
Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Tanjungpinang

BATAMTODAY.COM, Tanjungpinang - Seluruh 
pegawai di lingkungan Pemerintah Kota 
Tanjungpinang melaksanakan upacara 
peringatan Hari Kesaktian Pancasila, Rabu 
(1/10/2014) di halaman kantor wali kota. Walikota 
Tanjungpinang Lis Darmansyah tampil sebagai 
inspektur upacara.

Dalam amanatnya Lis Darmansyah mengatakan, 
lima poin dalam Pancasila adalah bagian dari 
tatanan kehidupan bangsa Indonesia. Satu 
persatu sila dalam Pancasila menuntun setiap 
langkah kehidupan masyarakat Indonesia, 
termasuk masalah korupsi. 

Menurutnya, maraknya korupsi karena masyarakat Indonesia terlalu menikmati euphoria 
reformasi sehingga secara perlahan mampu menepis pentingnya makna Pancasila sebagai roh 
dan semangat kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya pengamalan sila pertama. 
Generasi muda saat ini, kata Lis, tidak hanya kurang memahami makna penting Pancasila, tapi 
bahkan ada yang tidak hapal Pancasila.

“Oleh sebab itu, mengingat fenomena yang banyak terjadi akhir-akhir ini, tema peringatan Hari 
Kesaktian Pancasila tahun 2014 ini adalah “Penguatan Nilai-nilai Pancasila untuk Meningkatkan 
Kualitas Demokrasi” sangatlah tepat. Karena sebagai falsafah negara, Pancasila menjadi acuan 
kita dalam mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera,” tutur Lis Darmansyah.

Wali Kota Lis Darmasyah juga tak lupa menghimbau kepada seluruh pegawai yang hadir dalam 
upacara agar berpartisipasi dalam kegiatan menyambut HUT Kota Otonom Tanjungpinang yang 
akan diperingati pada 17 Oktober mendatang. Dalam kegiatan tersebut, kata Lis, akan digelar 
berbagai lomba,  baik untuk para aparat pemerintah maupun untuk masyarakat umum. 

“Teknisnya akan dibahas dalam rapat nanti. Yang jelas akan ada pawai pembangunan serta 
lomba-lomba lainnya,” ungkap  Lis.

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan secara rutin setiap tahun dengan menghapus kegiatan lain 
yang hanya seremonial saja. Tujuannya, kata Lis, salah satunya sebagai media informasi 
kepada masyarakat sejauh mana pembangunan kota otonom ini sekaligus untuk menumbuhkan 
rasa kebersamaan antar sesama warga Kota Tanjungpinang. (Narasi & Foto: 
Habibi/BATAMTODAY.COM)

Walikota Tanjungpinang, Lis Darmansyah saat 
menjadi Inspektur upacara

Wali Kota Tanjungpinang yang tampil sebagai Inspektur 
Upacara Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2014 
memberikan perintah untuk melaksanakan upacara.

Inspektur Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 
Oktober 2014 memberikan selamat kepada pemimpin 
upacara.

Inspektur Upacara membacakan Teks Pancasila

Pengibaran Sang Merah Putih pada Upacara Peringatan 
Hari Kesaktian Pancasila di Kantor Wali Kota 
Tanjungpinang.

Sejumlah PNS dan honorer di lingkungan Pemko 
Tanjungpinang saat mengikuti Upaca Peringatan 
Hari Kesaktian Pancasila.

Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Syahrul beserta 
kepala SKPD saat mengikuti Upacara Peringatan 
Hari Kesaktian Pancasila.

Inspektur Upacara saat menyampaikan amanat. Kepala sekolah dan guru se-Tanjungpinang turut 
berpartisipasi dalam upacara peringatan Hari Kesaktian 
Pancasila di halaman kantor wali kota.

Lis Darmansyah selaku inspektur upacara menekankan 
pentingnya menjaga dan menjalankan amanat yang 
terkandung dalam Pancasila.

Pembacaan Ikrar dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian 
Pancasila.

Pembacaan UUD 1945. Pembawa Bendera Merah Putih pada upacara Hari 
Kesaktian Pancasila  1 Oktober 2014.
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