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Yth. - Pimpinan DPRD dan para Anggota DPRD 
Provinsi DKI Jakarta; 

- Ketua Dewan Harian Nasional dan Dewan 
Harian Daerah Angkatan'45; 

- Para Pelaku Sejarah Peristiwa Rapat 
Raksasa . Ikada atau keluarga yang 
mewakili; 

- Para pejuang dan Anggota Legiun Veteran; 

- Para Pejabat Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta; 

- Ibu-Ibu Dharma Wanita, PKK, Institusi 
Kepemudaan dan Organisasi-organisasi 
Masyarakat; 

- Para Pegawai dan Peserta Upacara yang 
saya hormati. 
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Assalamu'alaikum Wr. Wb, 
Salam sejahtera, Selamat pagi. 
Merdeka I!! 

Hari ll1l kita melaksanakan upacara, 
mengenang peristiwa bersejarah "Rapat Raksasa 
Ikada tanggal19 September 1945", dengan tema 
Dengan Semangat Memperingati Had Rapat 
Raksasa lKADA ke-68 Kita Wujudkan 
Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan Undang
Undang Dasar 1945. 

Peristiwa bersejarah 68 (enam puluh 
delapan) tahun yang lalu tersebut, yang 
merupakan peristiwa heroik generasi muda dan 
massa rakyat saat itu, memiliki makna sangat 
dalam yaitu: 

• Melambangkan 	 kegigihan dan keberanian 
rakyat Jakarta dan sekitarnya dalam 
mempertahankan kemerdekaan, dan menentang 
penjajah . 

• Ungkapan aspirasi pemuda Jakarta, yang tidak 
sabar menunggu pemindahan kekuasaan dari 
tentara Jepang kepada bangsa Indonesia, 
sebagaimana tercantum dalam Teks Proklamasi 
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yang antara lain menegaskan, pemindahan 
kekuasaan dilaksanakan secara seksama dan 
dalam tempo yang sesingkat-singkatnya . 

• Kebulatan tekad untuk memberikan dukungan 
tetap tegaknya NKRl. 

Generasi muda yang terdiri dari para pelajar, 
mahasiswa, pegawai serta warga Kota Jakarta dan 
sekitamya (Tangerang, Bekasi, Ban/en), saat itu 
membanjiri Iapangan Ikatan Atletik Djakarta 
(lKADA) untuk menegaskan kepada dunia bahwa 
Repuhlik Indonesia yang diproklamasikan 
tanggal 17 Agustus 1945 masih tetap tegak, 
kokoh, hersatu dan berdaulat. 

Pemyataan dan sikap tegas rakyat tersebut, 
meneguhkan sikap, bahwa bangsa Indonesia yang 
telah memproklamirkan kemerdekaannya bukan 
negara hadiah atau boneka Jepang. 
Peserta apel yang saya hormati, 

Pekikan kata Merdeka yang diucapkan Bung 
Kamo, dis am but gegap gempita oleh massa yang 
berkumpul, dan dalam pidato singkatnya beliau 
berpesan agar massa tetap tenang, menyerahkan 
penyelesaian masalah kenegaraan kepada 
Presiden dan Kabinet. 
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Jiwa dan semangat patriotisme beserta 
ketegasan dan keberanian para pahlawan tersebut, 
harus kita teladani sebagai landasan pijak dalam 
melaksanakan pembangunan dan mewujudkan 
cita-cita kemerdekaan yang telah diperjuangkan 
oleh para kusuma bangsa. 

Mari kita jadikan peringatan sebagai 
momentum untuk : 

• Memahami makna 	 Rapat Raksasa Ikada tahun 
1945. 

• Menggelorakan 	 semangat persatuan dart 
kesatuan bangsa Indonesia. 

• Sumber 	 motivasi mengisi kemerdekaan dari 
generasi ke generasi, serta meraih kejayaan 
bangsa dan negara. 

• Melestarikan 	 nilai-nilai dan semangat 
perjuangan dengan pengamalan, sesuai kondisi 
dan perkembangan zaman. 

Mari kita galang seluruh potensi dan daya 
untuk mewujudkan demokrasi, dengan semangat 
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kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta 
memegang teguh dan mempertahankan 4 (empat) 
Pilar Kebangsaan yaitu NKRl, Pancasila, 
Undang-Undang Dasar 1945 dan Bhinneka 
Tunggal Ika, untuk mengantisipasi ancaman pada 
bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial 
budaya. 

Para Anggota Dewan, Ketua Dewan Harian 
Nasional dan Harian Daerah Angkatan'45, Para 
Pelaku Sejarah dan peserta apel yang saya 
hormati; 

Pengalaman peIjuangan Bangsa Indonesia 
menunjukkan, berlandaskan semangat 
kebersamaan dan persatuan, sebesar apapun 
tantangan yang kita hadapi, Insya Allah dapat 
diselesaikan dengan baik. Dengan pengalaman 
seperti itu pula, saya mengajak segenap warga 
Ibukota, mari kita bersama-sama menata 
perubahan dan mewujudkan Jakarta Baru, 
menjadikan Jakarta sebagai Kota yang bersih, 
hijau, aman, nyaman, berdaya saing, dan tertata 
dengan baik. 
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Para peserta upacara yang saya honnati; 

Sejalan dengan VISI penyelenggaraan 
pemerintahan dan pembangunan Jakarta yang 
berorientasi pada pelayanan publik, saya 

. mengucapkan selamat kepada Unit Penyelenggara 
Pelayanan, yang berhasil meningkatkan kualitas 
pelayanan publik tahun 2012, dan menerima 
penghargaan dari Menteri Pendayagunaan 
Aparatur Negara dan Refonnasi Birokrasi, yaitu : 

• RSUD 	 Tarakan Kota Administrasi Jakarta 
Pus at, menerima Penghargaan Piala dan Piagam 
Citra Pelayanan Publik, dengan Kategori A 
(atau Sangat Baik).· 

• Puskesmas 	 Kecamatan Jagakarsa Kota 
Admiriistrasi Jakarta Selatan, menerima 
Penghargaan berupa Piagam dengan Kategori B 
(atau Baik). 

Ucapan selamat juga saya sampaikan kepada 
Unit Pelayanan Publik, yang berdasarkan Hasil 
Monitoring dan Evaluasi Unit Pelayanan Tingkat 
Provinsi DKI Jakarta memperoleh njlai pelayanan 
terbaik, dan saat ini sedang dinilai oleh Tim 
Penilai Tingkat Nasional, yaitu : 
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• RSUD Cengkareng, sebagai Terbaik !. 
• SMK Negeri 27, Terbaik II, dan 

• Unit 	 Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Administrasi Jakarta Timur, Terbaik III . 

Akhirnya, marilah kita memohon dan 
berdoa, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha 
Kuasa, senantiasa memberikan birnbingan dan 
petunjuk-Nya kepada kita semua dalam mengisi 
kemerdekaan dan membangun Kota Jakarta yang 
lebih baik. 

Merdeka I!! 

Wassalamu'alaikum Wr. Wh. 

Jakarta, 19 September 2013 

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS 

IBUKOT A JAKARTA, 

JOKOWlDODO 


