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PIDATO 

HARI KEBANGKITAN NASIONAL 

 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nastainu alaa ummuriddunya  waddiin, 

wassalatu wassalamu alaa asrofil  ambiyai  walmursaliin wa alaa alihi wasahbihi   

ajmaiin. Lahaula  walaa  quwwata  illa billahil aliyyil adziim. 

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. 

Yth. Bapak/Ibu Guru sekalian serta anak-anakku yang berbahagia. 

Di hari yang cerah dan penuh kebahagiaan ini, marilah kita senantiasa 

memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan YME, karena berkat limpahan 

rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya, kita semua masih dianugerahi kesehatan dan 

kesempatan sehingga dapat melaksanakan tugas dan kewajiban kita, khususnya pada 

saat ini melaksanakan Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 

ke-105 pada pagi hari tanggal 20 Mei tahun 2013 dalam keadaan sehat wal afiat. 

Mengapa setiap tanggal 20 Mei kita diperingati sebagai Hari Kebangkitan 

Nasional … ?  

Hari kebangkitan nasional atau biasa disebut HARKITNAS adalah masa di 

mana bangkitnya rasa dan semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme serta 

kesadaran untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia, yang 

sebelumnya tidak pernah muncul selama penjajahan Belanda dan Jepang. Masa 

tersebut ditandai dengan dua peristiwa penting yaitu berdirinya Boedi Oetomo pada 

tanggal 20 Mei 1908 dan Ikrar Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Masa 

ini merupakan salah satu dampak politik etis yang mulai diperjuangkan pada masa 

penjajahan di abad XIX. 

Hari kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei, bertepatan 

dengan hari lahirnya Organsiasi atau perkumpulan Budi Utomo, dan pada tahun 2013 

ini diperingati pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 dan masuk ke-105 tahun. 
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Tema Harkitnas atau HKN 2013 adalah: 

DENGAN SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL, KITA 

WUJUDKAN DEMOKRASI BERDASARKAN PANCASILA DAN 

UNDANG-UNDANG DASAR 1945 MENUJU INDONESIA YANG MAJU 

DAN MODERN DALAM BINGKAI NKRI 

Sub tema : 

Dengan Semangat Demokrasi Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, Kita 

Sukseskan Penyelenggaraan Pesta Demokrasi yang Adil dan Beradab. 

Slogan : 

Indonesia Jaya, Indonesia Maju dan Modern. 

Seratus lima tahun yang lalu, tepatnya tanggal 20 Mei 1908 berdirilah 

perkumpulan atau organisasi politik pertama bernama “Budi Utomo” yang dipelopori 

oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Tanggal berdirinya “Budi Utomo” itulah ditetapkan 

pemerintah sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nilai-nilai Kebangkitan Nasional 

yang diperjuangkan para pendahulu kita telah menjadi perekat jalinan persatuan dan 

kesatuan di antara kekuatan dan komponen bangsa. Nilai-nilai persatuan dan 

kesatuan inilah telah memberi semangat untuk melepaskan diri dari penjajahan, 

mengejar ketertinggalan dan membebaskan diri dari keterbelakangan. Nilai-nilai 

itulah yang menjadi dasar perjuangan para pemuda dan pada tanggal 20 Mei 1908 

terorganisasi dalam wadah pergerakan bernama "Boedi Oetomo". Dari sinilah 

kemudian semangat nilai-nilai persatuan dan kesatuan ini semakin mengkristal dan 

menjadi kekuatan moral bangsa sebagaimana tertuang dalam Ikrar Sumpah Pemuda 

pada tanggal 28 Oktober 1928. Perjuangan panjang yang ditempuh oleh bangsa 

Indonesia tersebut, akhirnya kita capai dengan memproklamirkan kemerdekaan pada 

tanggal 17 Agustus 1945 sebagai bangsa yang merdeka dari penjajahan. 

Bangsa Indonesia telah bersepakat bahwa Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia yang diperoleh melalui perjuangan panjang tersebut harus tetap 

dipertahankan, dipelihara dan dijaga. Dalam kurun waktu 68 tahun perjalanannya, 

berbagai ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan masih saja terjadi. Beberapa 

tahun terakhir ini bangsa kita dilanda dengan berbagai cobaan berupa bencana alam 



sebagai akibat atau  pengaruh lingkungan global yang menyebabkan kerusakan di 

berbagai  sektor kehidupan kita bahkan menimbulkan korban jiwa dan harta benda 

yang besar. Dengan memperhatikan perkembangan dan kecenderungan fenomena 

bangsa tersebut, maka semangat dan jiwa Kebangkitan Nasional menjadi penting 

untuk terus tetap digelorakan dalam setiap individu warga negara Indonesia, agar 

tetap waspada dalam rangka menjaga keutuhan kita sebagai sebuah bangsa yang 

besar dalam bingkai NKRI. 

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-105 Tahun 2013 ini akan kita 

jadikan sebagai sebuah momentum untuk memasuki kebangkitan Nasional pada 

tahun-tahun berikutnya. Momentum ini ditandai dengan berbagai kegiatan dan 

aktifitas yang dilakukan oleh pemerintah bersama seluruh komponen bangsa dari 

pusat sampai daerah untuk terus mengokohkan, menguatkan dan  memelihara 

semangat kebangkitan Nasional. 

Keistimewaan Harkitnas yang diperingati setiap 20 Mei harus menjadi 

inspirasi bagi kemajuan pendidikan nasional. Oleh karena itu, momentum hari 

Kebangkitan Nasional tahun ini harus dijadikan inspirasi bagi kita untuk memajukan 

bangsa Indonesia melalui pendidikan. Pendidikan harus  mampu melahirkan generasi 

bangsa yang maju dan beradab. Kita harus melakukan investasi yang optimal melalui 

pemberian akses seluas-luasnya bagi setiap warga negara untuk menikmati 

pendidikan mulai dari pendidikan anak usia dini (PAUD) sampai di bangku 

perguruan tinggi. 

Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang diperingati tanggal 20 Mei setiap 

tahunnya merupakan momen untuk mengukuhkan identitas dan jati diri sebagai 

bangsa Indonesia, tidak hanya di dalam negeri, namun juga di mata internasional. 

Identitas kita sejak awal sangat jelas sebagai negara dan bangsa Indonesia. 

Peringatan Harkitnas merupakan momen untuk menonjolkan unsur-unsur identitas 

bangsa itu, di dalam dan di luar negeri. 

Untuk mengukuhkan jati diri bangsa di antaranya dengan peneguhan terhadap 

4 pilar bangsa, yakni UUD Negara RI 1945, Pancasila, Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Keempat pilar itu agar dapat 

diterjemahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, masyarakat Indonesia harus 



bersama-sama meningkatkan modal ilmu pengetahuan yang dimiliki. Bangsa yang 

maju peradabannya, harus memiliki modal besar, yakni ilmu pengetahuan yang 

besar. 

Kemampuan untuk mempertahankan identitas bangsa itu, sangat penting, 

mengingat dinamika peradaban saat ini memiliki mobilitas yang sangat tinggi. 

Banyak peradaban asing dengan segala identitas yang melekat di dalamnya, tidak 

dapat dihindari kehadirannya di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Baik yang 

masuk melalui media massa, film, maupun musik. Jika tidak hati-hati, peradaban 

asing yang saat ini leluasa masuk ke dalam negeri tersebut sangat mungkin dapat 

mendominasi peradaban bangsa Indonesia. Akibatnya, masyarakat berpotensi 

kehilangan jati dirinya sebagai bangsa Indonesia. 

Hal itulah yang mendasari pemerintah untuk terus aktif mengembangkan dan 

memperkenalkan peradaban Indonesia ke dunia internasional. Salah satunya dengan 

membangun pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan di luar negeri. Beberapa negara 

yang telah dan tengah menjadi sasaran membangun pusat pendidikan dan 

Kebudayaan Indonesia di antaranya berada di Jepang, Rusia, Jerman, dan 

Australia. Pusat pendidikan Indonesia itu berperan sebagai agen-agen pembentuk dan 

penyebar peradaban Indonesia di mata dunia,  

Marilah kita jaga dan tingkatkan rasa persatuan dan kesatuan. BERSATU 

KITA TEGUH BERCERAI KITA RUNTUH. Berusaha memperbaharui dan 

meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku kita untuk mencapai cita-cita yang 

luhur. Sebagai generasi penerus bangsa, sebagai pelajar yang baik, marilah kita 

singsingkan baju, rajinlah belajar, raih cita-cita setinggi mungkin. 

Dalam kesempatan ini, saya berpesan: 

1. Bagi siswa kelas VI 

Ujian telah selesai, namun belajar tidak berhenti sampai di sini, kita tetap belajar 

terus, masa depan bangsa dan negara berada di pundak kalian. Tuntutlah ilmu 

dan lanjutkan sekolah setinggi mungkin. Semoga apa yang kalian cita-citakan 

dapat tercapai. 

 

 



2. Bagi siswa kelas I-V 

Belajarlah dengan sungguh-sungguh untuk menghadapi Ulangan Kenaikan 

Kelas (UKK) besok tanggal 10-15 Juni 2013. Semoga kalian memperoleh nilai 

yang baik dan dapat naik kelas. 

Demikian yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat bagi para peserta 

dan hadirin sekalian. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala 

kekurangannya. 

Akhirul kalam, Wal afwu minkum, billahi taufiq wal hidayah, 

Wassalamu’alaikum warahmatullahi Wabarakatuh. 

 

 

Kudus, 2 Mei 2013 

Kepala SD 3 Karangmalang, 

 

 

 

 

Sutiyono, S.Pd.SD 

NIP 19640513 1986908 1 001 

 


