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Sempena PHI, Bengkalis Gelar Berbagai Perlombaan

RIAUEXPRESS, BENGKALIS - Pemerintah Kabupaten Bengkalis melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Bengkalis menggelar Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-89 Tahun 2017, di Balai Kerapatan Wisma Daerah Bengkalis,
Jum'at (22/12/17) pagi.
Peringatan hari ibu tahun ini, mengadakan berbagai perlombaan yaitu lomba menghias tumpeng, merangkai buah dan sayur,
minuman weelcam drink serta perempuan berprestasi. Lomba tersebut diikuti pengurus dan anggota berbagai organisasi wanita yang
ada di kabupaten berjuluk Negeri Junjungan tersebut.
Dalam sambutan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Yohana Yembise, dibaca Bupati
Bengkalis Amril Mukminin diwakili Asisten III Setda Bengkalis H. Tengku Ilyas.
Bahwa, Peringatan Hari Ibu setiap tahunnya diselenggarakan untuk mengenang dan menghargai perjuangan kaum perempuan
Indonesia, yang telah berjuang bersama-sama kaum laki-laki dalam merebut kemerdekaan dan berjuang untuk meningkatkan
kualitas hidup masyarakat.
Tekad dan perjuangan kaum perempuan untuk mewujudkan kemerdekaan dilandasi oleh cita-cita dan semangat persatuan kesatuan
menuju kemerdekaan Indonesia yang aman, tentram, damai, adil dan makmur sebagaimana dideklarasikan pertama kali dalam
Kongres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928 di Yogyakarta.
Sambung Yohana, Peringatan Hari Ibu juga menunjukkan bahwa perjuangan kaum perempuan Indonesia, telah menempuh proses
yang sangat panjang dalam mewujudkan persamaan peran dan kedudukannya dengan kaum laki-laki, mengingat keduanya
merupakan sumber daya manusia dan potensi yang turut menentukan keberhasilan pembangunan.
?Momentum Hari Ibu juga dijadikan sebagai refleksi dan renungan bagi kita semua, tentang berbagai upaya yang telah dilakukan
dalam rangka memajukan pergerakan perempuan di semua bidang pembangunan. Perjalanan panjang selama 89 tahun, telah
mengantarkan berbagai keberhasilan bagi kaum perempuan dan kaum laki-laki dalam menghadapi berbagai tantangan global dan
multidimensi, khususnya perjuangan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Indonesia,? ujar Yohana.
Masih kata Yohana yang dibaca Bupati Amril, arti penting lainnya dari PHI adalah upaya untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan
semangat perjuangan yang terkandung dalam sejarah perjuangan kaum perempuan kepada seluruh masyarakat Indonesi, terutama
generasi penerus bangsa agar mempertebal tekad dan semangat untuk Bersamasama melanjutkan dan mengisi pembangunan, dengan
dilandasi semangat persatuan dan kesatuan.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 1/2 |

This page was exported from Export date: Fri Jan 19 11:50:43 2018 / +0000 GMT

Lanjut Yohana, Pada kesempatan PHI ke-89 ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa pelibatan dan peningkatan peran kaum
laki-laki dan keluarga dalam pembangunan, juga menjadi bagian yang penting dalam rangka penghapusan segala bentuk
diskriminasi dan tindak kekerasan lainnya, serta berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa.
Sebagai contoh, maraknya berbagai persoalan bangsa dan kompleksitas masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat seperti:
kekerasan termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), pornografi, Infeksi dan lainnya yang disebabkan karena runtuhnya
pondasi ketahanan dalam keluarga. Oleh karena itu, peran keluarga dituntut lebih diperkuat, dibarengi dengan penanaman nilainilai
kekeluargaan yang apabila dicermati, telah diwariskan oleh para leluhur kita sejak dahulu kala.
Melalui peringatan hari ibu tahun ini, Yohana mengajak semua perempuan untuk maju terus, mampu menjadi sosok yang mandiri,
kreatif, inovatif, percaya diri, dan meningkatkan kualitas dan kapabilitas dirinya, sehingga bersama laki-laki menjadi kekuatan yang
besar dalam membangun keluarga, masyarakat dan bangsa.
Tampak Hadir pada acara tersebut, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkalis, Camat
Bengkalis serta sejumlah Kepala SOPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.**Red.

Sumber: Diskominfotik.

Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com

| Page 2/2 |

