PIDATO WALIKOTA MATARAM
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KOTA
MATARAM KE-26

Mataram, 31 Agustus 2019

Bismillahirrahmannirrahim;
Assalamu’alaikum Wr. Wb;
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua;
Yang saya hormati:


Ketua Komite Sekolah,



Para Kepala Sekolah dan jajaran Pengajar,



Anak-anakku para pelajar se-Kota Mataram
yang saya banggakan,

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur
ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa,
karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada
hari ini dapat melaksanakan upacara peringatan
hari ulang tahun ke-26 Kota Mataram yang jatuh
pada tanggal 31 Agustus 2019. Alhamdulillah,
meskipun tahun lalu peringatan ulang tahun perak
Kota Mataram kita laksanakan dalam suasana
prihatin akibat bencana gempa bumi, maka tahun
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ini kita telah kembali bangkit, kembali menata hidup
dan

meneruskan

kembali

berbagai

program

pembangunan yang sempat terhambat.
Karena itu pula, dalam kesempatan yang baik ini,
saya

mengajak

kita

semua

untuk

senantiasa

mengucap syukur dan mengambil hikmah atas ujian
yang

diberikan

kepada

kita.

Insya Allah, ke

depannya kejadian ini akan membuat kita lebih kuat
dan ikatan persaudaraan dalam masyarakat juga
semakin erat.

Para peserta upacara yang saya hormati,
Tahun ini, tema Hari Ulang Tahun Kota Mataram
adalah ”Bangga Membangun Kota”. Tema ini
mengajak seluruh elemen masyarakat di Kota
Mataram untuk menguatkan rasa kepemilikan atau

sense of belonging terhadap Kota Mataram sebagai
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rumah kita bersama, sehingga muncul keinginan
untuk berperan aktif dan ikut terlibat dalam
berbagai program pembangunan di Kota Mataram
sesuai

dengan

kapasitas

masing-masing

demi

kemajuan kota yang kita cintai ini.
Kota Mataram adalah kota yang memiliki komposisi
penduduk yang heterogen namun mampu hidup
berdampingan dengan harmonis. Hal ini harus
menjadi kekuatan bagi kita membangun daerah,
karena

kesempatan

menorehkan

prestasi

juga

terbuka di berbagai bidang. Keberagaman ini adalah
kebanggaan, yang tidak semua daerah memilikinya.
Rasa

bangga

ini

juga

yang

diharapkan

bisa

mendorong anak-anakku yang ke depannya akan
menjadi calon-calon pemimpin Kota Mataram untuk
terus meningkatkan kualitas diri agar memiliki daya
saing yang kuat di era Revolusi Industri 4.0 ini.
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Tingkatkan

terus ilmu dan

kemampuan

serta

kembangkan minat dan bakat guna meraih prestasi
di berbagai bidang. Insya Allah, Kota Mataram bisa
terus berkembang dan berada pada jajaran kotakota yang maju dan senantiasa mampu memenuhi
kebutuhan warganya sesuai perkembangan jaman.

Para peserta upacara yang berbahagia,
Demikianlah

beberapa

hal

yang

dapat

saya

sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini.
”Dirgahayu ke-26 Kota Mataram”
Bangga Membangun Kota
Terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr.wb.
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