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WALIKOTA SALATIGA

SAMBUTAN WALIKOTA SALATIGA
PADA PADA ACARA
MALAM TASYAKURAN DAN TIRAKATAN 
DALAM RANGKA
MEMPERINGATI HARI ULANG TAHUN KE – 73 
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Syaloom, Berkah Dalem, Nammo Bhuddaya, 
Om Swasti Astu.

MERDEKA…!

Yang saya hormati,
Para Sesepuh, Alim Ulama, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Ketua RW dan Ketua RT, kader PKK, dan warga Kota Salatiga yang saya cintai dan saya banggakan. 

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nikmat dan kasih sayang-Nya, pada malam yang membahagiakan ini, kita dapat berkumpul dan bersilaturahim dalam rangka Tasyakuran dan Tirakatan Menyongsong Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia. 
Atas nama pribadi dan Pemerintah Kota Salatiga, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga, yang telah menyemarakkan HUT ke-73 Kemerdekaan RI, melalui berbagai kegiatan, seperti kerja bakti, mengecat jalan, pemasangan umbul-umbul, pembuatan gapura, perlombaan dan tasyakuran pada malam hari ini. 
Hadirin yang saya hormati,…
Esok hari tanggal 17 Agustus 2018, kita akan memperingati hari yang sangat bersejarah, Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan perjuangan yang tidak mengenal lelah, pengorbanan harta, benda dan nyawa, para pendahulu bangsa kita telah membuktikan bahwa mereka memiliki harga diri, jati diri dan nasionalisme yang tinggi. 
Hal inilah yang wajib kita renungi dan kita instropeksi pada malam hari ini, apakah kita sudah mewarisi sikap-sikap tersebut, menjadi apa yang diinginkan para pendahulu bangsa kita? Apakah kita sudah mengisi kemerdekaan dengan baik? Apakah kita masih mengedepankan jiwa kebersamaan dan mengutamakan persatuan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara?
Tugas pemerintah/negara seperti termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Untuk menjalankan tugas/peran tersebut, tidak mungkin jika pemerintah bekerja sendiri, tanpa dukungan masyarakat. Diperlukan suatu kerja sama harmonis antara pemerintah dan masyarakat, yang bersinergi sehingga proses pembangunan untuk mencapai cita-cita bangsa dapat berjalan dengan baik.
Begitu pula yang saya harapkan dari masyarakat Kota Salatiga, untuk ikut menyukseskan program, baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Sebagai contoh, mulai tahun 2017 lalu, Kota Salatiga mulai berbenah mempercantik wajah kota. Secara bertahap, tentunya kita semua berharap agar program yang sudah direncanakan sedemikian rupa, dapat berjalan dengan baik. Apa yang sudah dibangun, apa yang sudah dipercantik, hendaknya bisa kita jaga dan rawat bersama-sama, jangan malah dikotori, dicorat-coret, dihancurkan, bahkan dicuri. 	Untuk itu, marilah dari lingkup terkecil, mulai dari keluarga, RT, dan RW, saya minta untuk dapat mengembangkan sikap handarbeni dan peduli. Apalagi di tahun 2019 nanti, Insya Allah program Gugur Gunung Nyengkuyung Mbangun Rukun Warga (Guyub RW) akan mulai direalisasikan, tentunya kucuran dana tersebut harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat dan dapat dipertanggungjawabkan penggunaan serta pemeliharaannya. 



Semua yang saya uraikan diatas adalah sebagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah, selanjutnya Saya akan berbicara mengenai kewajiban masyarakat, karena tentunya ada hak, maka ada kewajiban. Sebagai masyarakat yang baik, selain untuk mendukung program pembangunan, salah satunya melalui pembayaran PBB P-2 dan pajak-pajak lainnya tepat waktu. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa, pajak masih menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Bapak,ibu, saudara seluruh warga Kota Salatiga yang berbahagia,...
Mengakhiri sambutan ini, saya ingin mengajak segenap masyarakat Kota Salatiga untuk menyambut dan merayakan Hari ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menanamkan semangat kejuangan dan proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 agustus 1945, memantapkan kedaulatan dan jiwa kebangsaan, serta mewujudkan masyarakat yang Sehat, Tertib, Bersih, Indah dan Aman yang Sejahtera, Mandiri, Bermartabat dan berkepribadian Pancasila.  

Demikian beberapa hal untuk menjadi renungan pada malam tirakatan kali ini. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta meridhoi upaya kita dalam mengisi kemerdakaan. 
Dirgahayu Republik Indonesia !
Merdeka !
Sekian dan terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salatiga, 16 Agustus 2018
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