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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, 
Salam sejahtera untuk kita semua, 
Tabik Puuun..!  

Yang saya hormati : 

 Ketua Dekranasda Provinsi Lampung; 

 Jajaran Forkopimda Provinsi Lampung; 
 Wakil Bupati Pesawaran; 

 Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Kab. 
Pesawaran; 

 Jajaran Forkopimda Kabupaten Pesawaran; 

 Para Pejabat Struktural di lingkup Pemerintah 
Provinsi Lampung; 

 Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran; 
 Ketua Dekranasda Kabupaten/Kota se-Provinsi 

Lampung; 

 Para Pejabat Struktural di lingkungan Pemkab 
Pesawaran; 

 Direktur Bank Indonesia, Direktur Bank Mandiri 
dan Direktur Bank Lampung; 

 Ketua IWAPI Provinsi Lampung; 
 Ketua MPAL Kabupaten Pesawaran; 
 Ketua TP PKK, Ketua Dekranasda Kab. Pesawaran 

beserta jajaran; 
 Para Camat Kabupaten Pesawaran; 

 Sponsor pendukung acara kegiatan Launching 
Tenun Pesawaran Sulam Jelujur Lampung Tahun 
2021; 

 Para Pengrajin/IKM Kabupaten Pesawaran;  
 Tokoh Adat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama 

serta Hadirin Undangan yang berbahagia. 
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Mengawali sambutan ini, saya mengajak kepada 
seluruh hadirin untuk selalu mengucapkan puji dan syukur 

kehadirat Allah Subhanahu Wata’ala atas rahmat dan 
karunia-Nya sehingga kita senantiasa dalam keadaan sehat 
wal’afiat dan berkesempatan hadir dalam acara Launching 
Tenun Pesawaran Sulam Jelujur Lampung Tahun 2021. 
Shalawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan 

kepada junjungan Nabi kita Muhammad SAW, beserta para 
keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. 

Selanjutnya, saya ucapkan terima kasih dan selamat 

datang kepada segenap tamu undangan yang telah 
berkenan hadir pada kegiatan ini. Ucapan terima kasih dan 

apresiasi yang tinggi juga saya sampaikan kepada segenap 
panitia serta semua pihak atas terselenggaranya kegiatan 
pada hari ini. Semoga kegiatan ini dapat memacu 

pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan 
masyarakat di Kabupaten Pesawaran. 

Hadirin yang saya  hormati, 

Sulam Jelujur Pesawaran merupakan kolaborasi karya 

antara para pelaku kreatif seperti desainer, desain produk 
dengan para pengrajin sulam jelujur Pesawaran, pengrajin 
tapis Pesawaran, komunitas kreatif Pesawaran dan pemuda 

desa di lokasi para pengrajin untuk menciptakan suatu 
karya dan produk kreatif. 

Jika dilihat dari sejarahya, Sulam Jelujur berawal 
pada bulan Desember tahun 2017, dengan mengangkat 
sejarah Transmigrasi pertama di Indonesia pada tahun 

1905 yang terjadi di Kabupaten Pesawaran Provinsi 
Lampung. Dengan cerita dan latar belakang Transmigrasi 
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Lampung 1905 tersebut terwujudlah sulam jelujur hingga 
mendapatkan kesempatan dan kerjasama pada tahun 2018 

dengan pihak seniman dan Pemerintahan Negara 
Nederlands untuk menciptakan hasil karya dari sulaman 
jelujur yang dipajang di Station Central Metrohal 
Nederlands Dan Museum Textile Amsterdam. Selain itu, 
pada tahun 2019 sulam jelujur mendapatkan kesempatan 

untuk tampil pada acara Fashion Show dan Pameran di 
South Afrika-Afrika Selatan. 

Tentunya hal ini menjadi suatu kebanggaan tersendiri 

bagi kami bahwa karya dari tangan para pengrajin di 
Kabupaten Pesawaran yang kaya akan adat istiadat dan 

budaya ini dapat hadir di event internasional. Harapannya 
agar sulam jelujur dan dan kain tapis dapat dikenal 
masyarakat internasional dan sebagai ajang promosi karya 

dari pengrajin ke masyarakat internasional. Produknya juga 
bisa memasuki pasar internasional untuk meningkatkan 

ekonomi para pengrajin. Kita patur bersyukur dengan 
pencapaian ini,  tapi kebanggaan itu harusnya menjadi 

cambuk agar kita terus meningkatkan kepedulian pada 
budaya, dan selalu menjaga kebersamaan demi Pesawaran 
yang damai dan bersatu.  

Hadirin yang saya  hormati, 

Selanjutnya, dalam rangka memacu pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, 
Pemerintah Kabupaten Pesawaran akan terus mendukung 
dan terus berupaya mengembangkan ekonomi kreatif 

dengan memberi nilai tambah terhadap produk ekonomi 
kreatif di wilayah Kabupaten Pesawaran. Hal ini 
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dikarenakan Kabupaten Pesawaran memiliki cukup banyak 
hasil karya dari para pelaku ekonomi kreatif, seperti kain 

tenun tapis lampung, sulam jelujur, komunitas musik, film 
dan fotografi yang sudah dikenal secara nasional dan 
bahkan mancanegara yang perlu disentuh oleh tangan-

tangan kreatif. 

Salah satu upaya yang telah dilakukan Pemkab 

Pesawaran adalah melakukan kegiatan Focus Group 
Discussion (FGD) dengan para pelaku usaha pariwisata, 
pelaku ekonomi kreatif. Usaha makro, kecil dan menengah 

merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas 
lapangan pekerjaan dan memberikan pelayanan ekonomi 

secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam 
proses pemerataan serta peningkatan pendapatan 
masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam 

menciptakan stabilitas nasional. FGD digelar untuk 
menjembatani pertemuan antara pelaku usaha pariwisata, 

pelaku ekonomi kreatif dan pihak pengambil kebijakan, 
khususnya Pemerintah Kabupaten Pesawaran, sehingga 

timbul sinergitas yang diharapkan dapat meningkatkan 
pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.  

Untuk itu, melalui kesempatan yang baik ini saya 

mengharapkan dukungan dari semua pihak agar sulam 
jelujur dan tapis lampung dari Pesawaran ini dapat 

berkembang dan dikenal masyarakat luas serta mampu 
bersaing dengan produk kerajinan Nasional lainnya. Kami 
merasa bangga karena sulam jelujur dan tapis merupakan 

salah satu kerajinan tradisional Lampung yang 
mencerminkan hubungan yang selaras antara sang 

pencipta, alam dan manusia dan juga merupakan warisan 
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seni dari nenek moyang kita yang tak ternilai harganya. 
Pada era sekarang, dengan selalu menjaga warisan 

tersebut agar tetap eksis dan berkembang, adalah menjadi 
cara serta bukti kita dalam mencintai dan menghargai 
warisan yang luhur tersebut. 

Hadirin yang berbahagia, 

Melalui Kegiatan hari ini, mari kita berkomitmen untuk 

mendukung dan membantu industri kecil di Kabupaten 
Pesawaran agar dapat berkembang menjadi lebih maju, 
dan terus berkarya dalam mempertahankan warisan 

budaya yang sangat elok ini. Saya juga berharap kepada 
para pengrajin sulam jelujur agar lebih semangat dalam 

berkarya, menginternalisasi dan mengaktualisasi ide serta 
gagasan yang cemerlang dalam sulam jelujur yang indah 
dan bernilai tinggi. 

Demikian yang dapat saya sampaikan pada 
kesempatan yang berbahagia ini. Semoga kerajinan Sulam 

Jelujur Pesawaran semakin berkembang, sehingga 
kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pesawaran pun 

terus meningkat. Aamiin.  

Terima kasih atas perhatiannya. 
Wasalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 

 
 

BUPATI PESAWARAN 

 
 

H. DENDI RAMADHONA K, S.T., M.Tr.I.P  
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