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SAMBUTAN

MALAM TASYAKURAN

HUT KEMERDEKAAN RI KE-77

16 AGUSTUS 2022

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera bagi kita semuanya, Shalom,

Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam

Kebajikan, Rahayu.

Yang saya hormati :

- Para Camat, Beserta Segenap Jajaran

Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

(Forkopimcam) di Kota Surabaya ;
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- Para Lurah, Para Ketua LPMK, Ketua RW,

dan Ketua RT ;

- Segenap Tokoh Agama dan Tokoh

Masyarakat ;

- Yang saya banggakan, Seluruh Warga

Kota Surabaya ;

Alhamdulillah, pada malam yang

berbahagia ini kita semua dapat berkumpul

di lingkungan tempat tinggal masing-masing,

dalam rangka Malam Tasyakuran

Memperingati Hari Ulang Tahun

Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77.

Malam tasyakuran yang rutin kita gelar

setiap tanggal 16 Agustus malam, adalah

bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan Yang
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Maha Esa atas kemerdekaan yang

dianugerahkan kepada kita, Bangsa

Indonesia.

Kemerdekaan Bangsa Indonesia diraih

dengan tetesan darah, keringat, dan air

mata dari para

pahlawan kemerdekaan Indonesia. Para

pahlawan rela mengorbankan seluruh jiwa

raga untuk melawan penjajah, diiringi

dengan doa dan munajat kepada Tuhan

Yang Maha Esa.

Bangsa Indonesia dibangun dari akar

persatuan dan kekeluargaan yang kuat.

Maka sudah seharusnya kita menjaga

marwah serta prinsip dasar Persatuan dan
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Kekeluargaan dalam berbangsa dan

bernegara.

Warga Kota Surabaya yang saya hormati,

Melalui momen Malam Tasyakuran ini,

saya ingin mengajak seluruh lapisan

masyarakat, untuk makin mempererat

kebersamaan dan kegotong-royongan.

Sebagaimana yang telah dicontohkan oleh

Bung Karno dan para pendahulu kita, bahwa

salah satu kunci Kemerdekaan Republik

Indonesia adalah gotong-royong. Pada

zaman sekarang, gotong-royong masih

sangat relevan untuk diterapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Kita masih ingat betul,

bahwa Surabaya pernah melalui masa krisis
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akibat pandemi Covid-19. Di situ, melalui

kebersamaan dan gotong-royong

masyarakat Surabaya, yang kuat membantu

yang lemah, yang mampu membantu yang

kurang mampu, Alhamdulillah Surabaya

berhasil melewati masa krisis akibat pandemi.

Namun jangan lengah, kita wajib tetap

menjaga protokol kesehatan.

Gotong-royong dan bahu-membahu

juga menjadi ruh dari program Pemerintah

Kota Surabaya yakni melalui Kader Surabaya

Hebat yang membantu memberikan

informasi mengenai warga yang

membutuhkan intervensi melalui aplikasi

Sayang Warga. Ini yang ingin saya

tunjukkan, bahwa di Surabaya yang hebat
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bukanlah Walikotanya. Bukan pula

pemerintah kotanya. Di Surabaya, yang

menentukan keberhasilan suatu program

adalah warganya. Jadi yang luar biasa hebat

di Surabaya adalah warga Surabaya. Sebab,

warganya punya komitmen untuk saling

menjaga dan peduli terhadap sesama. Dari

informasi itulah, kami, pemerintah kota,

mampu menjalankan program dengan tepat

sasaran. Sekali lagi, saya mengucapkan

terima kasih serta apresiasi terhadap peran

para ketua LPMK, RW dan RT serta para

Kader Surabaya Hebat yang selama ini telah

menjadi mitra setia Pemerintah Kota

Surabaya.
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Warga Kota Surabaya yang saya hormati,

Tidak lupa saya juga ingin

menyampaikan kepada segenap masyarakat

agar jangan sungkan untuk menyampaikan

keluhan atau uneg-uneg kepada Lurah

maupun Camat. Sebab, saya sudah

instruksikan agar Lurah dan Camat benar-

benar menjadi garda terdepan dalam

pelayanan masyarakat. Setiap warga harus

mengetahui nomor handphone Lurah atau

Camatnya. Sehingga ada kedekatan antara

Lurah/Camat dengan warganya. Jika

panjenengan sudah melapor ke Lurah atau

Camat namun lebih dari tiga hari tidak ada

respons, panjenengan bisa laporkan ke saya.

Monggo, saya bisa ditemui oleh warga setiap
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Hari Sabtu pukul 08.00 – 12.00 di Balai Kota

Surabaya.

Warga Kota Surabaya yang saya banggakan,

Demikianlah beberapa hal yang ingin

saya sampaikan. Saya yakin, dengan

kekuatan kebersamaan dan gotong-royong,

kita mampu membawa Kota Surabaya untuk

Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Saya

yakin, kita bersama dapat membawa Kota

Surabaya menjadi kota yang baldatun

thoyyibatun warobbun ghofur. Kota yang

makmur, kota yang sejahtera, serta kota

yang aman dan damai bagi seluruh warga

Kota Surabaya.
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Matur nuwun.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Thoriq.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Shalom, Om Shanti Shanti Shanti Om.

Surabaya, 16 Agustus 2022

Wali Kota Surabaya

Eri Cahyadi


