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Cilacap, 23 Juli 2018
Kepada Yth :
Nomor
: 003.1 / 5106 / 04
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal
: Pedoman
Peringatan
HUT Ke-73 Kemerdekaan
RI Kabupaten CilacapTahun 2018

1. Kepala
Perangkat
Daerah
di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cilacap;
2. Pimpinan Instansi Vertikal Kabupaten
Cilacap;
3. Camat se Kabupaten Cilacap;
4. Pimpinan BUMN / BUMD / Perbankan
di Kabupaten Cilacap;
5. Pimpinan Perusahaan / Pelaku Usaha
di Wilayah Kabupaten Cilacap.
Di CILACAP

Dasar surat Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor :
B-484/M.Sesneg/Set/TU.00.04/05/2018
tanggal
11 Juli 2018 perihal
Penyampaian Tema dan Logo Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73
Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2018 dan Keputusan Bupati Cilacap
nomor : 003.1/355/04/Tahun 2018 tanggal
28 Juni 2018 tentang
Pembentukan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-73 Kemerdekaan
Republik Indonesia Kabupaten Cilacap Tahun 2018, dengan ini kami
sampaikan Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Peringatan HUT Ke-73
Kemerdekaan RI Kabupaten Cilacap Tahun 2018 sebagai berikut :
1. Tema, Sub Tema dan Logo Peringatan :
a. Tema Pokok Peringatan HUT Ke-73 Kemerdekaan RI Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 mengacu pada tema nasional :
“ KERJA KITA PRESTASI BANGSA “
b. Sub Tema/Tema Daerah :
“PRESTASI KITA, SUKSESKAN BANGGA MBANGUN DESA ”
c. Logo Peringatan HUT Ke-73 Kemerdekaan RI Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 sebagaimana terlampir dan untuk dapat dimanfaatkan
secara maksimal dalam berbagai media ( website / media sosial
instansi, striker kendaraan dinas, souvenir maupun merchandise
instansi dan lain – lain yang dapat dilihat dan diakses publik.
http://www.cilacapkab.go.id
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d. Logo, Tema dan Sub Tema Peringatan HUT Ke-73 Kemerdekaan RI
Tahun 2018 tersebut agar diperbanyak dan disebarluaskan kepada
masyarakat di lingkungan OPD / Unit kerja / Instansi / Wilayah masingmasing – sampai ke tingkat RW / RT.
2. Penyelenggaraan acara-acara peringatan HUT Ke-73 Kemerdekaan RI
Kabupaten Cilacap Tahun 2018 agar dilaksanakan dengan berlandaskan
pada tema dan logo yang sudah ditentukan, dirayakan secara khidmat dan
meriah dengan lebih mengedepankan pada aspek pemberdayaan
masyarakat untuk mendorong seluas mungkin prakarsa, inisiatif dan
kreativitas masyarakat, serta diusahakan pembiayaannya sehemat
mungkin dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan
yang ada.
3. Penyelenggaraan Upacara Bendera pada tanggal 17 Agustus 2018
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Dilaksanakan secara terpusat di ibu kota Kabupaten dan Kecamatan,
disamping Upacara Bendera di setiap SKPD/ Instansi / Desa/ Kesatuan
masing-masing.
b. Bertindak selaku inspektur upacara adalah Bupati, Camat, Kepala OPD
/ Kepala Instansi / Kades / Pimpinan Kesatuan.
c. Peserta upacara di tingkat Kabupaten dan Kecamatan terdiri dari
seluruh elemen yang ada di masyarakat ( tokoh masyarakat,
pertokoan/pelaku usaha tingkat kecamatan ) sebagai wujud partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat.
d. Bagi kecamatan yang berada di ibu kota Kabupaten dan Kelurahan /
Desa yang berada di ibu kota Kecamatan tidak menyelenggarakan
upacara sendiri, melainkan mengikuti upacara di tingkat atasnya.
e. Penyelenggaraan upacara di lingkungan Instansi (Pemerintah / Non
Pemerintah) dan Sekolah / Perguruan Tinggi, pelaksanaannya
disesuaikan dengan pedoman ini.
f. Dalam upacara tersebut dibacakan sambutan Gubernur Jawa Tengah
(atau Bupati Cilacap) yang naskahnya akan dikirimkan kemudian. Hal
ini juga berlaku untuk Instansi (Pemerintah/Non Pemerintah), sekolah
dan Perguruan Tinggi, sedangkan untuk TNI dan Polri, sambutan atau
amanat diberikan oleh pimpinan kesatuan masing-masing.
g. Pelaksanaan Aubade yang dilanjutkan dengan Upacara Penurunan
Bendera tanggal 17 Agustus 2018 pukul 16.30 WIB hendaknya dapat
diikuti oleh peserta sebagaimana pada pelaksanaan upacara pagi hari
dengan tertib, khidmat dan meriah.
4. Penyelenggaraan acara-acara hiburan hendaknya memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Perayaan Peringatan HUT Ke-73 Kemerdekaan RI Kabupaten Cilacap
Tahun 2018 hendaknya lebih mengedepankan aspek pelestarian dan
pengembangan potensi seni budaya lokal / khas daerah / tradisional,
dan penyelenggaraannya tidak terpusat di ibukota kabupaten /
kecamatan, tetapi dapat menyebar hingga ke seluruh pelosok wilayah
Kabupaten Cilacap sehingga hakekat peringatan “ Dari Masyarakat,
Oleh Masyarakat dan Untuk Masyarakat ” dapat benar – benar
terwujud.
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b. Dalam penyelenggaraan acara – acara hiburan yang melibatkan
masyarakat dalam jumlah cukup besar, pihak panitia agar senantiasa
berkoordinasi dengan unsur aparat keamanan setempat sehingga
keseluruhan acara dapat berlangsung secara tertib, aman dan lancar.
5. Kegiatan- kegiatan yang perlu segera dilaksanakan antara lain :
a. Menggalakkan K-3 di lingkungan masing- masing dengan mengadakan
kerja bhakti untuk membersihkan dan merapikan lingkungan, guna
menciptakan suasana yang bersih, tertib, teratur, rapi, indah dan
nyaman.
b. Membuat / menghias gapura dan memasang spanduk / umbul- umbul
bernuansa merah putih ( umbul-umbul yang warnanya sudah pudar
sebaiknya tidak dipasang )
c. Untuk lebih menyemarakkan dan memeriahkan suasana peringatan,
dihimbau agar dapat memasang lampu hias.
d. Mengadakan lomba-lomba olah raga/kesenian yang melibatkan/
mengikutsertakan warga masyarakat di sekitar kantor.
e. Kegiatan-kegiatan tersebut di atas, dimulai sejak diterimanya surat
ini.
6. Pengibaran Bendera Merah Putih :
a. Sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009
tentang
Bendera,
Bahasa
dan
Lambang
Negara
serta
Lagu Kebangsaan, maka kepada seluruh masyarakat, Instansi
Pemerintah maupun swasta dihimbau untuk mengibarkan Bendera
Merah Putih satu tiang penuh selama 1 ( satu ) bulan, sejak tanggal 1
sampai dengan 31 Agustus 2018 dari pukul. 06.00 WIB sampai
dengan pukul 18.00 WIB.
b. Tinggi tiang bendera yang dipasang di depan masing-masing rumah
warga masyarakat setinggi 3 meter, bercat putih dan dihimbau bendera
yang terpasang warnanya tidak pudar.
7. Khusus kepada para Camat agar melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
a. Menginstruksikan kepada Lurah/Kepala Desa untuk melaksanakan
kegiatan-kegiatan pada point 4 sampai dengan 6 di atas, sampai ke
tingkat RW / RT.
b. Mengkoordinir kegiatan di Tingkat Kecamatan dengan membentuk
kepanitiaan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat.
c. Memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk berkreasi dalam
melaksanakan berbagai kegiatan lomba olah raga/kesenian dan
panggung hiburan di lingkungan masing-masing.
d. Diusahakan agar sebanyak dan seluas mungkin masyarakat di wilayah
masing-masing dapat mengikuti Pidato Kenegaraan Presiden Republik
Indonesia melalui media televisi dan radio (waktu pelaksanaan
menyesuaikan dengan acara di tingkat Pusat).
e. Menghimbau/mengajak masyarakat untuk menyelenggarakan acara
tasyakuran dan doa bersama secara sederhana dan khidmat di
lingkungan masing-masing.
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f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Cilacap u.p. Ketua
Umum Panitia Peringatan HUT Ke-73 Kemerdekaan RI Kabupaten
Cilacap Tahun 2018 dengan alamat Sekretariat Panitia pada Bagian
Kesra Setda Kabupaten Cilacap.
Demikian untuk mendapatkan perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI CILACAP
CAP TTD
H. TATTO SUWARTO PAMUJI
Tembusan :
1. Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Bupati Cilacap;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap;
5. Para Asisten Sekda Kabupaten Cilacap;
6. Para Staf Ahli Bupati Cilacap.
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