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RABU, 29 NOVEMBER 2017
Assalamu’alaikum Wr.Wb.
Salam sejahtera bagi kita sekalian
Oom Swastiastu
Namo Buddhaya
Yang kami hormati segenap tamu undangan, dan seluruh peserta
upacara yang saya hormati pula.
Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah
SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya, kita sekalian masih diperkenankan untuk melaksanakan Peringatan
Hari Ulang Tahun Ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia, Hari Ulang
Tahun Ke-72 Persatuan Guru Republik Indonesia, dan Hari Guru Nasional
Ke-22 Tahun 2017 dalam keadaan sehat wal’afiat tiada kekurangan suatu
apapun. Aamiin.

Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati,
Sebagai bangsa yang berdaulat, saat sekarang ini kita tengah
dihadapkan pada pentingnya membangun kesadaran karakter kebangsaan
sebagai jatidiri bangsa, yang menjadi modal merawat dan menjaga
kejayaan bangsa di masa yang akan datang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa proses tersebut dibangun dan diawali
pada berbagai jenjang pendidikan formal di sekolah dengan adanya contoh
dan teladan dari para guru, serta sentuhan para guru dalam membimbing
dan membina tunas-tunas bangsa.
Inilah relevansi tema peringatan Hari Guru Nasional tahun ini, yaitu
“Membangun Pendidikan Karakter melalui Keteladanan Guru”.
Hal tersebut diperkuat dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87
Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, dimana Perpres
tersebut mengamanatkan guru sebagai sosok utama yang menjadi teladan
dalam pendidikan karakter di sekolah.
Guru memiliki tanggung jawab dalam membentuk karakter peserta
didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga.
Selain itu, guru dan tenaga kependidikan juga harus mampu mengelola
kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat untuk
mengobarkan Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Semua upaya tersebut dilakukan, mengingat urgensi penguatan
karakter semakin mendesak seiring dengan tantangan berat yang dihadapi
bangsa di masa mendatang. Dan visi yang harus dimiliki adalah, fakta
bahwa para peserta didik saat ini adalah calon generasi emas Indonesia
pada tahun 2045 mendatang, yang harus memiliki bekal jiwa Pancasila
yang baik guna menghadapi dinamika perubahan yang sangat cepat dan
tidak terduga.
Untuk itu, dukungan dan prioritas tertuju pada sektor pendidikan,
agar para guru dapat fokus dalam tugas mewujudkan generasi penerus
yang cerdas dan berakhlak mulia. Guru dapat menjadi sumber keteladanan
bagi siswa, tentu dengan sikap dan perilaku yang terpuji dan mampu
dijadikan panutan, menjadi suri dan tauladan.

Dukungan bagi sektor pendidikan ditunjukkan dengan langkah
strategis Pemerintah Kabupaten Wonogiri yang menetapkan pendidikan
gratis tingkat dasar pada tahun 2018, serta pemberian beasiswa bagi
mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu, yang tahun 2017 ini
sudah menjadi pelaksanaan kedua.

Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati,
Pada kesempatan ini juga dilaksanakan peringatan Hari Ulang Tahun
ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) yang mengambil tema
“46 Tahun KORPRI Kerja Bersama, Setia Sepanjang Masa.”
Tema ini kiranya menjadi semangat untuk meningkatkan jiwa korsa
bagi setiap anggota KORPRI, dimana jiwa korsa sangat diperlukan dalam
menjalankan tugas dan fungsi sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
Dan bersamaan dengan peringatan HUT ke-46 KORPRI Tahun 2017,
saya mengajak KORPRI Kabupaten Wonogiri untuk melaksanakan hal-hal
sebagai berikut :
1. Memantapkan fungsi organisasi KORPRI sebagai perekat persatuan
bangsa
2. Memantapkan netralitas seluruh anggota terutama dalam menghadapi
Pemilukada serentak.
3. Meningkatkan semangat profesionalitas seluruh PNS
4. Mengajak anggota KORPRI untuk meningkatkan kinerja terutama di
bidang pelayanan publik.
5. Meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian
sosial dan lingkungan dalam berbagai kegiatan positif dalam
masyarakat.

Harapan kita bersama, KORPRI mampu berperan sebagai wadah bagi
Pegawai Republik Indonesia yang selalu berkomitmen tegak lurus terhadap
kepentingan bangsa dan negara. Yang diperkuat dengan berlakunya
Undang-undang Aparatur Sipil Negara, dimana KORPRI harus siap menjadi
bagian integral dari pemerintahan yang berperan menjaga kode etik dan
standar profesi dalam mewujudkan sebagai korps pemersatu bangsa.

Hadirin dan peserta upacara yang saya hormati,
Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat Ulang Tahun
Korps Pegawai Republik Indonesia, Selamat Ulang Tahun Persatuan Guru
Republik Indonesia, dan Selamat Hari Guru Nasional tahun 2017.
Sekian dan terima kasih
Wassalamu ‘alaikum wr.wb.
BUPATI WONOGIRI
Cap/ ditandatangani
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