
 

 

 

 

 

 
BUPATI PESAWARAN 

 

SAMBUTAN 
PADA ACARA 

 

PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA 
PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK 

SE-KABUPATEN PESAWARAN  
TAHUN 2021 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

PESAWARAN  

Rabu, 17 November 2021 

 



 

 

 BAGIAN PROKOPIMSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
11  

 

Assalamu’ Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.   
Tabik puunn.. 

Yang Saya Hormati : 

- Tim Monitoring Pilkades Serentak Kabupaten 

Pesawaran; 
- Para Camat dan Penjabat Kepala Desa se-

Kabupaten Pesawaran; 
- Ketua Panitia Pilkades beserta anggota; 

- Para Calon Kepala Desa; 
- Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda Dan 

Tokoh Agama; 
- Hadirin dan Undangan yang berbahagia. 

 
 

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah 
kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, 

Tuhan Yang Maha Esa, atas berkah, rahmat, 

karunia dan hidayah-Nya sehingga kita dapat hadir 

pada Pemungutan suara dalam rangka Pemilihan 

Kepala Desa Serentak se-Kabupaten Pesawaran 

Tahun 2021, dalam keadaan sehat wal’afiat. 

Hadirin yang saya hormati, 

Proses demokrasi adalah hajat kita bersama, 

hajat mulia untuk menentukan pilihan kita dengan 
menjalankan aturan-aturan yang ditetapkan oleh 

Undang-undang serta menjunjung tinggi asas 

demokrasi dan saya yakin akan terwujud sebuah 

alur yang penuh dengan keharmonisan. 
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Patut kita syukuri bahwa setelah melalui 

rangkaian tahapan Pemilihan Kepala Desa yang 

telah dilalui dengan baik, pada hari ini tanggal 17 

November 2021, kita telah sampai pada hari 

Pemilihan Kepala Desa Serentak di Kabupaten 

Pesawaran. Semoga Pilkades tahun ini dapat  

menghasilkan para pemimpin yang mempunyai visi 

besar dalam membangun desanya, mempunyai 
wawasan serta komitmen yang kuat untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada di Desa. 

Mari, kita jadikan pesta demokrasi ini sebagai 

momentum menuju arah perubahan yang lebih baik 

dan peningkatan pembangunan desa. Untuk itu, 

saya berharap kita semua dapat mensukseskan 

penyelenggaraan Pilkades serentak pada Tahun 

2021 ini agar berjalan lancar, aman dan kondusif. 

Hadirin yang saya hormati, 

Pilkades tahun ini terasa sangat berbeda dengan 

pilkades tahun-tahun sebelumnya, dimana pandemi 

telah mengubah segalanya dan kita wajib 

memperhatikan hal tersebut. Namun, di tengah 

krisis seperti saat ini, pilkades haruslah menjadi 
sebuah jawaban bukan malah menjadi beban. 

Jawaban tersebut salah satunya dimulai dari sikap 

masyarakat yang melabuhkan pilihannya terhadap 

calon-calon kelapa desa terbaik yang siap untuk 

bertarung dalam kontestasi demi melakukan 

lompatan kearah yang lebih baik di kemudian hari. 
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Namun demikian, setiap kompetisi tentunya ada 

yang terpilih dan ada yang tidak terpilih, kita harus 

menanamkan diri kita untuk siap menerimanya,  

sehingga setelah pilkades selesai semua akan 

berjalan seperti semula. Calon yang terpilih saya 

harapkan dapat menggandeng yang tidak terpilih 

untuk memajukan desanya serta tidak berbesar 

hati, karena ini merupakan awal dari jalannya tugas 
yang akan dilaksanakan. Kepada ketua panitia 

beserta anggota pemilihan kepala desa agar 

bersikap netral, dan bersikap proaktif dalam 

menjaga stabilitas proses demokrasi ini, saling 

berkoordinasi dan bertindak profesional. 

Dengan adanya hajat kita bersama ini, kepada 

warga masyarakat khususnya tim pendukung salah 

satu calon kepala desa, saya menghimbau untuk 

dapat membantu dalam menjalankan proses 
demokrasi ini, guna terciptanya sebuah kerukunan 

hidup dimasa depan. Jadikan ajang pemilihan ini 

sebuah proses demokrasi dan sistem keterbukaan.  

Hadirin yang saya hormati; 

Selanjutnya kepada para calon kepala desa yang 

tidak terpilih, saya harapkan untuk bersikap bijak 

menerima kekalahan dengan penuh kenyataan.  

Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan 

kita kepada demokrasi, sikap ini juga untuk 

menghindari sesuatu hal yang bisa mengakibatkan 

efek negatif pada desa kita.  



 

 

 BAGIAN PROKOPIMSEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN PESAWARAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
44  

 

Oleh karena itu saya meminta kepada semua 

calon kepala desa, untuk siap menang dan siap 

kalah dalam Pemilihan Kepala Desa ini. Dapat 

menahan diri dan tim suksesnya, guna menjaga 

situasi yang kondusif serta menyadari bahwa segala 

sesuatu hal yang terjadi tentunya telah mendapat 

restu dari Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa. 

Kepada seluruh pendukung calon kepala desa 
untuk berlapang dada dan mensyukuri dengan apa 

yang sudah menjadi hasil dari Pilkades Serentak se-

Kabupaten Pesawaran Tahun 2021 demi menjaga 

ketertiban, kondusifitas dan kedamaian. Saya 

berharap kita semua bisa bekerjasama dengan baik 

dan apabila terjadi sebuah unsur yang melanggar 

demokrasi, saudara-saudara bisa melaporkan 

kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa yang ada di 

wilayahnya masing-masing.  

Hadirin yang saya hormati,  

Sebelum pemungutan suara dimulai, perlu saya  
sampaikan beberapa hal, sebagai berikut : 

1. Bagi petugas TPS dan pemilih harus menjalankan 

protokol Kesehatan yang ketat dan menindak 

tegas bagi yang melanggar ketentuan yang 
berlaku. 

2. Masyarakat dihimbau untuk menghindari 

kerumunan, mencuci tangan, menjaga jarak dan 

memakai masker guna menghindari penyebaran 

COVID-19. 
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3. Bersama-sama menjaga keamanan dan 

ketertiban sehingga pelaksanaan Pemungutan 

suara berjalan aman, damai dan sejuk, 

menghindari perselisihan.  

Hadirin yang saya hormati, 

Demikian beberapa hal yang dapat saya 

sampaikan, mudah-mudahan setiap usaha yang kita 

upayakan dapat berhasil sesuai rencana dan 
mendapatkan ridho dari Allah SWT, Amiin Ya Rabbal 

Alamin. Akhirnya, saya ucapkan selamat berpesta 

demokrasi, semoga apa yang menjadi harapan kita 

semua dikabulkan oleh Allah SWT dan kita 

senantiasa diberikan kekuatan lahir dan batin. 

Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. 

Wassalammu’alaikum Wr. Wb. 
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