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WALIKOTA SALATIGA
SAMBUTAN WALIKOTA SALATIGA
PADA UPACARA BENDERA 
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-73 KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA 
TINGKAT KOTA SALATIGA TAHUN 2018

Pasukan Diistirahatkan !

Assalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Salam sejahtera bagi kita semua,
Syaloom, Berkah Dalem, Nammo Bhuddaya, 
Om Swasti Astu.
Merdeka...!
Merdeka…!
Merdeka…!

Yang saya hormati,
Saudaraku seluruh masyarakat Kota Salatiga yang saya cintai, dan seluruh peserta Upacara yang berbahagia. 

Puji dan syukur di pagi yang cerah ini, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan Upacara Bendera dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia. Atas nama Pemerintah Kota Salatiga, saya mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun ke-73 Kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh masyarakat Kota Salatiga, semoga nikmat kemerdekaan akan selalu menjadi rasa syukur kita, yang tergambar dalam sikap dan perbuatan yang mendukung cita-cita kemerdekaan para pahlawan bangsa.
	Kemerdekaan bangsa Indonesia berhasil diwujudkan melalui perjuangan yang tidak mengenal lelah dari para pendahulu kita, dengan berbekal tekad satu tujuan yakni Indonesia merdeka dari belenggu penjajahan, dan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, alhamdulillah bangsa kita dapat memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun setelahnya masih banyak perjuangan yang dilakukan untuk mempertahankan kemerdekaan, namun proklamasi kemerdekaan merupakan tonggak perjuangan sebagai bangsa yang merdeka, sekaligus menjadi ENERGI yang luar biasa bagi pembangunan bangsa. 
	Oleh karena itu, pada momentum peringatan HUT ke-73 Kemerdekaan RI, yang mengambil tema “Energi” dan “Kerja” sudah seharusnya menjadi semangat tersendiri bagi kita untuk mengejawantahkan makna kemerdekaan, dalam berbagai aspek kehidupan. Tema “Energi” dan “Kerja” juga dikenal dalam konsep Ilmu Fisika, yakni konsep “Energi” dan “Usaha”, juga menjadi simbol bahwa kemerdekaan harus bisa kita manfaatkan seproduktif mungkin, untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia memiliki Energi Potensial dengan berbagai potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang luar biasa, yang bisa kita manfaatkan dengan melalui usaha/kerja nyata untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan.
	Hadirin Peserta Upacara yang saya hormati,...
Tahun 2018 merupakan menjadi tahun yang istimewa bagi Indonesia, karena selain bertepatan dengan 73 tahun Kemerdekaan RI, kita juga menyambut ajang Asian Games XVIII dimana setelah 56 tahun. Indonesia kembali memperoleh kepercayaan untuk menjadi tuan rumah. 

Meskipun Kota Salatiga tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Asian Games XVIII, Namun ada atlet kita yang akan berlaga di pentas paling bergengsi di Asia tersebut dan sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kita wajib mendukung kesuksesan pelaksanaan Asian Games XVIII. Kesuksesan penyelenggaraan kegiatan / acara dapat dilihat minimal dari 3 indikator, antara lain sukses penyelenggaraan, sukses peserta maupun sukses publikasi.
Oleh karenanya, masyarakat Kota Salatiga yang tidak terkait langsung dengan penyelenggaraan Asian Games XVIII, bisa ikut menyukseskan kegiatan tersebut dengan cara menjaga ketertiban dan stabilitas wilayah yang demi stabilitas nasional. Ikut menyebarluaskan/mengenalkan kegiatan Asian Games kepada masyarakat, generasi muda, dan anak-anak serta menyebarluaskan melalui media sosial, sehingga Asian Games XVIII trending topic dunia, yang semakin membuat Indonesia dikenal masyarakat dunia dengan keindahannya dan keramahan masyarakatnya. 
Akhirnya kepada seluruh komponen masyarakat Kota Salatiga, maupun masyarakat luar Salatiga yang hidup di Kota Salatiga marilah kita satukan langkah, menjaga dan mengawal nikmat kemerdekaan, dengan beriktiar memberikan yang yang terbaik untuk tanah air kita. 
Kita tidak dituntut untuk ikut wajib militer, maupun berperang secara fisik melawan penjajah. Saat ini tanggung jawab kita adalah berperang melawan diri sendiri, berperang melawan ego pribadi dan golongan, ekslusivisme sempit, maupun perpecahan bangsa. Apalagi menjelang tahun politik 2019 mendatang, marilah kita kembangkan sikap tepo selira, unggah-ungguh, saling menghargai dan menghormati diantara sesama, mengutamakan kepentingan dan keutuhan NKRI diatas kepentingan pribadi dan golongan.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berjuang, selamat bekerja, selamat berkarya. Karena “kerja kita adalah prestasi bangsa”. DIRGAHAYU INDONESIAKU !
Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin serta meridhoi setiap langkah kita dalam mewujudkan Kota Salatiga Hati Beriman yang Sejahtera, Mandiri dan Bermartabat.
Sekian dan terimakasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.
Salatiga, 17 Agustus 2018
WALIKOTA SALATIGA
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