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Bismillahirrohmanirrokhim,
Assalamu’alaikum

Warohmatullohi

Wabarokatuh.
Yth. Para

Anggota

Kabupaten Pasuruan

FORKOPIMDA

Yth.

Para

Alim

Masyarakat,

Ulama

Tokoh-Tokoh

Pimpinan

Organisasi

Keagamaan dan Kemasyarakatan
Yang

saya

hormati

Saudara

Sekretaris

Daerah beserta jajaran Asisten, Staf Ahli serta
Kepala OPD Kabupaten Pasuruan.
Hadirin undangan yang saya hormati serta
peserta upacara yang saya banggakan.
Pertama-tama marilah kita senantiasa
memanjatkan puji syukur kehadirat
SWT

atas

Allah

limpahan Rahmat, Taufiq dan

Hidayah-Nya, sehingga kita masih diberi
kesempatan untuk hadir pada acara Upacara
Memperingati Hari Jadi Kabupaten Pasuruan
ke 1089 dalam keadaan sehat wal-afiat.

Sholawat serta salam semoga tetap
tercurahkan kepada junjungan

kita

Nabi

Muhammad SAW.
Hadirin serta peserta upacara yang saya
hormati
1089 tahun yang lalu tonggak sejarah
berdirinya

sebuah

Pasuruan

ditunjukkan

daerah

Kabupaten

keberadaan

masa

pemerintahan Mpu Sindok dimana ada dua
prasasti terletak di Dusun Sukci Desa Bulusari
Kecamatan

Gempol

yang

menyebutkan

bahwa Mpu Sindok memerintahkan agar
rakyat Cungrang yang termasuk wilayah
bawang dibawah langsung Wahuta Tungkal
untuk menjadi Sima atau tanah perdikan.
Perintah Mpu Sindok

tersebut

diartikan

sebagai cikal bakal berdirinya sebuah daerah
atau

wilayah

pemerintahan

bernama

Pasuruan pada Hari Jumat tanggal 18
September 929 Masehi.
Nama

Pasuruan

sebagai

nama

hunian

masyarakat pertama kali dan tertulis di Kitab
Nagara Kartagama karangan Mpu Prapanca
memiliki arti tempat tumbuhnya tanaman
suruh atau kumpulan daun suruh
Kesepakatan tentang penentuan hari jadi
Kabupaten Pasuruan melalui kajian yang utuh
dan menyeluruh terhadap fakta sejarah
Kabupaten Pasuruan diperoleh lima kriteria
pokok dalam penetapan hari jadi yang
disepakati antara lain
1. Adanya periode sejarah tertua

2. Bukti tertulis dan peninggalan yang tertua
3. Pemukiman yang tertua
4. Struktur pemerintahan tertua dan bersifat
Indonesia sentris
5. Menunjukkan

kebanggaan

pada

peradaban lokal
Maka diperoleh hari kelahiran Kabupaten
Pasuruan berdasarkan prasasti Cungrang
atau Sukci terletak di Dusun Sukci Desa
Bulusari Kecamatan Gempol tersebut sebagai
Hari Jadi Kabupaten Pasuruan.
Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1089 kali ini
mengambil tema “Dengan Semangat Hari
Jadi Kabupaten Pasuruan ke 1089 Kita
Wujudkan

Kabupaten

Pasuruan

Yang

Sejahtera, Maslahat dan Berdaya Saing”

Semangat

mewujudkan

kesejahteraan

masyarakat dengan memanfaatkan segala
potensi yang dimiliki Kabupaten Pasuruan
baik

Sumberdaya

Manusia

maupun

Sumberdaya Alam yang cukup melimpah ini
yang

menjadikan

Kabupaten

Pasuruan

memiliki daya saing yang tinggi di lingkup di
regional maupun nasional.
Sedemikian

besar potensi yang dimiliki

Kabupaten Pasuruan harus dimanfaatkan
secara

optimalkan

bijaksana

agar

dan

dikelola

dapat

secara

berkontribusi

mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk mencapai hal tersebut butuh persepsi
yang

sama

pemangku

serta

komitmen

kepentingan

seluruh

Kabupaten

Pasuruan, karena Pemerintah Daerah tidak
akan mampu mewujudkan hal tersebut kalau
tidak ada dukungan dari semua pihak.
Kami

menyadari

bahwa

keberagaman yang ada

di

tengah

baik perbedaan

pandangan, perbedaan pemahaman dan
pemikiran serta perbedaan warna namun
apabila kita semua memiliki niat yang sama
untuk

memajukan

dan

mensejahterakan

masyarakat Kabupaten Pasuruan, insyaAllah
perbedaan-perbedaan tersebut akan menjadi
berkah

bagi

kemaslahatan

Kabupaten

Pasuruan. Karena yakinlah perbedaan itu
adalah sunatulloh apabila perbedaan tersebut
dikelola dengan baik akan memunculkan
kekuatan yang dahsyat dalam mendorong

kemajuan daerah ditengah persaingan global
yang sangat tinggi dan cepat.
Oleh karena itu tema Hari jadi kali ini, sangat
tepat untuk menumbuhkan dan meningkatkan
semangat

kebersamaan

dan

kerukunan,

kesatupaduan kita semua dalam berbagai
aspek kehidupan dengan memanfaatkan
potensi-potensi daerah yang kita miliki agar
Kabupaten Pasuruan memiliki daya saing
tinggi yang endingnya adalah mewujudkan
kesejahteraan

masyarakat

Kabupaten

Pasuruan.
Hadirin serta peserta upacara yang saya
hormati,
Pada era digital seperti saat ini tidak cukup
kita

hanya

mengandalkan

melimpahnya

potensi daerah saja namun pengelolaan
semuanya harus memanfaatkan Teknologi
Informasi dan Komunikasi. Perkembangan
era digital saat sangat cepat sehingga tidak
ada batas ruang dan waktu. Oleh karena itu
semua lini di Pemerintah Daerah maupun di
Masyarakat harus kita dorong untuk mampu
mengambil sisi positif dari perkembangan era
digital sehingga kita akan mendapatkan nilai
tambah dari kondisi tersebut. Seperti kita
ketahui bersama bahwa semua lini kehidupan
di masyarakat sudah sedemikian masifnya
memanfaatkan Teknologi Informasi hal inilah
yang harus digunakan untuk mengangkat
potensi-potensi daerah yang dimiliki agar
dikenal sampai manca negara.

Berbagai kegiatan dan event yang menyertai
peringatan Hari Jadi Kabupaten Pasuruan
baik yang dirancang dan dilaksanakan Panitia
Hari Jadi Kabupaten Pasuruan maupun yang
dilaksanakan oleh masing-masing Organisasi
Perangkat Daerah. Semuanya terangkum dan
terintegrasi

sebagai wujud kebersamaan

seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan
para pemangku kepentingan di wilayah
Kabupaten

Pasuruan.

Menumbuhkan

kreativitas, inovasi, rasa memiliki terhadap
sejarah berdirinya Kabupaten Pasuruan
Oleh karena itu momentum seperti ini yang
harus kita manfaatkan sebagai salah satu
upaya menggerakkan seluruh potensi yang
ada

di

Kabupaten

Pasuruan

untuk

mewujudkan
Kabupaten

cita-cita
Pasuruan

bersama
yang

yakni

sejahtera

Maslahat dan Berdaya Saing
Untuk tahun ini, Pelaksanaan Hari Jadi
Kabupaten

Pasuruan

terjadi

beberapa

perubahan dibanding dengan pelaksanaan
sebelumnya. Ini tidak lain sebagai bentuk
upaya

Pemerintah

Kabupaten

Pasuruan

untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan
Hari Jadi Kabupaten Pasuruan dengan
didasari evaluasi pelaksanaan tahun-tahun
sebelumnya. Dan yang terpenting tetap fokus
mengangkat potensi-potensi daerah yang ada
untuk meningkatkan daya saing daerah di era
global.

Hadirin serta peserta upacara yang saya
hormati
Momentum Hari Jadi Kabupaten Pasuruan ini
harus

juga

mampu

memberikan

suatu

kontribusi yang nyata bagi pertumbuhan
perekonomian Kabupaten Pasuruan. Karena
banyak kegiatan yang diharapkan mampu
menarik wisatawan domestik maupun manca
negara.

Selain

itu

dengan

banyaknya

kerumunan dan keramaian juga diharapkan
menumbuhkan daya beli dan perputaran uang
di daerah setempat.
Apalagi

ditengah

lesunya

perekonomian

nasional akibat menurunnya nilai rupiah
terhadap dolar amerika, mudah-mudah tidak
berimbas yang sangat siginifikan terhadap

perekonomian lokal di Kabupaten Pasuruan.
Momentum ini yang harus dimanfaatkan agar
perekonomian

lokal

terdongkrak

melalui

event-event yang kita laksanakan.
Oleh karena itu, saya minta seluruh jajaran
Organisasi

Perangkat

Daerah

untuk

mendukung seluruh kegiatan yang sudah
direncanakan dan mampu menggerakkan
seluruh jajaran di lingkungan OPD nya
masing-masing.
Dengan tetap berpedoman pada ketentuan
peraturan
berlaku.

perundang-undangan

yang

Hadirin serta peserta upacara yang saya
hormati
Demikian

yang

dapat

saya

sampaikan,

mudah-mudahan segala ikhtiar kita dicatat
oleh Allah sebagai amal ibadah aamiin.
Sekian

dan

terima

kasih

atas

segala

perhatiannya.
Wassalamualaikum

warohmatullohi

wabarokatuh

PJ BUPATI PASURUAN,

Ttd

Dr.Ir. H.ABDUL HAMID,MP

