SAMBUTAN
PADA
ACARA PENYERAHAN PIAGAM PENGHARGAAN
BAGI PEREMPUAN PEJUANG
Jakarta, 2 Maret 2016

 Yth. DR.Hj. Sumartini Tjokrodimulyo, Ketua
Umum Paguyuban Wanita Pejuang,
 Yth. Para
Pejuang,

anggota

Paguyuban

Wanita

 Hadirin yang berbahagia,
Assalamu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,
Pertama kali marilah kita memanjatkan puji dan
syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah
memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita dapat
berkesempatan hadir pada pertemuan yang penting ini.

Adalah suatu kehormatan bagi saya dapat hadir dan
menerima kedatangan Paguyuban Wanita Pejuang dalam
rangka acara penyerahan penghargaan kepada beberapa
orang perempuan yang dinilai berjasa dalam perjuangan
kaum perempuan di Kantor Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak ini.
Hadirin yang berbahagia,
Bagi Indonesia sebagai bangsa yang besar,
penghormatan dan penghargaan terhadap perjuangan dari
anak bangsanya adalah sebuah keharusan. Kemajuan dan
keberhasilan yang telah dan sedang dirasakan oleh kita
semua ini, tidak dapat dilepaskan oleh hasil kerja keras dan
perjuangan tiada kenal lelah dari para pejuang kita.
Termasuk juga kemajuan yang saat ini dirasakan oleh kaum
perempuan Indonesia, juga tidak dapat dipisahkan dari
hasil upaya gigih para pejuang perempuan dalam
memperjuangkan hak-haknya.
Pemberian penghargaan kepada para perempuan yang
dinilai memiliki jasa besar bagi keberhasilan dan kemajuan
kaum perempuan Indonesia saat ini, haruslah kita sikapi
tidak hanya sebagai bentuk penghormatan kita atas jasajasa mereka, namun jauh yang lebih penting adalah
bagaimana kita sebagai generasi penerus, mampu
mengambil semangat dan nilai-nilai dari perjuangan
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mereka, dan mengisi serta mengimplementasikan ke dalam
beragam karya dan kreasi kita. Menjadi tugas dan
kewajiban bagi kita untuk melanjutkan cita-cita perjuangan
mereka sesuai dengan bidang dan wilayah tugas kita
masing-masing.
Saya berpandangan, bahwa kaum perempuan pejuang
akan merasakan kebahagian yang paripurna apabila kita
sebagai generasi penerus, menghargai hasil kerja keras
mereka dengan mengisi dan melanjutkan cita-cita dan nilainilai perjuangan mereka, dalam bentuk karya-karya inovatif
dan kreatif untuk kemajuan kaum perempuan Indonesia.
Mereka akan sangat bangga apabila kaum perempuan
generasi saat ini, mampu memberikan kontribusi yang
signifikan, dan menjadi pemain kunci bagi kemajuan dan
kejayaan bangsa ini.

Hadirin yang berbahagia,
Saya berharap, acara pemberian penghargaan ini
dapat menginspirasi banyak perempuan akan pentingnya
nilai perjuangan dan kerja keras dalam meraih cita-cita dan
harapan. Kamipun sebagai generasi saat ini, sangat
berharap kepada para perempuan pejuang untuk terus
memberikan bimbingan dan arahan kepada kami untuk
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senantiasa berpegang teguh pada cita-cita luhur bangsa ini
dalam memberikan sumbangsih kami bagi negeri tercinta
ini.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan
pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga ini semua
dapat memberikan renungan dan inspirasi bagi kita semua.
Akhirnya, kami ucapkan terima kasih atas segala
perhatiannya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa
membimbing setiap langkah kita semua. Amin.
Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia

Yohana Susana Yembise
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