
Assalamulaikum Wr Wb.
Salam Sejahterah untuk kita semua.

Salam ORARI,
Ibukota Jakarta, hari ini merayakan hari jadinya yang ke 494, yang biasanya
setiap kita merayakan hari jadi selalu identik dengan kemeriahan, doa dan
harapan untuk dimasa yang akan datang.
Kali ini kita merayakan hari jadi kota Jakarta dalam suasana prihatin dan dan
memohon kepada Tuhan YME untuk diberikan kekuatan dalam menerima dan
menjalani cobaan pandemi covid19 yang sudah lebih dari 1 tahun kita jalani.
Pandemi covid19 telah merubah pola hidup kita dan sekaligus juga berdampak
hampir semua sektor pembangunan dan kehidupan, kita saat ini disamping
bertahan untuk tidak terpapar virus covid 19 tetapi kita semua juga bertahan
untuk bisa menjalankan roda-roda kehidupan dengan berbagai cara.
Sesuai dengan motto Hari Jadi Kota Jakarta ke 494, “JAKARTA BANGKIT”
jakarta harus BERKOLABORASI & BERSINERGI untuk bisa cepat bangkit dari
dampak yang disebabkan pendemi covid19 ini, untuk itu peran serta warga
masyarakat dari semua kalangan, berbagai sektor pembangunan dan berbagai
jenis usaha untuk bersama-sama kembali turut berkolaborasi dan bersinergi
memajukan dan membangkitkan roda-pembangunan ibu kota Jakarta yang kita
cintai ini.
Hari ini, bertepatan dengan kegiatan ORARI DKI JAKARTA dalam rangka turut
memeriahkan Hari Jadi Kota Jakarta yang ke 494, atas nama Pemerintah
Daerah DKI Jakarta mengucapkan banyak terima kasih atas turut sertanya
ORARI DAERAH DKI JAKARTA menjadi bagian berkolaborasi dan bersinergi
dengan menjalankan Protokol Kesehatan dengan tetap berkegiatan dan berada
dirumah, serta menjadi bagian/komponen JAKARTA BANGKIT.
Pada kesempatan ini pula PEMDA DKI JAKARTA mengucapkan banyak terima
kasih kepada anggota ORARI dari Kota Jakarta dan juga anggota ORARI dari
seluruh kota, wilayah, daerah dan provinsi seluruh Indonesia yang telah
menyampaikan ucapan selamat Hari Jadi Kota Jakarta yang ke 494, semoga kita
semua diberikan kesehatan yang baik untuk bisa melewati masa prihatin atau
pandemi covid19 ini, sehingga kita bisa kembali hidup normal seperti sediakala,
amiin amiin yra.
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Gubernur KDKI JAkarta
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