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

Yang kami Muliakan, Orang Tua Kami Dari Veteran, 
Warakawuri, Weredatama, Pepabri Kabupaten 
Pesawaran. 

Yang saya hormati : 

- Wakil Bupati Pesawaran; 

- Ketua, Wakil Ketua dan segenap Anggota DPRD 
Kabupaten Pesawaran;  

- Jajaran Forkopimda Kabupaten Pesawaran; 
- Plh. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesawaran; 

- Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Pesawaran; 
- Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagi. 

 

 

Mengawali sambutan ini, marilah kita 

bersama-sama memanjatkan puji dan syukur 

kehadirat Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan 
rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita 

dapat bersama-sama hadir dan mengikuti acara 

Ramah Tamah Bupati dan Wakil Bupati Beserta 

Jajaran di Lingkungan Pemkab Pesawaran Dengan 

Para Pejuang Kemerdekaan dalam rangka 

Peringatan Hari Pahlawan Tahun 2021, dalam 

keadaan sehat wal afiat. 
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Hadirin yang berbahagia, 

Acara silaturahmi dan ramah tamah ini 

merupakan momentum untuk memupuk serta 

memperkuat komitmen jati diri anak bangsa dalam 

menghargai jasa-jasa para sesepuh dan tokoh 

pejuang. Kehadiran para sesepuh dan tokoh 

pejuang di tengah-tengah kita pada acara yang 

penuh bersejarah ini, akan menjadi kekuatan, spirit 
dan sekaligus motivasi sebagai generasi penerus 

bangsa dalam mengenang kembali serta 

menghormati jasa para pahlawan sebagai pejuang 

kemerdekaan dan menanamkan kembali pentingnya 

arti nilai-nilai kepahlawanan, khususnya di 

Kabupaten Pesawaran yang kita cintai ini. 

Sebagai bangsa yang berbudaya, sudah 

selayaknya kita memberikan penghormatan atas 
jasa-jasa pejuang perintis kemerdekaan. Meskipun 

tidak sebanding, namun kita tetap ikut ambil bagian 

dalam mewujudkan keinginan para pejuang, yakni 

mewujudkan cita-cita proklamasi dalam mengisi 

kemerdekaan.  

Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau 

disingkat Jasmerah, semboyan yang diucapkan 

presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, 
dalam pidato terakhirnya pada hari ulang tahun 

Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966. 

Artinya, kita harus belajar dari sejarah bangsa ini 

yang penuh dengan perjuangan. Buya Hamka juga 
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pernah mengatakan bahwa hidup ini bukanlah suatu 

jalan yang datar dan ditaburi bunga, melainkan 

adakalanya disirami air mata dan juga darah. 

Maknanya perjuangan bangsa kita mulai dari 

sebelum kemerdekaan sampai saat ini benar-benar 

penuh dengan linangan air mata dan penuh dengan 

pengorbanan darah. 

Hadirin yang saya hormati, 

Kepada para pejuang, perintis kemerdekaan, 

veteran, purnawirawan, wredatama, warakawuri 

dan mereka yang telah mendharma-bhaktikan 

dirinya untuk bangsa dan negara, kami 

mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang 

setinggi-tingginya. Pengorbanan dan bakti tersebut, 
tidak mungkin dapat dibalas, hanya Allah Yang 

Maha Kuasalah yang dapat memberikan ganjaran 

dan semoga semua pejuang yang telah mendahului 

kita mendapat tempat yang layak di sisi Allah SWT, 

Aamiin ya rabbal ‘alamin. 

Tak lupa juga pada kesempatan ini, kami 

menyampaikan ucapan terima kasih serta 

penghargaan yang setinggi tingginya kepada para 
tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh 

pendidikan, tokoh politik, atas karya dan 

pengabdiannya, serta pengorbanan yang tiada 

ternilai, demi kemajuan dan kemakmuran 

Kabupaten Pesawaran yang sama-sama kita cintai 

ini. 
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Hadirin yang saya hormati, 

Demikianlah hal-hal yang dapat saya 

sampaikan untuk mengantar pelaksanaan kegiatan 

pada kesempatan ini. Saya berharap silaturahim 

kita pada hari ini mendapat ridho-Nya dan kita yang 

menjadi bagian dari acara ini akan memperoleh 

banyak manfaat. Aamiin. 

Terimakasih atas segala perhatiannya.  

Wasalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 
 
 

 
 

 
BUPATI PESAWARAN, 

 

 
 

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

 

 

 


