DANDIM 1706/FAKFAK HADIRI UPACARA HARDIKNAS
Oleh Jefferson Mahagia
Selasa, 03 Mei 2016 10:24 -

Fakfak pada hari senin (02/05/2016) pkl 08.30 wit, Dandim 1706/Fakfak Letkol Inf Andi Gus
Wulandri, S.IP menghadiri giat upacara peringatan hasdiknas bertempat di lapangan 16
November Kab. Fakfak, dengan tema " Nyalakan Pelita, Kembangkan cita - cita" dan diikuti
peserta upacara jml -/+ 750 orang dari tni, polri, ekspedisi nkri, satpol pp, nahasiswa, korpri dan
sma, smk, madrasah, smp, sd se kabupaten fakfak.
Adapun hadir dalam undangan upacara sbb;
1. bupati kab. fakfak.
2. dandim 1706/fakfak.
3. kapolres kab. fakfak
4. kajari kab. fakfak.
5. ketua pengadilan negeri fakfak
6. ketua dord fakfak
7. sekda kab. fakfak.
8. ketua papeda kab. fakfak
9. kadis pendidikan kab. fakfak
10. para kepala skpd kab. fakfak
11. tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda dan tokoh perempuan.
Yang bertindak selaku irup bupati kab. fakfak( drs. muhamad uswanas, m.si) dan sebagai dan
up mayor inf m. ridwan (dari tim ekspedisi nkri) dan pembawa acara serda kowad puji (dari tim
ekspedisi) adapun urutan kegiatan sbb;
1. pukul 08.30 wit bupati selaku irup memasuki lapangan upacara. Dilanjutkan dgn
penghormatan pasukan, laporan komandan upacara, pengibaran sang merah putih di iringi lagu
kebangsaan indonesia rayan mengheningkan cipta, pembacaan teks pancasila dan diikuti oleh
seluruh pasukan upacara, pembacaan uud 1945, pemberian penghargaan dari menteri
pendidikan dan kebudayaan republik indonesia diserahkan oleh bupati kepada guru sekolah yg
berptetasi.
Amanat/pidato meteri pendidikan dan kebudayaan ri pada hari diknas 2 mei 2016, yg dibacakan
oleh bupati kab. fakfak yg intinya kepada para pegiat pendidikan diseluruh penjuru nusantara,
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ijinkan saya menyampaikan apresiasi atas peran aktifnya dlm mencerdaskan saudata
sebangsa. kepada ibu dan bapak pendudik di seluruh jenjang, yg tak lelah menyalurkan
inspirasi, membuka jalan pencerahan, dan membangkitkan asa setiap insan yg dididiknya agar
manjadi manusia yg berkarakter, berpengetahuan dan memberikan faedah bagi sekitarnya,
ijinkan saya atas nama pemerintah menghaturkan rasa hormat mendalam. semoga allah swt,
tuhan yang maha esa melapangkan dan maha meninggikan selalu meridhoi iktiar kita utk
pencerdaskan kehidupan bangsa kita tercinta.
selamat hari pendidikan nasional dan selamat merayajan dan memeriakan bulan pandidikan
dan kebudayaan.
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