatan yang berbahagia ini
maka ijinkanlah Saya atas nama Pemerintah
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta maupun
pribadi dan keluarga untuk menyampaikan
ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah
kepada segenap keluarga besar Kebun Raya dan
Kebun Binatang Gembira Loka Yogyakarta.
Mohon
Maaf
Lahir
dan
Batin
bagi
Bapak/Ibu/Saudara sekalian.
Hadirin dan Tamu Undangan sekalian yang
Saya hormati,
Bulan suci Ramadhan yang penuh berkah
telah kita lepas dengan hati penuh haru. Berbekal
iman dan taqwa yang lebih mantap, kita songsong
hari-hari mendatang dengan optimisme. Dengan
ketaqwaan yang dilahirkan oleh ibadah dan
dipupuk oleh iman akan menjadi tenaga
penggerak perilaku perbuatan kita yang diridhoi
oleh Allah SWT dan bermanfaat bagi umat
manusia. Suatu perilaku yang dijiwai oleh
akhlakul karimah.
Puasa mengantarkan manusia menemukan
jati dirinya menjadi pembakti dan pengabdi
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kepada penciptanya, sesuai dengan fitrahnya.
Secara naluriah, manusia mempunyai insting
yang kuat untuk membaktikan diri kepada Allah
SWT. Tetapi kenyataannya tidak semudah itu
menjadi hamba Allah yang baik. Sebab ada nafsu
yang ditempatkan terlalu tinggi diatas akal
sehatnya oleh manusia. Mereka menjadi
budaknya. Dengan puasa manusia dikembalikan
pada fungsi yang sebenarnya.
Orang-orang yang bertaqwa pada dasarnya
adalah mereka yang mampu menguasai diri serta
mengendalikan dirinya dari perbuatan yang tidak
terpuji dan munkar. Ketaqwaan yang diperoleh
melalui puasa ini berfungsi sebagai motivator dan
dinamisator bagi manusia dalam menjalankan
tugasnya. Puasa selama bulan Ramadhan
melatih kita agar mampu bersabar, berdisiplin
tinggi, mengendalikan hawa nafsu, solidaritas
yang tinggi terutama kepada kaum fakir miskin,
kasih sayang dan saling memaafkan antar
sesama.
Pendidikan
rohaniyah
dan
sosial
kemasyarakatan dan ibadah puasa hendaknya
meninggalkan dampak positif bagi pribadi-pribadi,
keluarga, komunitas dan bangsa dalam terus
berbakti
membangun
bangsa
ini
pasca
Ramadhan. Untuk itu marilah kita istiqomah
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melestarikan nilai-nilai Ramadhan agar terus
menghiasi pribadi dan perilaku kita sehari-hari.
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,
Sebelum mengakhiri sambutan ini, Saya
perlu mengingatkan kembali, salah satu hikmah
Idul Fitri adalah bagaimana kita saling
memaafkan, bukan hanya sekedar ucapan yang
menjadi tradisi tetapi kefitrian ini harus
membentuk kita untuk selalu menjalin tali
silahturahmi diantara sesama manusia.
Kita jadikan momentum Syawalan ini untuk
lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan
keluarga besar Kebun Raya dan Kebun Binatang
Gembira Loka Yogyakarta, serta meningkatkan
keuletan dan ketangguhan kita untuk melangkah
dengan tegar dan penuh rasa percaya diri dalam
menghadapi tantangan dan menjawab segala
permasalahan masa depan. Insya Allah, kita akan
dapat mewujudkan hari esok yang lebih baik.
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Demikian yang dapat Saya sampaikan.
Semoga Allah SWT berkenan meridhoi setiap
langkah dan upaya kita semua. Amin.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.
Yogyakarta, 2 Juli 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM X
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Wakil Gubernur
Daerah Istimewa Yogyakarta
Sambutan
TEMU RAYA PEMUDA GEREJA KRISTEN
JAWA RAYON 4
Kaliurang, 5 Juli 2019
-----------------------------------------------------------------Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua,
Yang Saya hormati, Pendeta Gereja Kristen
Jawa Rayon 4;
Yang Saya banggakan, Pemuda Pemudi
Gereja Kristen Jawa Rayon 4;
Hadirin serta Tamu Undangan sekalian yang
berbahagia.
Puji syukur senantiasa kita panjatkan
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan
rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini
kita masih diberi kesempatan untuk bertemu pada
pembukaan Temu Raya Pemuda Gereja Kristen
Jawa Rayon 4 dalam keadaan sehat wal’afiat.
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Berkenaan dengan hal itu, atas nama
Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta,
Saya sangat menghargai dan menyambut baik
kegiatan Temu Raya Pemuda Gereja Kristen
Jawa Rayon 4 yang dilaksanakan kali ini. Semoga
kegiatan berjalan lancar dan memberi nilai positif
bagi
umat
kristiani
dalam
menciptakan
kedamaian, kesejahteraan, dan keselamatan bagi
umat beragama di DIY.
Hadirin dan Saudara-saudara sekalian,
Kehidupan
kita
sekarang ini
terus
mengalami berbagai kemajuan dan perubahan,
namun jika tidak diimbangi dengan keimanan
yang
kokoh,
kondisi
seperti
ini
bisa
menjerumuskan
kedalam
aktivitas
yang
menyimpang dari nilai-nilai kemashlahatan. Saat
ini sebagian besar sisi kehidupan manusia sudah
diwarnai oleh berbagai aktivitas cinta dunia yang
cenderung menyimpang dan meninggalkan nilainilai agama.
Kita senantiasa dituntut untuk lebih
mempererat persaudaraan dan persekutuan,
serta memelihara perdamaian menuju kehidupan
yang harmonis bersama seluruh komponen anak
bangsa. Hal ini akan menjadi kekuatan dalam
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menghadapi perubahan yang tengah terjadi saat
ini. Kita juga harus senantiasa berpartisipasi aktif
dan kreatif membangun daerah, dengan tetap
menggalang persatuan dan kesatuan atas dasar
kebersamaan dan kesetaraan untuk mewujudkan
masyarakat yang sejahtera.
Oleh karena itu, kegiatan Temu Raya
Pemuda Gereja Kristen Jawa Rayon 4 ini, Saya
nilai sangat tepat sebagai upaya kita dalam
membina
mental
spiritual,
menanamkan
semangat keagamaan, sekaligus upaya dalam
menumbuhkembangkan kualitas hidup beriman
yang lebih baik dan mandiri.
Selain itu, kegiatan ini dapat memantapkan
wawasan dan kewaspadaan kebhinekaan dalam
membangun sumber daya manusia yang
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dalam
menghadapi
semua
bentuk
tantangan,
perubahan, ujian dan cobaan yang begitu besar
pengaruhnya terhadap umat beragama dewasa
ini.
Demikian yang dapat Saya sampaikan.
Dengan disertai rasa syukur memohon ridho
Tuhan Yang Maha Kuasa, Temu Raya Pemuda
Gereja Kristen Jawa Rayon 4, Saya nyatakan
dibuka secara resmi. Semoga Tuhan Yang Maha
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Kuasa senantiasa berkenan meridhoi setiap
langkah dan upaya kita semua. Amin.
Sekian dan terima kasih.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.
Kaliurang, 5 Juli 2019
WAKIL GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM X
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