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SAMBUTAN BUPATI PATI 

PADA UPACARA PERINGATAN  

HUT KE-77 PROKLAMASI KEMERDEKAAN  

REPUBLIK INDONESIA 

 TAHUN 2022 

 

Bismillahirrahmanirrahim. 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita 

semua. 

Yang Saya Hormati: 

1. Jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah 

(Forkopimda) Kabupaten Pati; 

2. Wakil Bupati;  

3. Sekretaris Daerah; 
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4. Para Assisten dan Staf Ahli; 

5. Para Kepala OPD; 

6. Hadirin peserta upacara yang berbahagia. 

 

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji 

dan syukur kehadirat Alloh Subhanahu Wa 

Taála, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala 

rahmat, hidayah dan karunia yang 

dilimpahkan. Sehingga kita dapat hadir 

bersama dalam Upacara Peringatan Hari 

Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan RI 

Tahun 2022 untuk memberikan penghormatan 

dan penghargaan atas nilai-nilai kejuangan 

dan perjuangan para Pahlawan kusuma 

bangsa dalam merebut, menegakkan dan 

mempertahankan kemerdekaan. 



3 

 

Para peserta upacara dan seluruh 

warga Pati yang saya cintai;  

Estafet perjuangan merebut dan 

mempertahankan kemerdekaan ini sambung 

menyambung tak kenal putus. Semangat 

perjuangan dan pengorbanan itu menjadi 

warisan luhur sejarah yang tak kenal padam di 

tengah hantaman perubahan zaman. 

Semangat inilah yang harus kita jaga dan 

warisi dari para pendiri bangsa dan pemimpin 

bangsa terdahulu.  

Kabupaten Pati dengan visi: 

meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan 

pelayanan publik, tak ubahnya cita-cita 

kemerdekaan para pahlawan. Pati yang maju, 

mandiri dan sejahtera adalah harapan yang 
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harus kita wujudkan bersama melalui kerja 

keras sehingga mencapai masyarakat Pati 

yang makmur dan sejahtera.  

Pada usia 77 tahun Kemerdekaan 

Republik Indonesia ini, Saya sampaikan 

bahwa berkat dukungan seluruh elemen 

masyarakat, Kabupaten Pati meraih capaian 

yang membanggakan dan banyak 

mendapatkan penghargaan, namun demikian 

juga masih ada cita-cita yang masih perlu kita 

perjuangkan bersama dengan upaya kita 

bangkit dari pandemi.  

Alhamdulillah dengan semangat 

kebersamaan, saat ini secara bertahap kita 

mampu menghadapi pandemi ini.  Hal ini 

mengingatkan pada pesan Proklamator kita, 
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Bung Karno yang mengelorakan semangat: 

"Digembleng, hampir hancur lebur - Bangkit 

kembali!.  

Kita adalah bangsa yang besar, dan 

Kabupaten Pati ini dikaruniai segala kekayaan 

dan keberagaman. Potensi ini harus kita jaga 

dengan sepenuh hati, kita kelola dengan 

nurani, pikiran dan tindakan demi kejayaan 

daerah Pati.  

Sesuai dengan Tema Besar Peringatan 

Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia 

yakni: “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”, 

mari kita bersatu padu, bahu membahu 

memberdayakan segala potensi yang ada 

untuk terus tumbuh menjadi bangsa yang 
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tangguh dengan terwujudnya kemajuan, 

kesejahteraan dan kemakmuran bersama.  

 

Hadirin dan seluruh warga Pati yang 

saya cintai,  

Seperti kita ketahui bahwa beberapa hari 

lagi, Saya dan Bapak Wakil Bupati akan 

menuntaskan amanah dalam memimpin 

Kabupaten Pati. Selama ini mungkin banyak 

sekali masukan maupun kritikan yang 

ditujukan kepada Saya dalam menjalankan 

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan 

kepada masyarakat. Semua kritikan dan 

masukkan selalu Saya apresiasi dan Saya 

yakini sebagai bentuk perhatian dan kecintaan 

masyarakat terhadap Kabupaten Pati.  
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Bahkan terhadap kritikan tajam hingga 

cenderung bernada hinaan dan caci maki, 

Saya pun diam dalam menanggapinya. 

Kritikan dan masukan yang ada selalu Saya 

tanggapi secara positif sebagai pelecut 

semangat untuk memaksimalkan pengabdian 

dan memperbaiki kinerja saya beserta jajaran 

Pemkab Pati agar terus meningkat lebih baik 

lagi.    

Dan bagi Saya,  cara terbaik untuk 

menghadapi kritikan adalah dengan 

menjawabnya dengan peningkatan kinerja, 

prestasi dan karya-karya nyata. Terlebih 

menjadi Bupati adalah sebuah anugerah bagi 

Saya. Karena sejujurnya, sejak kecil, tak 
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pernah terlintas dalam hati kecil dan pikiran 

saya sebuah cita-cita menjadi Bupati. Namun 

Allah SWT kemudian menakdirkan saya untuk 

menjadi kepala daerah.  

Maka berangkat dari rasa cinta pada 

tanah kelahiran saya, dan semangat untuk 

mewujudkan harapan masyarakat,                

Saya pun terpanggil untuk berjuang 

memajukan Pati lewat sesanti  Noto Projo 

Mbangun Deso. Sebuah filosofi yang menjadi 

secercah harapan bagi masa depan 

masyarakat dan sekaligus sebagai landasan 

pelaksanaan pembangunan untuk 

mewujudkan masyarakat Pati yang lebih 

sejahtera. 
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Saya bersyukur dalam periode tahun 

2012 hingga sekarang, sarat dengan berbagai 

momentum dan peristiwa yang penting bagi 

pencapaian pembangunan Kabupaten Pati 

yang tercermin pada berbagai indikator 

perkembangan daerah.  

Angka kemiskinan sempat mengalami 

penurunan selama 7 tahun berturut-turut 

hingga akhirnya pandemi Covid-19 melanda. 

Pada Tahun 2012 angka kemiskinan berada 

di angka 13,61 persen dan pada akhir             

Tahun 2021 turun di angka 10,21 persen. 

Kemudian Indeks Pembangunan Manusia 

(IPM) pada Tahun 2012 berada di angka 

66,13 dan pada Tahun 2022 mengalami 

peningkatan hingga di angka 72,28.  
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Begitupula dengan tingkat pengangguran 

terbuka yang berhasil ditekan dan 

dikendalikan. Pada tahun 2012 tingkat 

pengangguran terbuka berada di angka 

11,98 persen sementara pada akhir Tahun 

2021 terus mengalami penurunan secara 

signifikan hingga berada di angka 4,60 

Persen. 

Di tengah lesunya ekonomi di masa 

pandemi, Alhamdulillah patut disyukuri pada 

tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Pati justru 

meningkat. Bahkan di Tahun 2020 sampai 

dengan sekarang investor, juga kembali 

berdatangan di Pati menawarkan lapangan 

pekerjaan untuk puluhan ribu tenaga kerja. 

Demikian pula berbagai penghargaan yang 
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berhasil diperoleh secara berturut-turut baik 

dalam skala regional, nasional, bahkan 

internasional.  

Komitmen dalam merespon harapan dan 

tuntutan masyarakat juga Saya jawab dan 

direalisasikan melalui pembangunan 

infrastruktur, fasilitas umum dan ruang terbuka 

publik seperti Pasar, Alun-Alun, stadion, dan 

tempat ibadah yang kemudian diikuti dengan 

pemberian fasilitas tempat berjualan untuk 

Pedagang Kaki Lima (PKL) di Alun-Alun 

Kembang Joyo.  

Seluruh capaian itu, kian meyakinkan 

Saya bahwa sinergitas antar-elemen 

masyarakat merupakan ujung tombak 

kebijakan pembangunan yang inklusif dan 



12 

 

berpihak pada masyarakat. Sebagai 

pemimpin, Saya tentunya tidak dapat bekerja 

sendiri melainkan harus ada dukungan dari 

semua pemangku kepentingan untuk 

mewujudkan kemajuan pembangunan dan 

peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Untuk itu, dalam kesempatan yang baik 

ini, perkenankan saya menyampaikan rasa 

terima kasih dan apresiasi yang setinggi-

tingginya kepada para pemangku kepentingan 

(stakeholder) atas komitmen, kerja keras dan 

kerjasamanya dalam mendukung fungsi 

pemerintahan daerah yang proaktif, responsif, 

dan efektif.  

Mudah-mudahan berbagai capaian positif 

yang telah terwujud saat ini dapat terus 
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dipertahankan bahkan ditingkatkan oleh para 

pemimpin daerah di masa mendatang. 

Sebagai manusia biasa yang jauh dari 

kata sempurna, kami juga menyampaikan 

permohonan maaf apabila masih ada 

kekurangan dan kekhilafan dalam memimpin 

Kabupaten Pati. Saya mohon do’anya semoga 

setelah selesai mengemban amanah ini, Saya 

senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan 

dan perlindungan dari Allah SWT sehingga 

dapat terus berkontribusi bagi Kabupaten Pati.  

Kemudian hal-hal yang sudah baik, Saya 

titipkan semua untuk kemanfaatan dan 

kemaslahatan hidup Masyarakat Kabupaten 

Pati hingga anak cucu dan keturunan di masa 

depan. 
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Akhirnya, marilah kita bersama-sama 

memekikkan salam perjuangan Indonesia. 

MERDEKA! MERDEKA! MERDEKA! 

DIRGAHAYU REPUBLIK INDONESIA.  

JAYALAH BANGSAKU, JAYALAH 

NEGERIKU.. 

Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala 

senantiasa meridhoi semua usaha dan niat 

luhur kita.  

Sekian, terima kasih atas perhatiannya.  

Wabillahi Taufiq wal Hidayah.  

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh. 

BUPATI PATI 

 

 

H. HARYANTO, SH. MM., MSi. 


