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SAMBUTAN BUPATI KARANGANYAR
PADA ACARA

MALAM TIRAKATAN DALAM RANGKA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN REPUBLIK

INDONESIA KE – 71 TAHUN 2016
Hari / tanggal : Selasa, 16 Agustus 2016

Waktu : 19.00 WIB
Tempat : ................................................

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

- Yang saya hormati saudara-saudara yang
tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan (Forkompimcam);

- Yang saya hormati Kepala Desa/Kelurahan, Tokoh
Masyarakat, sesepuh, pinisepuh dan seluruh warga
masyarakat yang berbahagia.

Merdeka...!
Marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat

Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat
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yang diberikan kepada kita sekalian, termasuk nikmat
kemerdekaan yang amat sangat didambakan seluruh
masyarakat Indonesia yang telah terkungkung
menyedihkan dan menderita selama kurang lebih 350
tahun.

71 tahun yang lalu, tepatnya 17 Agustus 1945,
Negara Kesatuan Republik Indonesia telah
diproklamirkan kemerdekaannya. Proklamasi adalah
jembatan emas menuju masyarakat adil, makmur,
sejahtera lahir batin, berbahagialah dunia dan akhirat.

Tidak dapat dihitung jumlah para pejuang yang
gugur dalam medan perang, termasuk harta benda
yang tak terhingga jumlahnya yang dikorbankan untuk
Ibu Pertiwi demi kemerdekaan.

Oleh karena itulah, kewajiban kita semua sebagai
warga negara yang yang hidup dalam kemerdekaan ini,
mendoakan agar arwah para pahlawan yang tidak
terhitung jumlahnya, baik yang dapat dikenali maupun
yang tidak dapat dikenali, diampuni dosa-dosanya dan
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ditempatkan di tempat terbaik di sisi Allah SWT, Tuhan
Yang Maha Esa.

Marilah kita gelorakan, kita patrikan dalam jiwa
kita masing-masing, jiwa dan semangat para pejuang
kita, antara lain :

1. Merdeka, merdeka atau mati, sekali merdeka
tetap merdeka;

2. Lebih baik mati dikalang tanah daripada hidup
dibawah telapak kaki penjajah;

3. Rawe-rawe rantas malang-malang putung;
4. Sepi Ing Pamrih Rame Ing Gawe;
5. Bersatu kita teguh bercerai kita runtuh

Inilah nilai-nilai jiwa semangat juang ’45,seperti
api yang membara yang mampu menumbuhkan jiwa
heroik, patriotik, nasionalis sebagai sebuah bangsa.

Atas berkat ridhlo Tuhan YME, Indonesia
mendapat hidayah yang luar biasa, yang terkenal
dengan 10 pusaka Bangsa Indonesia, sebagai perekat
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bangsa yang wajib dipedomani oleh setiap warga dan
negara Indonesia dalam rangka menyelenggarakan
tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara,yaitu :

1. Proklamasi 17 Agustus 1945;
2. Pancasila;
3. UUD 1945;
4. NKRI;
5. Sumpah Pemuda;
6. Bhinneka Tunggal Ika;
7. Bendera Merah Putih;
8. Lagu Indonesia Raya;
9. Jiwa semangat nilai-nilai kejuangan 1945;
10. Wawasan Nusantara

Sesepuh, pinisepuh, hadirin yang berbahagia
Perwujudan rasa syukur terbaik adalah dengan

bekerja, berkarya. Sejalan dengan tema Peringatan
HUT RI ke-71 ini, sebagaimana yang dicanangkan
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Presiden RI Ir. Joko Widodo, “Indonesia Kerja Nyata”.
Hal ini mengandung seruan yang membangkitkan
kesadaran kita bahwa cita-cita mencapai tujuan negara
: Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darah Indonesia, Memajukan kesejahteraan
umum, Mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta
melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial
seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-
Undang Dasar 1945 itu harus diraih dengan kerja
nyata.

Secara pribadi, bekerja, berkarya, adalah
perwujudan  ikhtiar yang menjadi kewajiban kita
sebagai manusia. Secara sosial, bekerja adalah sebuah
upaya untuk mendapatkan pengakuan sebagai pribadi
di masyarakat. Dengan bekerja, orang memampukan
diri,mengaktualisasikan diri, dengan bekerja, ia
memberi manfaat pada yang lain.
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Oleh karena itu, saya menghimbau masyarakat
Kabupaten Karanganyar yang saya cintai :

1. Dengan semangat Proklamasi kemerdekaan
ini, kita isi kemerdekaan yang telah kita raih
dengan bekerja maksimal, bekerja cerdas.
Senantiasa memampukan dan
mengembangkan kecakapan diri sesuai dengan
bidang tugas masing-masing.

2. Selalu perbaiki kualitas diri dari segi akhlak,
perilaku, dan budi pekerti.

3. Tingkatkan rasa solidaritas, toleransi dan
kerukunan di dalam masyarakat.

4. Jaga keamanan dan ketertiban dalam
masyarakat.

5. Tingkatkan semangat “Rumangsa handarbeni
wajib melu hangrungkepi, mulat sarira
hangrasawani”.
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Sesepuh, pinisepuh, hadirin yang
berbahagia

Melalui visi misi Kabupaten Karanganyar
“Bersama Memajukan Karanganyar” 2013-2018 dengan
lima program unggulan :

1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
2. Menciptakan 10.000 wirausaha mandiri
3. Pendidikan dan Kesehatan Gratis
4. Menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Meningkatkan kualitas iman, sosial dan

budaya

Adalah salah satu cara dan program dalam rangka
mewujudkan tujuan proklamasi kemerdekaan 17
Agustus 1945, sesuai dengan kondisi masing-masing
daerah. Semoga dapat membawa masyarakat kita
sejahtera lahir batin dalam suasana yang nyaman,
damai, dan tenteram.
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Penghargaan dan apresiasi yang sebesar-besarnya
kami berikan atas prakarsa semua program kegiatan
dalam rangka menyambut dan merayakan HUT RI ke-
71, menjadikan Karanganyar makmur, moncer dan
hebat.

Demikian yang dapat saya sampaikan dalam
kesempatan ini terima kasih atas perhatiannya, Ada
kurang lebihnya mohon maaf yang setulus-tulusnya.
Semoga kita semua senantiasa mendapat ridho Allah
SWT. Amin.

Sekian, ”Dirgahayu Republik Indonesia ke-
71. “Ayo Kerja, Ayo Kerja, Ayo Kerja !”

Merdeka !
Merdeka !
Merdeka !
Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalammu’alaikum Wr. Wb.

BUPATI KARANGANYAR,

Drs. H.JULIYATMONO, MM


