
 

 
 
 
 
 
 
 

PIDATO WALIKOTA MATARAM 

PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KOTA 

MATARAM KE-28 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Mataram, 31 Agustus 2021 



1 
 

Bismillahirrahmannirrahim; 

Assalamu’alaikum Wr. Wb; 

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua; 

 

Yang saya hormati: 

 Ketua Komite Sekolah, 

 Para Kepala Sekolah,  

 Para Tenaga Pengajar dan Staf sekolah se-Kota 

Mataram yang saya banggakan, 

 

Mengawali sambutan ini, 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-28 Kota Mataram 

yang jatuh pada tanggal 31 Agustus 2021. 

Alhamdulillah, walaupun harus dilaksanakan dengan 

protokol kesehatan yang ketat, namun tidak 
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mengurangi kekhidmatan peringatan Hari Jadi Kota 

yang kita cintai bersama ini.  

 

Karena itu pula, dalam kesempatan yang baik ini, 

saya mengajak kita semua untuk senantiasa disiplin 

dalam mengikuti himbauan untuk menjaga jarak, 

memakai masker, dan tetap menjaga kesehatan 

agar di tengah pandemi ini kita tetap bisa 

memberikan yang terbaik untuk kemajuan Kota 

Mataram.  Insya Allah, begitu banyak hikmah atas 

ujian yang diberikan kepada kita dan ke depannya 

kejadian ini akan membuat kita lebih kuat serta 

ikatan persaudaraan dalam masyarakat juga 

semakin erat. 

 

Para peserta upacara yang saya hormati, 

Tahun ini, tema Hari Ulang Tahun Kota Mataram 

adalah “BERSAMA MENGHADAPI PANDEMI 
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COVID-19 MENUJU MATARAM HARUM”. 

Melalui tema ini, saya berharap kita semua 

senantiasa menguatkan komitmen kebersamaan 

dan ikatan persaudaraan dalam menghadapi 

berbagai ujian dan rintangan yang tentu akan terus 

ada ke depannya. Seperti kata pepatah ”bersatu 

kita teguh, bercerai kita runtuh”, maka dengan 

kebersamaan dan ikatan rasa persaudaraan yang 

kuat Insya Allah, Kota Mataram bisa melewati ini 

semua dan kembali bangkit membangun kota yang 

kita cintai bersama sebagai rumah yang nyaman 

bagi seluruh warganya. 

 

Para peserta upacara yang saya hormati, 

Pandemi ini memang berat dan memukul berbagai 

sektor, namun tidak ada gunanya kita berdiam diri 

dalam keterpurukan. Saatnya kita bangkit dan 

memberikan sumbangsih nyata, menelurkan karya-
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karya terbaik untuk daerah yang kita cintai ini.  Mari 

kita tunjukan bahwa kita adalah pribadi-pribadi 

yang tangguh, kuat dan orang-orang hebat yang 

mampu memanfaatkan kesulitan menjadi sebuah 

lompatan kemajuan.  

 

Meskipun saat ini Kota Mataram masih berada pada 

status PPKM, namun besar harapan saya kita 

segera mencapai Mataram Zona Hijau. Ini artinya, 

dibutuhkan komitmen dan disiplin dari kita semua 

untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19 

agar kita semua bisa kembali beraktivitas dengan 

aman, termasuk kegiatan belajar mengajar di 

sekolah. Karenanya, saya meminta kepada para 

peserta Upacara hari ini untuk membantu dengan 

memberi contoh dan tidak lelah untuk 

mengingatkan kepada setiap orang agar selalu 

mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, 

sehingga Mataram Zona Hijau bisa segera terwujud.  
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Para peserta upacara yang berbahagia, 

Demikianlah beberapa hal yang dapat saya 

sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini.  

”Dirgahayu ke-28 Kota Mataram” 

“BERSAMA MENGHADAPI PANDEMI COVID-

19 MENUJU MATARAM HARUM” 

Terima kasih. 

Wabillahi taufik walhidayah 

Wassalamu’alaikum Wr.wb. 

 WALIKOTA MATARAM 

 
  H. MOHAN ROLISKANA, S.SOS, MH 

  


