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Gubernur 
Daerah Istimewa Yogyakarta 

 
 

Sambutan 
 

MALAM TIRAKATAN 
HARI PENEGAKAN KEDAULATAN NEGARA 

 
Yogyakarta, 28 Februari 2023 

----------------------------------------------- 
 
Assalamu'alaikum Wr. Wb.  
dan Salam Sehat Sejahtera teruntuk kita semua, 
 
 
Hadirin sekalian, peserta tirakatan yang dirahmati 
Allah, 
 
 MALAM Tirakatan dalam rangka Peringatan 
Hari Penegakan Kedaulatan Negara sama halnya 
sebuah perenungan spiritual, dengan memusatkan 
kekuatan batin, agar dapat menunaikan cita-cita 
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berlandaskan istiqomah--konsisten, konsekuen, dan 
berkelanjutan dalam nilai-nilai satya wacana, satunya 
kata dan perbuatan.  
 

Dalam budaya Jawa seperti halnya menunaikan 
patrap, melalui adeping tekad sura-dira jayaningrat 
lebur dening pangastuti, sebagai laku yang ditempuh 
menuju pangajab-sih kawilujengan langgeng.  

 
Peringatan Hari Penegakan Kedaulatan Negara 

Tahun 2023, sudah selayaknya diresapi sebagai olah 
batin, selaras dengan sengkalan “Liring Pangastuti 
Trusing Tyas”—bahwa hati sanubari memang harus 
dibuka seluas-luasnya, agar menjadi suluh penerang 
dalam mengabdi dan mencintai tanah air.  

 
Peringatan inipun, sebaiknya diliputi suasana 

kesahajaan tanpa mengurangi esensi maknanya. 
Kesahajaan ini juga dalam rangka lelaku introspeksi, 
agar kita senantiasa mengingat betapa besar anugerah-
Nya, berupa Kedaulatan Indonesia sepenuhnya, 
dengan Yogyakarta sebagai episentrumnya.  
 

Segala puji ke haribaan-Nya, yang telah 
meletakkan hati dan langkah dalam kebersamaan bagi 
para pendahulu kita, teruna bangsa yang telah berjuang 
dalam tekad “pecahing jaja, wutahing ludira”, seiring 
prinsip “satya wacana” yang digenggam erat para 
“founding father” bangsa.  
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Malam ini juga dianjurkan menjadi momentum 
retrospeksi, mengenang jasa para pahlawan penegak 
kedaulatan negara. Seraya mendoakan, agar arwah para 
syuhada bangsa itu, memperoleh pahala sesuai amal-
bhaktinya, serta diterima di sisi-Nya, dan diampuni 
dosa-dosanya.  

 
Dan pada malam ini pula, marilah memulai 

aktualisasi makna kedaulatan, dalam bingkai 
keyogyaan, yang terpancar dalam semangat 
“Hamemayu Hayuning Bawana”. Aktualisasi 
kedaulatan negara dapat diwujudkan, melalui upaya 
kerja bersama, dalam meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat, melalui “golong-gilig” anak bangsa. Tentu 
dalam konsepsi daulat rakyat yang berkeadaban, dan 
berfondasi wawasan kebangsaan. 
 
 Dengan perenungan seperti itu, marilah kita 
jalani Malam Tirakatan ini dengan berpasrah diri ke 
haribaan-Nya, agar bangsa ini tetap di jalan lurus-Nya. 
Segala puji hanya milik Tuhan Yang Maha Kuasa, 
yang telah meletakkan hati dan langkah kita dalam 
kebersamaan, dalam mengabdi kepada Ibu Pertiwi. 
 
 Akhirul kalam, semoga Allah SWT berkenan 
melimpahkan berkah, rahmat, hidayah dan inayah-Nya 
bagi keselamatan seluruh masyarakat, bangsa, dan 
negara. Amien. Amien. Ya Rabbal Alamien. 
 



4 
 

 Sekian, terima kasih. 
 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
 
Yogyakarta, 28 Februari 2022 
 
GUBERNUR 
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 
 
 
HAMENGKU BUWONO X 
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