SAMBUTAN BUPATI KARANGANYAR
PADA ACARA
MALAM TIRAKATAN
HARI JADI KABUPATEN KARANGANYAR
KE- 99 TAHUN 2016
KARANGANYAR, 17 NOVEMBER 2016

Assalamu’alaikum wr.wb.
Selamat malam, Salam sejahtera untuk kita
semua
Para sesepuh dan pinisepuh,para Alim Ulama, Tokohtokoh Agama, Tokoh-tokoh
tokoh

Pemuda

dan

Masyarakat, Tokoh-

Tokoh-tokoh

Wanita,Para

pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, para Ketua
RW, Ketua RT dan segenap warga Masyarakat
Kabupaten Karanganyar, semua saja yang saya
hormati.
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Para pejabat Pemerintah, Anggota TNI dan Polri,
Perangkat Desa/Kelurahan, rekan-rekan wartawan
dan hadirin yang berbahagia.
Puji

syukur

senantiasa

kita

ke

hadirat

Allah

panjatkan,

SWT

karena

marilah

atas

segala

anugerah dan hidayah-Nya pada malam ini kita dapat
menyelenggarakan Malam Tirakatan dalam rangka
memperingati Hari Jadi Kabupaten Karanganyar ke 99
tahun

2016.

kemudahan,

Semoga
kebaikan

kita
dan

semua

diberikan

kelancaran

dalam

penyelenggaraan seluruh rangkaian acara pada malam
hari

ini

dan

Peringatan

Hari

Jadi

Kabupaten

Karanganyar.

Para Tokoh Agama Dan Tokoh Masyarakat
yang Kami Banggakan,
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Karangnyar Nomor 20 Tahun 1998 tentang
Hari Jadi Kabupaten Karanganyar, maka Hari Jadi
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Kabupaten Karangnyar ditetapkan pada tanggal 18
November 1917.
Sesuai penelusuran sejarah, pada waktu itu
tanggal 18 November 1917 KGPAA Mangkunegara VII
melantik

KRT

Hardjohasmoro

sebagai

Bupati

Karanganyar, dari pangkat Wedana Gunung menjadi
pangkat

Bupati

Penganugerahan

dengan

kekuasaan

Kabupaten.

tersebut

merupakan

pangkat

perwujudan penghargaan Raja terhadap pengabdian
dan perjuangan KRT Hardjohasworo bersama pengikut
dan masyarakat Kabupaten Karanganyar terhadap
pemerintah Kerajaan.
Pelantikan KRT Hardjohasmoro menjadi Bupati
Pertama oleh KGPAA Mangkunegoro VII terdapat Dua
amanat utama yaitu :
1.

Penguasa atau pejabat

agar dapat menjadi

contoh atau tauladan, selalu berbuat dalam
kebaikan, setia dan bersungguh sungguh dalam
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mengemban

tugas

negara

serta

tidak

mengecewakan para leluhur.
2.

Senantiasa

berhati

hati

dalam

mengemban

amanat, menjaga masyarakatnya agar tetap
“Sayuk Rukun”, tidak kelaparan dan kesulitan
dalam

pencahariannya

serta

meningkatkan

kesejahteraan semua masyarakat.
Lebih dari itu dalam kita memaknai Hari Jadi ini
tidak

lepas

keberadaan

pejuang

Kanjeng

Gusti

Pangeran Adipati Ario Mangkunegoro I atau Pangeran
Sambernyawa

yang

telah

melahirkan

Kota

Karanganyar.
Bertitik tolak ajaran Tri Dharma dari Pangeran
Sambernyawa sewaktu dikukuhkan menjadi raja,
yaitu:
1. Rumongso Melu Handarbeni
2. Wajib melu Hanggondeli
3. Mulat Sariro Hangroso Wani
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Dapat dimaknai dari nilai filosofi Tri Dharma
tersebut adalah kita sebagai warga masyarakat harus
senantiasa mampu dan mau mengembangkan rasa
ikut memiliki daerah atau negeri, mengembangkan
rasa melindungi, membela dan membangun daerah
atau

negeri ini serta berani mawas diri di dalam

pengabdian

untuk

daerah

maupun

Negara

kita

tersebut.

Hadirin Tirakatan yang saya Hormati,
Sesuai dengan amanat KGPAA Mangkunegoro VII
dan falsafah Tri Dharma Raden Mas Said, Saya
bersama Wakil Bupati Karanganyar dalam mengemban
amanat di Kabupaten Karanganyar telah menetapkan
Visi

Kabupaten

Karanganyar

Tahun

2013-2018

“Bersama Memajukan Karanganyar” dan Misi
Pembangunan Tahun 2013-2018, yakni :
1. Pembangunan infrastruktur menyeluruh
2. Pencapaian 10.000 wirausaha mandiri
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3. Pendidikan gratis SD/SMP/SMA dan kesehatan
gratis
4. Menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan
5. Peningkatan kualitas keagamaan dan sosial
budaya.
Pelaksanaan Visi dan Misi yang selanjutnya
tertuang di RPJMD, sampai saat ini terlepas dari
kekurangan yang ada, telah menunjukan hasil yang
nyata dan dapat dinikmati oleh masyarakat untuk
dapat

maju

dan

berkembang

dalam

rangka

meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidupnya.
Disamping itu pelaksanaan kegiatan tersebut
memasuki

tahun

ke

3,

kepemimpinan

kami,

Alhamdulillah telah mendapatkan penghargaan di
tingkat

Propinsi sebanyak 38, dan

penghargaan

nasional sebanyak 26, dengan jumlah total

66

penghargaan. Seperti di bidang pendidikan baru saja
menerima penghargaan Kawastara Pawitra, bidang
Sosial

mendapatkan

penghargaan

Bupati

Peduli
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Lansia,

Manggala

Karya

Kencana

Bidang

Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan
Keluarga

Tahun

2016,

penghargaan

bidang

transportasi Wahana Tata Nugraha, dan yang tidak
kalah

penting

dan

mengembirakan

adalah

mendapatkan dua kali berturut-turut penghargaan
Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa
Keuangan RI dalam laporan pertanggungjawaban
keuangan daerah.

Hadirin

masyarakat

Kabupaten

Karanganyar yang saya cintai,
Perlu kami sampaikan pula bahwa keberhasilan
tersebut bukan semata-mata kerja saya dan Wakil
Bupati Karanganyar saja, tetapi lebih dari itu berkat
dukungan partisipasi dan kerja keras dari semua pihak
yang telah membantu kami, baik dari DPRD, birokrasi,
organisasi kemasyarakatan, TNI dan Polri dan segenap
lapisan masyarakat. Sehubungan dengan ini, kami
ucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi atas
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dukungan, kerjasama, partisipasi, dan kerja keras
tersebut.
Selanjutnya dalam rangka Hari Jadi Kabupaten
Karanganyar

ke

99

yang

mengambil

tema

“Karanganyar Maju dan Cerdas” dan sejalan
dengan ajaran Tri Dharma Raden Mas Said, saya
mengajak masyarakat Kabupaten Karanganyar :
1. Senantiasa meningkatan kerjasama, toleransi, rasa
kekeluargaan, dan kerukunan didalam kehidupan
bermasyarakat.
2. Mengembangkan

kemampuan

dan

etos

kerja

dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan.
3. Menciptakan, menjaga lingkungan yang bersih dan
sehat bebas sarang nyamuk dan tidak berperilaku
buang

air

besar

sembarangan,

tahun

2017

Kabupaten Karanganyar kita tetapkan sebagai
Kabupaten Bebas Buang Air Besar Sembarangan.
4. Meningkatkan
keamanan
dan
ketertiban,
kenyamanan di masyarakat, berbangsa dan
bernegara.
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