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MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
REPUBLIK INDONESIA 

SAMBUTAN 

P.u>A UPACARA BENDERA 

DALAM RANGKA MEMPERlNGATI HARI lBU KE-85 TAHUN 2013 

Desember ~OJ3 

Assnlaml.l'alaikum , Wr. Wb., 
,

Selamat po.gi dan :'alam sejahtera.., 

Puji syukur kit. panJatkan kehadirat Tull.n Yang M.h. Kunsa ataS rohmo, dan 

karunia·N)'l!, pada pagi hac! ini Idta clapat hadir bersoma untuk mengikuti Upacara . 

Bend.".. sebagoi rangkaian terakbir dar! penyelenggaraan Pertngatan liari Ibu (PHI) kc· i 
85 ~un 2013, dalam keadan sehat wal'afio'. Sepertl tahun·tahun sebclwnn)'l! PHI ke·8s I 

Tabun 2013 ini diselenggarakan setinp tanggal 22 Desember. naxnun knrena tanggal ~2 !: 
Desembcr tahun 20)3 bertepatan dengan han Minggu, IDilka puncal< aUra PHI ke-8s ' 

Tahull 2013 dilaksanakan racIa tanggal18 Des-ember 2013. 

pese-rra upacarQ yang saya horman, 

Peringatan Hari Ibll setiap tahunnya dtselenggartlkan untuk mengenang dan 

menghargal pcrjuangan kaUDl perempuan Indonesia, yang telah berjuang bersama-sama ; 

kaum laki ..laki dalam merebut kemerdekaan dan berjuaog meningkatkan kualitas hidup ! 

dim maSYJr,kat. Tekud dan petjuangan kaum perempuan uotuk mewujudkan : 

kemerdekaan dilandasi oleh cita.-cita dan semansat pcrsatuan kesutuan menuju 

kemerdekaan Indonesia yang aman, tenteram: damni, adH dan makmur sebagaimana 

dideklarasikan pertama kali dalnm. Kongres Perempuan Indone.'1ia. pada tanggal 22 

Desember 1928 dl yogyakarta. Penstiwa ini sekaligus sebagai tonggak sejatah bagi bang.sa i 

Indonesia. daD diperingati setiap tahuIUlYu, baik ill dalam Illuupun luar negeri. Komitmen l 
pcmerintah juga dibuktikan dcngan dilerbitkannya Kc=.putusa~ Presiden Republik . 
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Indonesia Noruor 316 Tahun 1959, yang meneta.pka..o bah\\"3 tanggal 22 Desember sebagai 
. Han lbu sekaligus Hari Naslonal bukan han libur. 

Peringatan Han Ibu Juga menunjukkan bahwa petjuangan kaum perempuan ;, 

Indonesia. Ielah menempuh proses yang sangst panjang dalam mewujudkan persaroaan : 

peron dan kedudukannya dengan kaum laid-loki, menglngat keduanya rnerupakan asset: 


o.,.dan potensi yang turllt mene.ntukan k.eberhaailan pemba.ngunan. Momentum Hari Ibu i 	 , , 
,juga d\fadil<an sebagsi refleksi dan renungan bag! kits aemus, lentsng becbagai upaya yang ' ! 

telah dila1<ukan dalam rangks me~ukan pergorakkan perempuan <Ii semUB bidang 

pembangunan. Petjalanan panjang se1ama 85 tshun, tela.b mangantarkan borbagai 
kcberhasilan bag! kaurn perempuan dan ksum loki-laid, daIarn rnenghadapi berbagai 

tanta~n global dan multi dimensi, khususnya perjuangan untuk mewujudkan 
kesel:araan geoder di Indooesia. 

Art! penting lainnya dart PHI adalab upays untuk mewariskan nilai-nilai luhur dan 


semangol petjuangan yang terkandllng dalarn aeJatah petjuangan kaum perempuan 

kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama generas! penerus bangs. agar 


mempertebal teksd dan ..mangot untuk bersama-sama melanjutkan dan menglsi 


pemhangunan. deogan dilandasi semaDg8t persatuan dan kesatuen. 

Peserta upocara yang aall" hormati, 

Perempuan dan laki-lald memilik! penln dan kedudukan yang setara ill d.Jam( 0, 

n'eocapa! tujuan negara Berta di dalaro memperjuangkan kesejahteraan eli semua bida..ng 	 I" 
pcmbangunan sepert! bic:1ang pendidikan, ekonomi, sosial, politik dan hokum. Perempuon 
dan laki-lald juga mempWlyal kesompatan, aksea setta peluang yang sarna, sebagal 
surnber daya pembangunan sebagaimana tatget yang harus dicapai dalam t1ijnaD 

pembangunan nas!onal jangka menengah dan jangka panjang maupWl Mil/onium 
Deve/opmrnt Goals (MOOs) tabun 2015 yang akan datang. Atas dasar inil .h, PIU ke ·8s 

Tahun 2015 meng.ngkal tema ··Peran P<mm1puan dan Laki-Laki d"lam 
Mewtdudkan Demokrasi yang Demokratifdan Pembangu.nan Inklusif"· 

Jjal lni djdasari oleh sltussi dan kondial bangsa Indonesia p.da tahun 2013 yang 

berSiap-siup menuju tabun polltik 2014. dengan barapan di tahun depan semakin banyak 

warga negara yang lerUbat dan turut serta daJam pesta demokrasi yaltu pemiliban wnum 
dan mendorong peningkatan 3096 keterwakilan perempuan dalam politik sebagai 
perwujudan demokras1 yang partisipatif. Adapun pembangpnan ioklusif iliangkat lign4 

pembangunan yang sedang dlj.lanl proseanya hingg. saal ini, dapat beljalao denga9 
optimal scm menjangkau dan memberikan rnanfaat serta akse3 dan partisipasi 'dar,! 
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sernaa kelompok dan elemen masyaral<at, baik perempWUI maupun l.kHaki, anal< 

peronpuan maupun anak laki-laki, tennasuk kelompok penyandang disabilitas dan . 
berkebutuhan khusus di seloruh Indonesia, seeano adll dan tidal< dl,lcrimin.tif. Gerakan : 

perempuan melalul organisasi d.i t:i.ngkat nasional dan daerah. telah mendorong bum i 
pe",mpuan untuk mula! "meminati· bidang polltlk dan rurut berkompetisi dl masyaralcAt. i 

Sciring dengan perkembangan jaman :Ian globalisasl duma yang terus betjalan, . 
saat in! pun peran dan kontribus! perempuan daIam pembangunan tldak dopat dipungkiri 

lagi. 01 Indonesia, .aal ini telah banyak kaum perempuan yang memililci peran dan posisi 
slnotegis di berbagai kehidupan. Hal ini membuktlkan bahwa perempuan apabila diben I 

peluang dan kesempatan mampu meningkatkan kualitas hldupnya, see-ara mandiri. 
Pcrempuan daJam berbagai dimensi kehldupan berbangsa dan bernegars, juga mampu 

menjad! molar penggerak dan motor perubahan (agent ofchange). 

Pergemkan perempuan daLam pembangunan, tenlunya tidak lerl.pas dari 
dukungan 'erolla pihak, baik pemerintah, dunla usaba ataupun masyarakst. Untuk itu 
sernua rangkaian kegiatan dalam penyelenggaraan Peringatan Han Ibu ke-85 Tahun 2013 
ini. dibarapkan mampn berjalan sesuai dengan priDsip UequalpartneJOship". Prlnsip ini . 
mencerminknn bagatmana perempuan Indonesia bersama kauDl laki-laki berperan : 
membangun hang1;a, sekaligus juga berperan aktif membangun kesejahteraan dan I 
menjalin hubungan yang erat dengan berbaga! bangsa di dunl., baik dl tingka! regional ! 

maupW1 internasionaL 

Peserta upacam yang SG.y" horman, 

Pada kesempalan PHI ke-8S inI, komi juga ingin menyampaikan bahwa pe1lbatan ' 

dan penJngka!8ll peron kaum laid-loki don keluarga dal.m pembangunan, juga menjadi ' 
hagian yang pentlng dalam nongka penghapusan segsla bentuk diskrimlnasi dan tindok 

kekerasan lalnnya serla berbagi upaya dalam rangka penlngkatan kesejahteraan bangsa. 

Sebagai conloh, maraJmya berbagai persoalaD bangsa dan kompleksl!as masalah-masa!ah 
sosial yang lerjadi d1 masyarakat seperti: kekcrasan, trafficking, pornografi, !nfcksi 
Meaular Seksual dan HTV/AIDS. narkoba. kriminalitas dan lainnya disebabkan karena 
runtuhnya pond.asi kctahanan dalam keluargll. Untuk itu ketabanan keluarga 
(melalui penanaman nilai-nUai budi pekerti dan iman dan takwa) menjadi salah satu pilar 
untuk menjawab dan mengatasi berbagai masalah sebagai tersebut di atas. Peran keluarga, 
diruntut untuk lcbih diperkuat, dibarengi dengan penonaman nilai-nils i keke!uargaan,: 
yang sebenarnya apablla dicermati telab diwarlskan oleh para le1uhur kita :sejak dahtllu\ 

kala. i 
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Akhimya, karol mengajak semua perempuan untuk IJl8ju terus, m.ampu menjaga i 
sosok yang mond!rl. kreatif. !novat!f. percaya d!rl dan meningkatkan kualitas dan I 
kapabUItas dlrinya. sehlngga bersama Iaki-Iaki menjadi kelmAtan yang besar d.a!am : 
membangun bangsa. Selamat Hart ibu ke-85 bagi kit. semna. Semoga Tuhan Yang M.ha ! 
.... senantlasa melindungi semna langkah dan perjuangan dolo", membangun bl1llgsa dan 
negara tercinta. 

Tenma kasih 
Wassalamu'alail-um Wr. Wh. 

MenteIi Pemberdayaan Perempuon dan Perlindungan Anak 

~JS:.M Gumclar 
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