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BUPATI KENDAL 

 

Sambutan Bupati Kendal 

Pada 

Upacara Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun  

Ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018 

Tanggal 17 Agustus 2018 

 

Bismillahirrohmanirrohiim. 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Yang saya hormati :  

Saudaraku, seluruh warga Kabupaten Kendal yang 

saya cintai dan saya banggakan, serta Peserta 

Upacara yang berbahagia, 

Segenap puji syukur marilah kita panjatkan 

kehadirat Allah Subhanahu Wata’alla, Tuhan Yang 

Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, taufiq dan 

hidayah-Nya kepada kita semua. Alhamdhulillah pada 

hari ini tanggal 17 Agustus 2018, pagi ini secara 

bersama-sama kita dapat melaksanakan “Upacara 
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Bendera Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 

Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018”, 

dalam keadaan sehat wal’afiat.  

Marilah terlebih dahulu kita pekikkan 3 kali salam 

perjuangan yang sekeras-kerasnya dan penuh 

semangat :   

MERDEKA . . !   

MERDEKA . . !   

MERDEKA . . !  

 

Peserta Upacara yang berbahagia, 

Hari ini adalah hari yang sangat istimewa bagi 

bangsa Indonesia. Pada hari ini kita memperingati Hari 

Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia. 

Hari ini mencatatkan sejarah 73 tahun sudah bangsa 

Indonesia merdeka. Kita bersyukur kepada Allah 

Subhanahu Wata’alla yang telah meridhoi cita-cita 

bangsa kita menjadi bangsa yang merdeka, bangsa 

yang besar, bangsa yang bersatu di tengah 

keberagaman, Bhinneka Tunggal Ika.  
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Kemerdekaan yang kita raih dan nikmati saat ini 

bukan jatuh dari langit. Kemerdekaan yang kita capai 

juga bukan karena pemberian bangsa lain, tapi atas 

berkat rahmat Allah Subhanahu Wata’alla, bersama 

ikhtiar perjuangan heroik para pendahulu dan jasa para 

pahlawan bangsa. Pengorbanan jiwa raga dan air mata 

sepenuhnya dipertaruhkan para pahlawan demi 

kebahagiaan anak cucunya yang mungkin tidak pernah 

dilihatnya. Inilah kebesaran visi pengorbanan para 

pahlawan itu melampaui batas usianya sendiri. Jasa 

pengorbanan itu masih kuat kita rasakan saat ini, 

walaupun jasat dan raga para pahlawan itu kini lebur 

menyatu menjadi bumi.  

Semangat perjuangan dan pengorbanan itu 

menjadi warisan luhur sejarah yang tak kenal padam di 

tengah hantaman perubahan jaman. Semangat inilah 

yang harus kita jaga dan warisi dari para pendiri 

bangsa. Sangat tidak berbudi jika kita generasi masa 

kini mengkhianati perjuangan bangsa. Menghargai jasa 
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dan pengorbanan itu adalah dengan merawat dan 

menjaga Indonesia sepanjang hayat kita.  

 

Peserta Upacara yang berbahagia, 

Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan 

Republik Indonesia tahun ini merupakan peringatan 

yang istimewa. Istimewa karena tahun ini kita menjadi 

tuan rumah even olahraga terbesar di Asia, yaitu Asian 

Games 2018. Asian Games 2018 akan dibuka pada 

tanggal 18 Agustus besok di Gelora Bung Karno 

Jakarta.  

Kita telah bertekad, even olahraga tersebut harus 

sukses. Untuk itu, meskipun daerah kita Kendal tidak 

menjadi tempat penyelenggaraan Pesta Olah Raga 

Asian, sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, kita 

harus mendukung dan menyukseskan pesta olahraga 

tersebut.  

Penyelenggaraan Asian Games 2018 bukan 

semata-mata untuk meraih prestasi, tetapi juga harga 

diri bangsa. Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh 
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warga masyarakat Kendal, marilah kita sambut Asian 

Games 2018 dengan bersuka cita, memberikan 

dukungan penuh kepada pemerintah serta berdo’a agar  

atlet-atlet Indonesia khususnya atlet kita dari Kendal 

dapat berjaya dan juara, yang dapat mengharumkan 

bangsa Indonesia di ajang olahraga tersebut.  

 

Seluruh warga Kabupaten Kendal yang saya cintai 

dan saya banggakan, serta Peserta Upacara yang 

berbahagia, 

 

Pada kesempatan yang sangat istimewa ini, atas 

nama Pemerintah Kabupaten Kendal maupun pribadi, 

saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan 

mengucapkan terima kasih kepada lembaga 

pemerintah, satuan pendidikan, organisasi sosial, 

perseorangan dan warga masyarakat lainnya, yang 

dalam satu tahun ini telah berhasil meraih prestasi yang 

mengharumkan nama Kendal.  



6 

 

Kepada seluruh elemen masyarakat Kendal, saya 

juga mengucapkan terima kasih atas dukungan dan 

kontribusi dalam pembangunan di Kabupaten Kendal 

selama ini. Teriring harapan, mudah-mudahan kedepan 

semua dapat ditingkatkan.  

Inilah “KERJA KITA, PRESTASI BANGSA”. Atas 

raihan prestasi-prestasi tersebut, saya meminta kita 

semua tidak cepat berpuas diri, karena kedepan tugas 

kita sangat berat karena masih banyak permasalahan 

yang harus kita selesaikan. Sekali lagi, kita 

membutuhkan perjuangan, kerja keras, komitmen dan 

kerjasama seluruh elemen yang ada di Kabupaten 

Kendal. Saya yakin, melalui perjuangan, kerja keras, 

komitmen dan kerjasama kita semua, maka kita akan 

bisa mewujudkan visi misi pembangunan daerah 

Kabupaten Kendal yang lebih maju, mandiri dan 

sejahtera. 

 Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat 

berjuang Saudaraku semua, selamat bekerja dan 

berkarya sebaik mungkin.  
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