POINTERS
PADA ACARA PEMBUBARAN PANITIA NASIONAL
PERINGATAN HARI IBU (PHI) KE-87 TAHUN 2015
Jakarta, 29 Januari 2016

Yang saya hormati,
Ketua Umum PHI ke-87 Tahun 2015, Ibu Giwo Rubianto;
Para Ketua Umum 6 (enam) organisasi perempuan atau yang
mewakili;
Seluruh panitia nasional PHI ke-87 Tahun 2015.

Selamat pagi dan salam sejahtera
1.

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, atas
karunia-Nya kita dapat bertemu kembali dengan seluruh
panitia nasional PHI ke-87 Tahun 2015. Hari ini juga
hadir para para Ketua Umum 6 (enam) Organisasi
Perempuan atau yang mewakili untuk mensyukuri bahwa
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puncak acara dan seluruh rangkaian kegiatan Peringatan
Hari Ibu (PHI) ke-87 Tahun 2015 telah selesai dan
berjalan dengan lancar.Pada kesempatan masih di bulan
Januari, saya ingin menyampaikan selamat tahun baru
2016 diiring doa dan harapan tahun ini membawa berkah
kepada kita semua;

2. Kurang lebih 2 (dua bulan) yang lalu Panitia Nasional
tentunya masih disibukkan dengan seluruh rangkaian
kegiatan PHI ke-87. Rangkaian kegiatan yang dimulai
dengan kegiatan nonton film bareng dan diakhiri dengan
penyelenggaraan

puncak

acara

PHI

ke-87

yang

diselenggarakan bersama-sama dengan Peringatan HKSN
dan

Hari

kebersamaan

Jadi

Provinsi

yang

NTT.

berhasil

Sebuah
dibangun

momen
antar

kementerian/lembaga dengan daerah di dalam satu
agenda peringatan secara nasional;
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3. Sekedar mengingatkan kita semua bahwa setiap tahun
Kementerian PP dan PA menjadi penanggung jawab
untuk penyelanggaraan PHI. Dalam pelaksanaannya
Kementerian PP dan PA didukung oleh 6 (enam)
organisasi perempuan. Ke-6 (enam) organisasi tersebut
meliputi : OASE KK, KOWANI, Dharma Pertiwi, Dharma
Wanita Persatuan, Bhayangkari dan TP PKK. Secara
bergiliran 6 organisasi perempuan dimaksud ditunjuk
sebagai Ketua Umum Panitia Nasional. Bertepatan
dengan penyelenggaraan PHI ke-87 KOWANI telah
ditunjuk sebagai Ketua Umum Penyelenggaraan;
4. Seluruh penyelenggaraan rangkaian kegiatan PHI ke-87
Tahun 2015 telah berjalan dengan lancar serta mampu
memberikan nilai dan dampak yang positif untuk
mendorong kemajuan dan berbagai perbaikan kualitas
hidup

perempuan

penyelenggaraan

PHI

Indonesia.
yang

Lebih
mulai

dari

tahun

itu
2015

dilaksanakan di daerah, diharapkan dapat menjadi daya
ungkit dan mendorong komitmen pemerintah daerah
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untuk memprioritaskan pembangunan pemberdayaan
perempuan;
5. Sementara itu tujuan PHI lainnya yaitu mengingatkan
generasi muda tentang “arti” dan “makna” Hari Ibu
sebagai

bagian

sejarah,

momentum

kebangkitan,

penggalangan persatuan dan kesatuan serta gerak
perjuangan bangsa Indonesia yang akan selalu menjadi
tujuan yang digaungkan setiap PHI berlangsung;

6. Selain itu yang terpenting juga PHI diharapkan juga
dapat mendorong kemajuan perempuan di Indonesia di
masa mendatang untuk berkiprah dan terlibat dalam
semua lini pembangunan. Hal ini menjadi bagian yang
penting dan strategis mengingat dengan jumlah yang
relatif besar perempuan adalah asset dan potensi sumber
daya manusia yang akan menjadi pengelola sekaligus
pemanfaat hasil-hasil pembangunan;
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7. Satu hal yang juga perlu untuk mulai dipikirkan dari

sekarang adalah penyelenggaraan PHI tahun 2016 ini.
Saya pikir dengan penyelenggaraan yang akan selalu
dilakukan di daerah, tentunya memerlukan persiapanpersiapan

dan

koordinasi

yang

matang

sekaligus

menentukan daerah yang nantinya menjadi “tuan rumah”
untuk acara puncak.

8. Sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya ingin
mengucapkan apresiasi dan terimakasih atas kerja keras
semua panitia nasional PHI ke-87 Tahun 2015 sehingga
semua rangkaian acara PHI berjalan dengan lancar dan
sukses. Semoga ke depan jalinan kemitraan ini akan terus
terbangun dengan baik.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan.
Terimakasih.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Republik Indonesia
Yohana S. Yembise
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