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Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu’alaikum warrahmatullahi wabarakatuh
Selamat malam
Salam sejahtera untuk kita semuanya

Yang saya hormati
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani,
Menteri Sekretaris Negara sebagai owner acara ini,
Pak Basuki Hadimuljono, sebagai kontraktornya,
Menteri Pemuda dan Olahraga, sebagai pemakainya,
Jadi, semua lengkap hadir di sini, yang punya hadir, yang memakai hadir, kontraktornya
juga hadir.

Dan seperti dikatakan tadi, event malam ini penting, karena menguji tiga hal. Menguji apa
yang yang dibuat Pak Basuki, benar apa tidak pemakaiannya. Kontraktornya diuji, karena
belum serah terima katanya.

Kedua, tentu menguji penyelenggaranya, ada Saudara Erick Thohir, di sini ada Ketua KONI
dan Ketua KOI. Ketiga, tentunya yang paling penting ini untuk menjuarai. Menjuarai ada
dua hal, yaitu latihan dan pertandingan. Jadi menguji apa yang telah dilakukan oleh Ketua
Umum Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Saudara Anin (Anindya Novyan Bakrie)
hadir di sini dan bagaimana selama ini, sehingga dengan mengukur semua, kita bisa tahu
apa masih ada waktu kita sekitar delapan bulan untuk memperbaiki dan menyempurnakan
apa yang belum sempurna.

Di samping itu, tentu kita mengucapkan selamat datang kepada peserta dari sembilan
negara ini. Mudah-mudahan tadi dapat bertanding dengan serius, sehingga juga menguji
kemampuan masing-masing negara di sini, dan sekaligus lapangannya, dan venue-nya yang
kita bangun dengan baik.

Karena itulah, maka saya ingin menyampaikan selamat dan terima kasih semoga semuanya
sukses, karena Asian Games sisa 256 hari. Saya tadi lihat di jalan tadi, 256 hari lagi. Jadi
tidak lama lagi, sisa delapan bulan lebih. Karena itulah, kita harus bekerja keras selama
delapan bulan dalam tiga hal tadi, venue-nya harus diselesaikan, penyelenggaraannya terus
berjalan betul, dan tentu atletnya juga sangat penting karena setiap kita menang di
pertandingan akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Mudah-mudahan nanti Indonesia
Raya kita dengarkan banyak dan melebihi dari apa yang kita inginkan. Mudah-mudahan
sampai 20 lagu Indonesia Raya targetnya untuk yang akan datang ini.
Terima kasih dan selamat.

Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

