BUPATI KLATEN

SAMBUTAN BUPATI KLATEN
PADA UPACARA PERINGATAN
HARI ULANG TAHUN KE-75
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
TINGKAT KABUPATEN KLATEN

TANGGAL: 17 AGUSTUS 2020

Bismillahi rakhman nir rokhim;
Assalammu‘alaikum

warokhmatullahi

wa

barakatuh;
Salam Sejahtera bagi kita semua;
Yang saya hormati:
 Bapak/Ibu, Para Tokoh Agama, Tokoh
Masyarakat, Tokoh Wanita, Tokoh Pemuda
dan Para Relawan;
 Para peserta upacara dan juga seluruh
masyarakat Kabupaten Klaten yang saya
cintai dan saya banggakan;
Teriring rasa syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, Alhamdhulillah atas ridho dan
karunia- Nya, hari ini Senin, tanggal 17 Agustus
2020, meskipun masih dalam situasi pandemi
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COVID-19, kita warga Kabupaten Klaten
sebagai bagian dari warga Bangsa dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia dapat mengikuti
UPACARA PERINGATAN HARI ULANG
TAHUN KE-75 KEMERDEKAAN REPUBLIK
INDONESIA

untuk

memberikan

penghormatan dan penghargaan atas nilai-nilai
kejuangan dan perjuangan para Pahlawan
kusuma

bangsa

dalam

merebut

dan

menegakkan Kemerdekaan.
Peringatan detik-detik proklamasi pada
pukul 10.17-10.20 adalah bentuk nyata bhakti
kita

pada bangsa

ini

sebagai pengingat

peristiwa monumental bagi bangsa Indonesia
untuk

merdeka,

terbebas

dari

belenggu

penjajahan, karena itulah diwajibkan untuk
menghentikan semua kegiatan dan berdiri
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tegak

sebagai

momentum

wujud penghormatan
detik-detik

atas

proklamasi

kemerdekaan.
Hadirin dan seluruh warga Klaten yang saya cintai;
Sebagai refleksi, pada usia 75 tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia ini, saya
sampaikan bahwa berkat dukungan seluruh
elemen masyarakat, bahwa pada tahun 2020 ini,
Kabupaten

Klaten

meraih

capaian

yang

membanggakan dan banyak mendapatkan
penghargaan, diantaranya adalah:
1. Pertama, penghargaan dari Badan Pemeriksa
Keuangan Republik Indonesia (BPK – RI),
yakni mendapatkan predikat Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan
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Kabupaten Klaten untuk 2 (dua) tahun
berturut-turut pada Tahun 2018 dan 2019.
2. Kedua, inovasi varietas unggul padi Rojolele
baru, yang diberi nama SRINAR lan
SRINUK, yang saat ini sudah dapat dipanen;
3. Ketiga,

penghargaan

dari

Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara terkait
Sistem

Akuntabilitas

Pemerintah

Kabupaten

Kinerja

Instansi

Klaten

(SAKIP)

dengan nilai B untuk 2 (dua) tahun berturut
turut, yakni tahun 2018 dan 2019;
4. Keempat, Bupati Klaten berhasil medapatkan
penghargaan Manggala Karya Kencana dari
Badan

Kependudukan

dan

Berencana Nasional (BKKBN);
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Keluarga

Dan masih banyak penghargaan serta
keberhasilan yang lainnya, meskipun begitu
masih

banyak

cita-cita

yang

harus

kita

perjuangkan sebagai anak-anak Negeri untuk
memberikan arti mengisi Kemerdekaan dengan
berbagai peran dan tanggung jawab.
Kita adalah bangsa yang besar, dan
Kabupaten

Klaten

ini

dikarunia

segala

kekayaan dan keberagaman. Potensi ini harus
kita jaga dengan sepenuh hati, kita kelola
dengan nurani, pikiran dan tindakan serta etika
suci

demi

PERTIWI.

berkibarnya
Sesuai

panji-panji

dengan

Tema

IBU
Besar

Peringatan Hari Ulang Tahun ke-75 Republik
Indonesia yakni: “Indonesia Maju”, mari kita
berdayakan segala potensi yang ada untuk
kemajuan, kesejahteraan dan kemakmuran
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bersama, mari kita berdayakan ekonomi kreatif
dan UMKM, mari kita sukseskan gerakan:
Bangga Buatan Indonesia, dengan bangga dan
mencintai produksi lokal Klaten.
Selanjutnya, menghadapai situasi pandemi
COVID-19 ini mari kita perkuat semangat
gootong royong, Semoga Bangsa Indonesia
dapat melalui pandemi ini dan merdeka dari
virus corona.

Hadirin dan seluruh warga Klaten yang saya cintai;
Sebelum mengakhiri sambutan ini, Saya
ucapkan terima kasih kepada para panitia atas
dedikasinya dan juga kepada seluruh peserta
upacara yang telah mengikuti upacara ini.
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Akhirnya, marilah kita bersama-sama
memekikkan salam perjuangan Indonesia.
MERDEKA !,
MERDEKA !,
MERDEKA !
DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA.
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’alla meridhoi
usaha luhur kita.
Wabillahi Taufiq wal Hidayah. Wassalamu’alaikum
Warahmatullahi Wabarakatuh.
BUPATI KLATEN

SRI MULYANI
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