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ACEH UTARA : 10 NOVEMBER 2017

Setiap tanggal 10 November, bangsa Indonesia
memperingati Hari Pahlawan untuk mengenang para pendahulu kita, pahlawan dan perintis
kemerdekaan, para pendiri republik Indonesia, mereka dengan perjuangan kolektif yang
mereka lakukan, sehingga saat ini kita semua bisa menikmati hidup di bumi Indonesia sebagai
bangsa yang merdeka, bangsa yang sederajat dengan bangsa lain, bangsa yang menyadari
tugas sejarahnya untuk menjadikan kemerdekaan sebagai jembatan emas bagi terwujudnya
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.
Sebagai tanda momentum memperingati Hari Pahlawan, upacara yang diikuti Jajaran Direksi,
General Manager, Manager, Karyawan, Karyawati serta ODP, SDP, MTP menggelar upacara di
Lapangan Perkantoran PT PIM, Aceh Utara, Jumat (10/11/2017).
Dalam upacara ini, sebagai inspektur upacara oleh Direktur Produksi Teknologi dan
Pengembangan PT PIM Pranowo Tri Nusantoro.
Pada kesempatan itu, Dirprodtekbang Pranowo Tri Nusantoro membacakan amanat dari
Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa.
Setiap tanggal 10 November, kita seluruh Bangsa Indonesia memperingati Hari Pahlawan,
mengenang para pendahulu kita, pahlawan dan perintis kemerdekaan, para pendiri Republik
Indonesia, mereka dengan segenap pemikiran, tindakan dan gerakan perjuangan kolektif yang
mereka lakukan.
"Sehingga saat ini kita semua bisa menikmati hidup di bumi Indonesia sebagai bangsa yang
merdeka, bangsa yang sederajat dengan bangsa lain, bangsa yang menyadari tugas
sejarahnya untuk menjadikan kemerdekaan sebagai jembatan emas bagi terwujudnya
Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur,” kata Dirprodtekbang Pranowo
saat membacakan amanat Menteri Sosial di lokasi upacara.
Pranowo menyebutkan, para pendiri bangsa mengabarkan pesan penting kepada kita. Pesan
itu adalah, setelah kemerdekaan diraih, maka tahapan selanjutnya, Indonesia harus bersatu
terlebih dahulu untuk bisa memasuki tahapan bernegara selanjutnya, yakni berdaulat, adil dan
makmur.
“Oleh karena pesan fundamental itulah maka peringatan Hari Pahlawan 10 November tahun
2017 ini kita mengambil tema "Perkokoh Persatuan Membangun Negeri". Apabila kita mampu
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bersatu sebagai satu bangsa maka kita dapat maju bersama-sama dan mendistribusikan
berkah kemerdekaan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” ujarnya.
Saat ini harapan akan masa depan yang lebih baik tersebut telah ditambatkan oleh
Pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak H.M. Jusuf Kalla
melalui sebuah visi transformatif yang mengarahkan dan menghimpun gerak seluruh elemen
Republik Indonesia yakni: "Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian
berlandaskan gotong-royong."
“Pada kesempatan yang baik ini kami mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk
terus berjuang, bekerja, berkarya menjadi pahlawan bagi diri sendiri, pahlawan bagi lingkungan,
pahlawan bagi masyarakat maupun pahlawan bagi negeri ini, Selamat Hari Pahlawan Tahun
2017,” tutupnya.
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