PIDATO WALIKOTA MATARAM
PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KOTA
MATARAM KE-24

Mataram, 31 Agustus 2017

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,
Mengawali pidato ini, saya mengajak kita semua
untuk memanjatkan 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-24 Kota Mataram yang jatuh pada tanggal 31
Agustus 2017.
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Alhamdullilah, menjelang ulang tahun kali ini Kota
Mataram mendapatkan beberapa hadiah terindah
berupa kembalinya Piala Adipura setelah 3 tahun
terlepas

dari

Penghargaan
Kearsipan

tangan
Terbaik

dan

penghargaan

kita,
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Nasional

Perpustakaan,

nasional

kemudian
dan

di

juga
Bidang

satu

diraih Kelurahan

lagi,
Banjar

dengan meraih juara teladan 1 Lomba Kelurahan
Tingkat Regional IV Tahun 2017.
Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras semua
pihak,

termasuk

juga

tenaga

pendidik

dan

siswa/siswi yang selalu aktif berpartisipasi dalam
berbagai kegiatan di lingkungan sekolah maupun
rumah. Karenanya melalui kesempatan yang baik ini
ijinkan saya menyampaikan ucapan terima kasih
yang sedalam-dalamnya kepada segenap lapisan
masyarakat Kota Mataram.
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Para peserta upacara yang saya hormati,
Mendapatkan

suatu

penghargaan,

di

samping

menjadikan suatu kebanggaan juga mendatangkan
tanggung jawab agar penghargaan tersebut betulbetul

terwujud

bermasyarakat.
pelaksanaan

nyata

Tahun
Rencana

ini

dalam

kehidupan

menjadi

titik

Pembangunan

awal
Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kota Mataram Tahun
2016-2021, dimana ada beberapa misi yang telah
kami

tetapkan

“Terwujudnya

dalam

rangka

Masyarakat

mencapai

Kota

visi

Mataram

Yang Maju, Religius, dan Berbudaya”.

Salah

satu

misi

yang

sangat

krusial

adalah

Meningkatkan Kemampuan Sumber Daya Manusia
Melalui Pemenuhan Pelayanan Sosial Dasar dan
Penguasaan Iptek Dalam Rangka Mewujudkan
Daerah Yang Berdaya Saing dimana salah satu
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tujuan dalam misi tersebut adalah meningkatnya
kualitas dan kuantitas layanan pendidikan.

Sebagaimana menjadi ketentuan dalam UndangUndang

Nomor

Pemerintahan

23

Tahun

Daerah,

2014

maka

pengelolaan

SMA/SMK

sekarang

Pemerintah

Provinsi

Nusa

Pelimpahan

kewenangan

tentang

kewenangan
menjadi

Tenggara

tersebut

milik
Barat

dimaksudkan

agar Pemerintah Kabupaten/Kota dapat lebih fokus
membenahi pendidikan dasar, Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas),
sementara

Pemerintah

memprioritaskan

Provinsi

pendidikan

dapat

menengah

lebih
dalam

upaya mencapai Wajib Belajar (WAJAR) 12 Tahun.

Saya sangat berbangga hati karena perkembangan
dunia

pendidikan

di

Kota

Mataram

terus
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menujukkan tren yang menggembirakan. Angka
Melek Huruf yang persen pada tahun 2015 berada
pada angka 94,31 persen pada tahun 2016 naik
menjadi 96,69 persen, diikuti juga dengan angka
Rata-rata Lama Sekolah menjadi selama 9,05
tahun.
Capaian di bidang pendidikan ini turut berperan
tehadap peningkatan angka Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang pada tahun 2015 berada pada
angka 76,37 menjadi 77,34 pada tahun 2016.
Dengan demikian IPM Kota Mataram termasuk
dalam kategori Tinggi yang berada jauh di atas
angka IPM Provinsi dan Nasional.
Karena itulah, pada momen HUT Kota Mataram ke24 ini, sejalan juga dengan tema besar HUT RI ke72 ”Indonesia Kerja Bersama”, saya mengajak
segenap kalangan pendidik maupun siswa untuk
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menguatkan komitmen kebersamaan dan menjaga
kualitas kinerja agar terwujud dunia pendidikan di
Kota Mataram yang tetap menjadi barometer
pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara. Marilah kita
wujudkan Mataram Kota Kita yang memiliki
intelektualitas sekaligus etos kerja yang tinggi.

Para peserta upacara yang berbahagia,
Demikianlah

beberapa

hal

yang

dapat

saya

sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini.
Semoga segala ikhtiar yang kita lakukan dalam
mewujudkan

pembangunan

di

Kota

Mataram

khususnya di bidang peningkatan Sumber Daya
Manusia mendapatkan ridho Allah SWT Tuhan Yang
Maha Kuasa. Amin.
”Dirgahayu ke-24 Kota Mataram”
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Dengan semangat hari jadi Kota Mataram Tahun
2017,

kita

tingkatkan

semangat

belajar

dan

semangat bekerja untuk Mataram Kota Kita yang
Maju, Religius, dan Berbudaya. Terima kasih.

Wabillahi taufik walhidayah
Wassalamu’alaikum Wr.wb.
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