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Yang saya hormati
Saudara Menteri, Menko,
Ketua Kadin beserta seluruh pengurus Kadin,
Bapak Duta Besar,
Hadirin-hadirat.

Salah satu acara yang tidak ada jam karet di Indonesia adalah buka puasa. Kalau buka
puasa, kita mesti cepat-cepat, yang lain boleh mundur-mundur lah. Pentingnya buka puasa
seperti itu.

Pertama, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan juga permohonan maaf dari
Presiden Jokowi karena tidak sempat hadir. Beliau memberikan salam kepada kita semua
atas acara ini. Bagi kita semua, bulan suci Ramadan adalah bulan beribadah, bulan yang
penuh rahmat dan tentu semua amal ibadah kita berlipat ganda.

Apalagi para pengusaha selalu bekerja keras setahun penuh, juga butuh untuk merelaksasi
ibadah dan sebagainya. Di samping puasa, tentu juga ada zakat. Nah, di sini juga penting.
Bukan hanya mengeluarkan, melainkan para pengusaha juga harus mengingatkan
bagaimana zakatnya harus keluar dengan baik karena amalnya berlipat ganda apabila
dikeluarkan pada bulan suci Ramadan, apalagi itu kewajiban.

Semua itu memberikan kita semua harapan pada masa depan. Bagaimana mengajak Kadin
turut serta adalah kewajiban pemerintah, apalagi pemerintah sekarang paling banyak
pengusahanya: presidennya pengusaha, wakilnya juga pengusaha, menteri juga banyak
pengusaha. Jadi, kalau pemerintah mengeluarkan kebijakan yang pro-pengusaha, itu karena
kita merasakan sendiri bagaimana pentingnya para pengusaha sehingga kita bersama-sama
membuat kebijakan agar para pengusaha mempunyai semangat dan juga peluang kerja
yang banyak. Hanyalah pengusaha yang dapat membantu mengeluarkan zakat di samping
memberikan pekerjaan kepada banyak orang dan membangun bangsa ini.

Apa yang dikatakan tadi bahwa pemerintah memberikan prioritas-prioritas untuk swasta,
BUMN, dan asing adalah benar. Pemerintah harus memberikan kebijakan tersebut dan
semua negara menjalankan kebijakan seperti itu supaya entrepreneur dapat berkembang dan
meningkatkan lapangan kerja.

Karena itulah, sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan penghargaan dan juga terima
kasih dalam kesempatan yang baik atas semua ini. Mudah-mudahan bulan Ramadan ini
penuh rahmat dan penuh berkah bagi kita semua.
Terima kasih.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

