BUPATI JEPARA
SAMBUTAN BUPATI JEPARA
PADA
UPACARA BENDERA PERINGATAN HUT KE-73
KEMERDEKAAN RI TAHUN 2018
Jepara, 17 Agustus 2018
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera bagi kita semua.
Ysh. Para lurah, petinggi, hadirin dan segenap
peserta upacara yang kami hormati pula.

Segenap puji dan syukur marilah kita panjatkan
ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah
memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya kepada
kita semua. Khususnya pada

pagi ini secara
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bersama-sama

kita

dapat

mengikuti

“Upacara

Bendera Peringatan HUT Ke-73 Kemerdekaan RI
Tahun 2018”, dalam kondisi sehat wal’afiat.
Marilah rasa syukur ini kita aktualisasikan
melalui kerja bersama agar kita mampu memberikan
prestasi bagi Indonesia dan bagi Jepara. Agar kita
mampu mewujudkan visi Jepara Madani, berkarakter,
maju dan berdaya saing. Visi ini tentu bukanlah visi
yang

mudah

untuk

diwujudkan.

Agar

dapat

mewujudkannya kita harus mengimplementasikannya
dalam sikap, tindakan dan kerja yang nyata. Hanya
melalui

kerja

kabupaten

nyata

akan

sebuah

meraih

negara

ataupun

kemakmuran

dan

kejayaannya. Hanya melalui kerja nyata, Kabupaten
Jepara akan bisa membangun jiwa dan sekaligus
membangun

raganya

untuk

kejayaaan

Jepara.

Hanya melalui kerja nyata, Kabupaten Jepara akan
dapat berdiri kokoh untuk selama-lamanya dan

2

mampu

mewujudkan

cita-cita

memakmurkan

warganya.

Peserta upacara yang saya hormati,
Hari ini, usia kemerdekaan RI tepat 73 tahun.
Usia 73 tahun menunjukkan kedewasaan jika kita
melihat siklus hidup manusia. Namun, bagi sebuah
bangsa dan negara, usia 73 tahun masih termasuk
belia, karena kita ingin, Indonesia tetap tegak berdiri
sampai kapan-pun. Untuk itu, marilah peringatan ini
kita jadikan momen untuk merefleksikan diri kita
masing-masing, sejauhmana kita telah berkontribusi
bagi pembangunan bangsa dan negara Indonesia,
bagi pembangunan Jepara.
Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-73
Kemerdekaan RI 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
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dimulai pada 18 Agustus besok dan dibuka di Gelora
Bung Karno, Jakarta.
Kita telah bertekad, even olahraga tersebut
harus sukses. Untuk itu, meskipun Jepara tidak
menjadi tempat penyelenggaraan Pesta Olah Raga
Asian, sebagai bagian dari Bangsa Indonesia, kita
harus

mendukung

dan

menyukseskan

pesta

tersebut.
Penyelenggaraan Asian Games 2018 bukan
semata-mata untuk meraih prestasi, tetapi juga harga
diri

bangsa.

pelaksanaan

Sebagai
Asian

bentuk

Games

dukungan

2018,

kita

atas
telah

menetapkan tema Peringatan Hari Ulang Tahun ke73 Kemerdekaan RI, yaitu: “Kerja Kita, Prestasi
Jepara, Prestasi Bangsa, Prestasi Asian Games
2018”. Terkait dengan hal ini, saya mengajak kepada
seluruh warga masyarakat marilah kita sambut Asian
Games 2018 dengan bersuka cita, memberikan
dukungan penuh kepada pemerintah serta berdo’a
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agar

atlet-atlet

Indonesia

dapat

berjaya

mengharumkan bangsa Indonesia di ajang olahraga
tersebut.

Peserta upacara yang saya hormati,
Pada kesempatan yang sangat baik ini, atas
nama

Pemerintah

Kabupaten

Jepara,

saya

memberikan apresiasi 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 Jepara. Kepada seluruh elemen masyarakat
Jepara, saya juga mengucapkan terima kasih atas
dukungan dan kontribusi dalam pembangunan di
Kabupaten

Jepara.

Teriring

harapan,

mudah-

mudahan ke depan semua dapat ditingkatkan.
Atas raihan prestasi-prestasi tersebut, saya
meminta kita semua tidak cepat berpuas diri, karena
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ke depan,

tugas kita sangat berat karena masih

banyak permasalahan yang harus kita selesaikan.
Meskipun prosentase penduduk miskin kita
masih di bawah kondisi Jawa Tengah dan Nasional,
tentu kita harus terus menurunkannya. Kita juga
harus

meningkatkan

pendidikan,

utamanya

kualitas

dan

meningkatkan

kuantitas
Angka

Partisipasi Kasar (APK) dan Rata-rata lama sekolah,
meningkatkan

akses

masyarakat

terhadap

pendidikan yang murah dan berkualitas, serta
memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik dan
kependidikan. Infrastruktur dasar dan permasalahan
sosial, seperti penyalahgunaan narkoba, kenakalan
remaja, tingginya angka perceraian, konflik sosial
dan lain-lain, juga menjadi masalah mendesak yang
harus kita cegah dan tanggulangi.
Untuk menjawab semua permasalahan dan
tantangan tersebut, sekali lagi, kita membutuhkan
perjuangan, kerja keras, komitmen dan kerjasama
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seluruh elemen yang ada di Jepara. Saya yakin,
melalui perjuangan, kerja keras, komitmen dan
kerjasama

kita

semua,

maka

kita

akan

bisa

mewujudkan visi Jepara Madani yang Berkarakter,
Maju dan Berdaya Saing.

Peserta upacara yang saya hormati,
Demikian sedikit yang dapat saya sampaikan.
Dirgahayu Republik Indonesia. Semoga Allah SWT,
Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan
perlindungan, bimbingan dan meridloi setiap langkah
luhur kita.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

BUPATI JEPARA

AHMAD MARZUQI
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