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SAMBUTAN PADA UPACARA
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN
KE-69 PROKLAMASI KEMERDEKAAN
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014
TANGGAL 17 AGUSTUS 2014

Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Yang saya hormati:
-

Para peserta upacara yang berbahagia.
Marilah kita memanjatkan puji dan

syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa,
Allah SWT, karena pada hari ini, kita
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bersama-sama

Upacara

dapat

M em peringati

melaksanakan

Hari

Ulang

Tahun K e-69 P roklam asi K em erdekaan
Republik I ndonesia Tahun 2014 dalam
suasana khidmad.
Dan kepada saudara-saudara muslimin
yang telah menunaikan ibadah Puasa di
bulan

Ramadhan

dan

bersama-sama

merayakan Hari Raya Idul Fitri 1435 H,
ijinkan pada kesempatan yang baik ini saya
mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri
mohon maaf lahir dan batin. Semoga seluruh
amalan ibadah kita diterima oleh Allah SWT.
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Saudara-Saudara

sekalian

yang

saya

hormati,
Tanggal 17 Agustus
yang

sangat

merupakan hari

istimewa

sekaligus

penuh

makna, karena seluruh rakyat Indonesia
merayakan hari yang sangat bersejarah bagi
kita semua, bagi bangsa Indonesia, yakni
memperingati

Proklamasi

kemerdekaan

negara kita.
Hikmah terpenting dalam memperingati
Kemerdekaan ini adalah, kita harus dapat
melanjutkan

nilai-nilai

kejuangan

para

pahlawan untuk dijadikan modal dasar guna
mengisi
program

kemerdekaan

dan

pembangunan.

melanjutkan
Ini

berarti,

Kemerdekaan tidak hanya membebaskan
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kita dari ketertindasan, namun juga harus
mendorong kita untuk bekerja lebih keras,
agar kita semakin mandiri, dan menjadi
bangsa yang besar dan disegani serta sejajar
dengan negara-negara maju lainnya.
Seiring dengan hal tersebut, maka tema
peringatan

Hari

Kemerdekaan
tahun

2014,

Ulang

Tahun

Republik
yaitu

ke-69

Indonesia

“Dengan

Semangat

Proklamasi 17 Agustus 1945, Kita Dukung
Suksesi

Kepemimpinan

Nasional

Hasil

Pemilu 2014 Demi Kelanjutan Pembangunan
Menuju Indonesia yang Makin Maju dan
Sejahtera”.
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Tema ini menegaskan kepada segenap
bangsa Indonesia, betapa penting dan
strategisnya makna kemerdekaan dengan
menerapkan ke-Bhinneka-an dan kokohnya
NKRI

sebagai

kemandirian

harga

dalam

perekonomian

mati,

hal

serta

peningkatan

masyarakat.

Terlebih

sebentar lagi kita akan menyongsong AFTA
2015.
Untuk

itulah,

kita

dituntut

dapat

bekerja sama dengan kesungguhan dalam
mempersiapkan
terutama
menjadi

Kota

Sumber
lebih

Surabaya

Daya

hebat,

Manusia

sehingga

dan
kita
dapat

bersaing dan menjadi pemenang di dalam
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kompetisi ini. Karena tentunya kita tidak
ingin menjadi penonton di kota sendiri.
Kota

ini,

sejak

awal

pun

telah

membuktikan pada dunia dalam meraih
Kemenangan

melalui

sesungguhnya.
Kemerdekaan
Surabaya

Perjuangan

Ketika

menegakkan

Republik

menjadi

yang

tempat

Indonesia,
perjuangan

bangsa dalam komando Bung Tomo yang
berhasil

mengusir

Penjajah.

Sehingga

kemudian Surabaya ditetapkan sebagai
Kota Pahlawan.
Kini, kita mengemban misi bersejarah
dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi
ASEAN di tahun depan. Karenanya, bukan
hanya Surabaya yang harus siap menjadi
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yang terbaik di Indonesia dan di ASEAN.
Karena yang lebih penting, kita harus
memastikan setiap Sumber Daya Manusia
Surabaya siap untuk menjadi Pemenang
dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN.
Untuk itu, Pendidikan formal dan
informal diharapkan merupakan jembatan
emas meningkatkan kualitas dan bahkan
memperkuat daya saing Sumber Daya
Manusia kita.
Kita telah membuka akses pendidikan
bagi semua anak Surabaya untuk dapat
menikmati pendidikan yang lebih baik
secara gratis di semua jenjang, dari PAUD,
SD, SMP, sampai dengan SMA dan SMK.
Pendidikan di Surabaya kian memberi
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ruang untuk pengembangan multitalenta,
bukan hanya pada sains, matematika dan
bahasa saja. Namun juga intrapersonal,
interpersonal,

musik,

lukis,

lingkungan

hidup, dan olahraga.
Hal ini tampak dari bertambahnya
pelajar yang meraih prestasi tingkat lokal,
nasional, regional sampai internasional. Hal
ini,

merupakan

kebanggaan

bagi

kita

semua.
Perlu
prestasi

saya
atas

Pemerintah

sampaikan, sejumlah

usaha
Kota

yang

dilakukan
Surabaya

bersama Warga Kota telah menuai hasil.
Surabaya telah menjadi sebuah kota yang
penuh prestasi. Penghargaan yang kita
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terima lebih merupakan apresiasi bersama
dan

juga

menjadikan

introspeksi

untuk lebih baik.
Saat ini Kota Surabaya telah dilihat
dan

diperhitungkan

oleh

dunia

Internasional. Berbagai even dan kegiatan
skala Internasional telah beberapa kali
dilakukan di Kota Surabaya.
Saudara dan hadirin sekalian,
Marilah kita terus bangun komitmen
pengabdian untuk melakukan perubahan
ke arah yang lebih baik. Kita bangun
jalinan kerjasama, kekompakan, pererat
tali

persaudaraan,

serta

membangun

sinergitas antar kota dan daerah, baik
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di Indonesia maupun dunia Internasional.
Mengakhiri

sambutan

ini,

saya

mengajak seluruh Warga Kota menyatukan
tekad dan semangat, mengambil bagian
secara aktif sesuai bidang masing–masing
dalam

menata

Kota Surabaya

dan
lebih

membangun
baik.

Karena

kebersamaan kita–lah yang menjadi kunci
keberhasilan.
Sehubungan
bersamaan

dengan

hal

dengan

tersebut

momentum

memperingati Hari Kemerdekaan Republik
Indonesia ke 69 ini, saya mengajak semua
jajaran

di

Pemerintah

Kota

Surabaya,

seluruh elemen masyarakat Kota Surabaya,
para generasi muda, para pelajar di seluruh
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Kota

Surabaya

untuk

mendayagunakan

seluruh

kemampuan

kita

semaksimal

mungkin

sesuai

dan

fungsi

masing-masing.

tugas

Sehingga

kita

kita
dapat

menyiapkan generasi muda Surabaya yang
mampu

dan

siap

memajukan

Kota

Surabaya. Generasi yang dapat bersaing baik
di kancah nasional maupun internasional.
Generasi yang mandiri dan berprestasi.
Marilah kita jadikan peringatan Hari
Ulang Tahun ke-69 Proklamasi Kemerdekaan
Republik Indonesia negara yang kita cintai
ini, sebagai tekad untuk menyelesaikan
tugas pembangunan yang masih tersisa,
seraya meningkatkan prestasi yang lebih
baik lagi.
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