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Gubernur 

Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

 

S a m b u t a n  

UPACARA BENDERA PERINGATAN  

DETIK-DETIK PROKLAMASI 

KEMERDEKAAN RI KE-72 TAHUN 2017 

Yogyakarta, 17 Agustus 2017 

-------------------------------------------------------------- 

 

Assalammu’alaikum wr. wb. 

Salam sejahtera bagi kita semua, 

 

Warga Yogyakarta yang patriotik, 

 

Merdeka!!! 

 

       HARI ini, 17 Agustus 2017, 72 tahun yang lalu 

Soekarno-Hatta telah memproklamasikan kemerdekaan 

Indonesia. Oleh sebab itu, jika hari ini kita 

memperingatinya, hendaklah kita bersyukur ke hadapan-
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Nya atas berkah-rahmat kemerdekaan yang telah 

dilimpahkan kepada bangsa Indonesia itu. 
 

Sebagai kelengkapan unsur-unsur berdirinya sebuah 

negara, para Pendiri Republik telah menyiapkan perangkat 

Konstitusi yang kita kenal dengan Undang-Undang Dasar 

1945. Dalam hal ini, ada baiknya jika kita merunut latar 

belakang sejarah penyusunannya.  
 

Sebelumnya, 1 Juni 1945, di depan Sidang BPUPKI 

Bung Karno menawarkan dasar falsafah negara Indonesia 

yang akan didirikan dalam Pidato Lahirnja Pantja Sila 

yang bersejarah itu. Selanjutnya pada 22 Juni 1945 

disusun Piagam Djakarta oleh Tim Sembilan yang juga 

diketuai Bung Karno.  
 

Pada Sidang Kedua BPUPKI dalam rangka 

penyusunan UUD 1945, Piagam Djakarta di-adjust 

istilahnya menjadi Mukadimah. Akhirnya oleh PPK pada 

18 Agustus 1945 disahkan menjadi Pembukaan UUD 

1945 yang memuat Dasar Negara Panca Sila, 

berlandasakan semangat kebhinnekaan bangsa Indonesia.  
 

Mereka sepakat meniadakan tujuh butir kata 

“dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi 

pemeluk-pemeluknya”, menggantinya dengan “Ketuhanan 

Yang Maha Esa” yang diakui hingga hari ini.  
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Menurut Bung Karno, Indonesia bukan satu negara 

untuk satu golongan. Tetapi negara “semua buat semua”, 

“satu buat semua, semua buat satu”.  

 

Beliau yakin, syarat kuatnya pilar penyangga 

negara-bangsa ialah permusyawaratan perwakilan. Bung 

Karno tetap ingin membela Islam dengan mufakat dalam 

permusyawaratan. Bung Karno  juga menyatakan, agar 

kita mengamalkan, dan menjalankan agama, baik Islam, 

maupun Nasrani, dengan cara yang berkeadaban, hormat-

menghormati satu sama lain.  

 

Spirit kebersamaan itulah yang harus dibangun, 

bukan hanya ketika merayakan Proklamasi saja. Tetapi 

harus terpateri dalam hati-sanubari setiap warganegara  

Indonesia. Generasi ini merasa lebih nyaman dengan 

Negara Pancasila, negara pluralis yang menjamin hak 

hidup agama-agama minoritas, untuk memperkuat pilar-

pilar kebangsaan kita. 

 

Warga Yogyakarta yang patriotik, 
 

MERUJUK tema sentral Peringatan tahun 2017 ini 

adalah “Indonesia Kerja Bersama”, bahwa filosofi dari 

kalimat tersebut, “Gotong-Royong”, merupakan prinsip 

dasar masyarakat Indonesia yang mesti kembali dikuatkan 
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sebagai wahana menuju peradaban yang lebih baik. 

Sebagai satu bangsa, sakit yang diderita golongan dan 

kelompok lain, adalah sakit kita semua. “Guyub-rukun“ 

itulah yang kita perlukan, agar kita dapat menyelesaikan 

persoalan-persoalan bangsa secara bersama-sama. 

 

Seperti kita tahu, akhir-akhir ini banyak sekali 

timbul gejolak politik yang berpotensi merenggangkan 

hubungan antaranak bangsa. Meski dipandang wajar 

dalam proses demokrasi, namun terkesan ada 

kecenderungan perilaku yang kurang kondusif untuk 

sebuah “kerja bersama” guna merekatkan persatuan dan 

kesatuan bangsa.  

 

Berbeda dengan tokoh-tokoh pergerakan yang 

sangat mengedepankan diplomasi. Mereka ramah, mudah 

bergaul, berani berdebat dengan siapa pun, dan memiliki 

persahabatan yang kuat sekali. Suasana etika moral 

bermartabat di antara tokoh bangsa waktu itu begitu 

terasa. Di dalam sidang berdebat hebat, tapi di luar 

bersahabat. Para tokoh pergerakan itu merupakan guru-

guru keluhuran bangsa. Selayaknyalah jika kita belajar 

dari mereka.  
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Yang diperlukan saat ini adalah menemukan 

kembali ”Indonesia” yang hilang itu. Indonesia dengan 

sederet tokoh yang visioner, dan tidak perlu didorong-

dorong untuk “kerja bersama”. Karena mereka paham, 

bahwa Indonesia adalah rumah besar narasi bagi bangsa 

yang demikian majemuk.  

 

Memang, kini tidak mudah untuk melakukan ”kerja 

bersama”. Tetapi, dengan bercermin pada sejarah masa 

lalu itulah, kita mutlak perlu untuk membangun kembali 

kepercayaan, bahwa negeri ini masih menjanjikan harapan 

lebih baik bagi generasi mendatang.  

 

”Kerja Bersama” merupakan jalan keluar guna 

menuju Indonesia Baru yang makmur, sejahtera, dan 

mandiri yang tidak mungkin dibangun oleh amarah, tetapi 

harus dengan kerja keras dan cerdas. 

 

Dengan pandangan reflektif seperti itu, marilah kita 

bangun persatuan dan kesatuan bangsa dengan “kerja 

bersama”, yang menandai peringatan Proklamasi 

Kemerdekaan RI Ke-72 ini dengan penuh rasa syukur.  

 

Akhir kata, semoga Tuhan Yang Maha Mengetahui 

menunjukkan arah di jalan lurus-Nya, sehingga Jiwa 
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Proklamasi dapat menuntaskan misi yang terkandung 

dalam tema tersebut, yaitu guna membangun NKRI yang 

satu dan bersatu dengan semangat “kerja-kerja-kerja”. 

 

Dirgahayulah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Sekali Merdeka, Tetap Merdeka menuju Indonesia Jaya!!!  

 

Sekian, terima kasih.  

 

 

Wassalammu’alaikum wr. wb 

 

Yogyakarta, 17 Agustus 2017 

 

GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

 

 

HAMENGKU BUWONO X 


