
KUTAWARINGIN, Pemerintah Kecamatan Kutawaringin kembali 
menggelar Program “Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan 

Jender dalam Pembangunan melalui Kegiatan Pembinaan 
Kelembagaan P2TP2A Tingkat Kecamatan Kutawaringin Tahun 

2018”, Kamis 25 Oktober 2018, di aula Kecamatan. Hadir dalam 
kesempatan tersebut Ketua Pusat Pelayanan Terpadu 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) 
Kabupaten Bandung Hj. Kurnia Agustina Dadang M. Naser, Kabid  
Perlindungan Anak DP2KBP3A Kab.Bandung Hj. Hasili Lindayani 
Lubis, Kasi Perlindungan Anak Bapak Drs.Iwan Hermansyah, unsur 

MUSPIKA dan stakeholder lainya. 

Diawal kegiatan, Asep Hadian, selaku Kasi Pemberdayaan Masyarakat, dalam 

laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini digelar dalam rangka melaksanakan 
program dan kegiatan yang sudah di rancang jauh jauh hari, berangkat dari 

keprihatinan maraknya kasus kasus yang melibatkan kekerasan terhadap ibu dan 

anak menjadi amunisi kami untuk menggelar acara ini, Sam but Asep, Ia berharap 
semua peserta mampu mengimplementasikan apa yang disampaikan oleh pemateri 

terutama dari Ketua P2TP2A Kabupaten Bandung. 

Sementara itu, Camat Kutawaringin Drs. Cep Azis Sukandar.,M.Si dalam sambutannya  

mengingatkan  hadiran yang hadir agar mensosialisasikan konsep dan substansi 
P2TP2A kepada masyarakat, terutama kalangan Pendidikan dan pemerintahan desa. 

Camat berharap unsur unsur terkait mampu mendeteksi  potensi potensi yang 

menimbulkan kerawanan  dan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Cep Azis juga 
menekankan pentingnya duku ngan anggaran dari pemerintah desa  guna 

mensinergikan program pemberdayaan perempuan dan anak melalui P2TP2A. 

Senanda dengan Camat Kutawaringin, Hj. Kurnia Agustina Dadang M. Naser, 
meminta kepada Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) 
agar gencar menyosialisasikan program Sahabat Perlindungan Anak (Saperak) 
dan  Sabilulungan Make Manah  (Samanah). 

Menurutnya, program ini sebagai konter dari semakin gencarnya perkembangan 
teknologi komunikasi yang memiliki dampak buruk bagi perkembangan anak. 

“Kita gencarkan program ini sebagai keterpaduan gerakan  bersama, 
dalam  melakukan pola asuh anak yang 
benar,”jelas Kurnia ketika ditemui usai 
menyampaikan paparan materi dihadapan 
peserta.  

Sedangkan Samanah lanjut dia, merupakan 
gerakan bersama  mendukung pemerintah 
dalam menyelesaikan persoalan kekerasan 
pada perempuan dan anak,   Teh Nia 
menekankan  perlunya kolaborasi semua 
pihak dengan partisipasi masyarakat gerakkan Samanah akan lebih terasa 
manfaatnya. 



’’ Ini juga bisa dilakukan sebagai langkah antisipasi sebagai cara preventif menekan 
angka kasus,” kekerasan seksual, LGBT, dll, kata Nia Kurnia 

Yang lebih penting, lanjutnya, peran orangtua  harus lebih utama dalam 
melakukan pola asuh dan perhatian terhadap anaknya itu sendiri. 

“Mudah mudahan dengan keterpaduan ini, semuanya sabilulungan berbuat. 
mengantisipasi terjadin ya kejahatan di masyarakat pada anak,’’pungkas Nia , DK 
31.10.18. 

  


