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Salam Redaksi

N e g e r i

Posisi perempuan pada era
globalisasi sangat memegang
peranan yang cukup penting,
hal ini tentu tak terlepas
dari perjuangan dari RA
Kartini yang sangat
memperjuangkan hak-hak
perempuan sehingga
perempuan dapat
melakukan aktivitas publik
seperti dengan kaum lakilaki.
Namun.....menjadi perempuan di era digital bukanlah hal yang mudah tanpa
harus meninggalkan sisi feminimnya. Perempuan dituntut untuk lebih cerdas,
mandiri dan tangguh. Terdapat paradigma yang tersemat pada era
globalisasi, dimana pada zaman tersebut kesuksesan, materi dan jabatan
menjadi tolak ukur yang paling utama.
Perlu juga kita ketahui bahwa saat ini perempuan mempunyai potensi yang
sama seperti laki-laki bahkan dapat mengembangkan potensinya lebih baik
lagi.
Seperti Diansyah F Putri Handayani, warga Desa Kota Galuh Kecamatan
Perbaungan ini dapat membuktikan eksistensinya hingga ke kancah
Internasional. Begitupun dengan Rani Fitria Jambak yang juga warga
Kecamatan Perbaungan berhasil mengikuti ajang bergengsi Conference of
Indonesia Diaspora Youth 2018.
Sedangkan di jajaran pemerintahan, terdapat juga perempuan yang ikut
berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan serta ikut meningkatkan
perkembangan daerah salah satunya adalah Hj. Marliah Soekirman, Hj.
Rosmaida Darma Wijaya dan Hj. drg. Khairani Hadi Winarno.
Masih terdapat juga beberapa kisah perempuan hebat yang mempunyai
kiprah dan pengaruhnya dalam pendidikan maupun dunia kerja dan
pemerintahan. Semua kisah kehebatan para perempuan ini kami sajikan pada
Majalah Buletin Serdang Bedagai Edisi LXXII Tahun 2018.
Oleh karenanya, bagi para pembaca kami ucapkan selamat menikmati bacaan
media Tanah Bertuah Negeri Beradat, semoga dapat menambah wawasan dan
referensi bagi pembaca sekalian serta menjadi inspiratif bagi perempuanperempuan Indonesia lainnya.
IKHSAN AP.
Kadis Kominfo Sergai
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Diansyah Putri F. Handayani

Sang Kartini Energi

dari Sergai

T

iada awan di langit yang
tetap selamanya.

Tiada mungkin akan terusmenerus terang cuaca.
Sehabis malam gelap gulita lahir
pagi membawa keindahan.
Kehidupan manusia serupa
alam.”
-R.A. KartiniKutipan inspiratif dari

puisi R.A Kartini merupakan
gambaran harapan bagi para
perempuan yang hidup di masa
k i n i . Pe m i k i r a n b a h w a
perempuan itu adalah mahluk
yang lemah telah terbantahkan
seiring dengan perkembangan
zaman. Saat ini, seorang
perempuan dimaknai sebagai
sosok yang luar biasa. Disatu sisi
wanita dapat menjadi sosok
wanita seutuhnya sesuai dengan
kodratnya, namun disisi lain
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wanita juga dapat berprestasi,
menginspirasi dan menjadi role
model bagi orang lain dan
memiliki hak dan keahlian yang
sama dengan pria.
Berbicara mengenai
sosok perempuan inspiratif,
a d a l a h D i a n s y a h P u t r i F.
Handayani, putri asal Kabupaten
Serdang Bedagai (Sergai)
tepatnya dari Desa Kota Galuh
Kecamatan Perbaungan ini
merupakan sosok yang dapat

model bagi anak-anak muda di
Indonesia bahkan di dunia.
Sederet prestasi dan pencapaian
yang ia torehkan di masa belia,
membawanya menjadi sosok
perempuan muda yang
menginspirasi banyak orang.
Putri penakluk
Aconcagua merupakan sosok
yang rupawan dan bersahaja.
Namun dibalik kecantikannya,
putri sangat menggemari sesuatu
yang berhubungan dengan mesin.
Putri merupakan lulusan Fakultas
Teknik Universitas Indonesia.
Setelah lulus, ia bekerja sebagai
field engineer (teknisi lapangan)
di Schlumberger Drilling and
Measurements. Sebagaimana
diketahui posisi seorang field
engineer didominasi oleh pria.
Namun, Putri dapat
membuktikan bahwa ia mampu
m e l a k u k a n n y a . Pe k e r j a a n
pertama yang ia lakukan adalah
pengeboran lepas pantai di
Persian Gulf Qatar.
Atas dedikasinya di
bidang sumber daya energi.
Dalam rangka memperingati Hari
K a r t i n i , Te m u N e t i z e n
Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) ke-9
mengambil tema "Kartini Energi"
dan menghadirkan wanitawanita tangguh pekerja lapangan
sektor ESDM sebagai narasumber,
salah satunya adalah Diansyah
Putri F. Handayani sebagai
General Field Engineer

Consultan, yang tengah
menyelesaikan misi mencapai 7
puncak gunung tertinggi dunia.
Putri terpilih menjadi
salah satu kartini energi atas
keaktifannya dalam dunia
perminyakan hingga saat ini.
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Selain itu, Putri menggemari
dunia pendakian gunung. Putri
memiliki misi mengenalkan
pendidikan STEAM (Science,
Technology, Engineering, Art and
Mathematics) untuk perempuan,
salah satunya melalui ekspedisi

“Jelajah Putri”. Pada saat dipilih
menjadi kartini energi dan
menjadi narasumber pada acara
Temu Netizen Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) ke-9, Putri
menyampaikan bahwa Sebagai
seorang wanita kita tidak perlu
diistimewakan, karena kita sudah
pasti istimewa.
Ke i s t i m e w a a n P u t r i
terlihat dari berbagai prestasi
yang diraihnya. Putri sangat
tertarik dengan kegiatan
pendakian. Ketika melanjutkan
kuliah magister di University of
Pittsburgh, ia mulai memanjat
tebing dan melakukan road trip di
banyak taman nasional di
Amerika. Kemudian, setelah
balik ke Indonesia ia
menyempatkan untuk naik
gunung Rinjani dan Semeru.
Prestasinya di dalam kegiatan
pendakian sangat layak di
perhitungkan. Pada November
2016, ia menaklukkan puncak
Ama Dablam, Himalaya.
Kemudian, pada januari 2018, ia
berhasil mencapai puncak
Aconcagua di Amerika Selatan
yang dikenal sebagai puncak
tertinggi di bagian selatan bumi.
Saat diwawancarai oleh Tim
Buletin Serdang Bedagai, Putri
sedang berada di Qatar dan
berencana akan kembali ke
Jakarta pada awal Agustus 2018.
Disela-sela kesibukannya sebagai
General Field Engineer Consultan
dan pendaki, ia tidak pernah lupa
dengan keluarga dan tanah
kelahirannya, yaitu Kabupaten
Sergai. Di setiap masa
liburannya, ia selalu kembali ke
Sergai.
Pada perayaan hari raya Idul Fitri
tahun ini, Putri menyempatkan
diri untuk mengunjungi Bupati
Sergai,
I r. S o e k i r m a n
dikediamannya sebagai salah
satu giat mudik di tanah
kelahirannya. “Terima kasih
telah meringankan langkah saya

ke puncak-puncak dunia” ungkap
Putri kepada Bupati Sergai, Ir.
Soekirman. Ungkapan terima
kasih ini merupakan apresiasi
Putri terhadap Pemkab Sergai
yang telah mendukungnya untuk
mencapai prestasi yang
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membanggakan yang diakui
hingga ke mancanegara.

Bupati Soekirman Apresiasi
Giat Putri
Saat Putri datang mengunjungi

kediamaannya, Bupati Soekirman
sangat mengapresiasi apa yang
telah dilakukan oleh Putri.
Merupakan suatu kebanggaan
untuk Tanah Bertuah Negeri
Beradat karena telah memiliki
anak daerah yang mengharumkan
nama Kabupaten Sergai hingga di
kanca Internasional.
Meski berasal dari

keluarga yang kurang mampu,
namun Putri mampu
membuktikannya untuk bangkit
serta memberikan yang terbaik
bagi diri, keluarga, daerahnya
dan bahkan untuk tanah airnya.
“Meskipun beliau anak kampung,
tapi prestasinya tidak
kampungan” ujar Bupati.
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Bukan hanya Putri,
Bupati Soekirman juga berharap
bagi putera/puteri Sergai dapat
meningkatkan prestasinya.
Selain itu juga apa yang sudah
diraih Putri dapat ditularkan
pada anak-anak Sergai lainnya,
pungkas Soekirman. (Eva
Syahfitri Nst / Rini Rahmayani)

Rani Fitria Jambak,
Putri Sergai
Ikut Ajang Bergengsi
Conference of Indonesian
Diaspora Youth 2018

W

hen you falling in love
to somebody.

How do you feel love?
Someone asking me how to be in
love.
Come on listen to me”.
Petikan lirik lagu di atas
merupakan bait dari sebuah lagu
yang berjudul “Falling in Love”.

Suara gitar, alunan musik yang
santai, serta suara merdu
penyanyinya menghanyutkan
suasana hati siapapun yang
mendengarkan lagu ini.
Bait-bait lagu
bertemakan love song ini adalah
hasil ciptaan Rani Fitria Jambak,
seorang singer dan song writer,
putri asal Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai). Meskipun,
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berasal dari kabupaten yang jauh
dari ibu kota Negara, tidak
menyurutkan harapan Rani untuk
berprestasi sampai ke tingkat
nasional maupun internasional.
Hal ini ia buktikan dengan
prestasi yang dia torehkan
dibidang seni yang ia geluti. Lagu
“Fall in Love” yang ia ciptakan ini
misalnya, telah menghantarkan
Rani menjadi Finalis pada Youth
Music Infusion Competition yang
dilaksanakan oleh City of Sidney.
Setelah menempuh pendidikan
dasar, menengah dan atas di
Kecamatan Perbaungan, Rani
melanjutkan pendidikannnya ke
Pe r g u r u a n Ti n g g i y a i t u
Universitas Negeri Medan Jurusan
Seni dan Bahasa. Departemen
Teater, Tari dan Musik. Program

studi Pendidikan Musik. Setelah
menamatkan pendidikannya di
Universitas Negeri Medan, Rani
melanjutkan pendidikannya di
Master Of Creative Industries
Macquarie University, Faculty of
Art, Department of Media,
Communication and Cultural
Studies dengan beasiswa LPDP.
Sosok bersahaja ini
sangat mahir dalam memainkan
alat musik dan olah vokal. Ia
memulai kemahiran musiknya
dengan membawakan aliran
music rock sejak SMP, sampai
kepada aliran Nu Metal pada saat
tahun pertama kuliah. Kemudian,
ia menjajal aliran musik yang
beragam baik jazz, pop, hingga
world music. Ia sangat cinta
kepada world music
(tradisional). Sehingga ia
memulai berbagai eksperimen
tentang musik, baik yang berasal
dari musik tradisional Indonesia,
maupun inspirasi ia dapat di
Australia tempat ia menuntut
ilmu di pendidikan magister.
Kecintaan dan
ketekunannya pada dunia musik
membuatnya memperoleh
banyak penghargaan bergengsi.
Ia senantiasa diundang ke acaraacara radio, performer pada
event-event nasional maupun
internasional, Pemenang Cover
Song Competition yang
dilaksanakan oleh Radio PPI
Dunia, serta Finalis Youth Music
Infusion Competition di City of
Sydney.
Berprestasi dalam bidang
musik dan akademis membuat
Rani memiliki kesempatan untuk
mengikuti Conference of
Indonesian Diaspora Youth 2018
(CIDY-2018). Conference of
Indonesian Diaspora Youth 2018
adalah suatu forum yang
mempertemukan pemuda
cemerlang dari 34 Provinsi
Indonesia dengan diaspora muda
Indonesia dari seluruh dunia,
serta berbagai organisasi

EDISI LXXII| 2018

6

kepemudaan dan juga lembaga
nasional. Pertemuan bergengsi
ini nantinya akan membahas
mengenai berbagai topik aktual
bagi pemuda dan bagi masa
depan bangsa Indonesia.
Pertemuan ini nantinya akan
diselenggarakan di Jakarta pada
tanggal 13-15 Agustus 2018.
Conference of Indonesian
Diaspora Youth 2018 ini bertujuan
sebagai ajang membangun
bangsa yang menjadi bagian dari
perjalanan negara.
Keikutsertaan Rani

nantinya akan menambah lagi
deretan perempuan berprestasi
yang berasal dari Kabupaten
Sergai. Pemerintah Kabupaten
Sergai senantiasa mendorong dan
mendukung prestasi para
perempuan yang ada di
Kabupaten Tanag Bertuah Negeri
Beradat. Perempuan-perempuan
Sergai benyak memiliki potensi
yang besar untuk dikembangkan
dan dapat berkiprah baik di

tingkat daerah, nasional maupun
internasional.

Berikan Motivasi
Pemuda di Sergai

Bagi

Meski mempunyai
segudang kesibukan tak
membuat Rani melupakan tanah
kelahirannya. Saat momen Hari
Kemerdekaan RI ke-73, ketika
dirinya sedang “pulang
kampung” diundang oleh jajaran
Pemkab Sergai pada sebuah acara
Temu Antar Generasi dan

Pembekalan bagi barisan muda
Paskibra Sergai Tahun 2018
bertempat di halaman Kantor
Bupati di Sei Rampah.
D a l a m
t e m a
kemerdekaan “ Kerja Kita,
Prestasi Bangsa”, sesuai dengan
tema tersebut, Pemkab Sergai
merasa bangga karena generasi
penerus yang merupakan puteraputeri asal Kabupaten Sergai
banyak yang berhasil meraih
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prestasi.
Di kesempatan tersebut
Bupati Soekirman menyampaikan
bahwa salah satu puteri asal
Tanah Bertuah adalah Rani
Jambak, gadis asal Kecamatan
Perbaungan yang kini hadir
ditengah-tengah kita telah
mengharumkan nama daerah.
Te r l e b i h s a a t i n i
keikutsertaannya pada ajang
bergengsi Conference Of
Indonesian Diaspora Youth 2018
yang merupakan suatu forum
mempertemukan pemuda

cemerlang se-Indonesia dan
bertujuan membangun masa
depan bangsa, kata Bupati.
Oleh karenanya, Bupati
berpesan terhadap generasi
bangsa khususnya anak-anak
Sergai agar mampu mengikuti
jejak Rani Jambak sehingga akan
banyak terlahir generasi milenial
yang dapat menjadi penerus
bangsa, ujar Bupati.

Menanggapi hal tersebut
motivator muda Rani Jambak, MA
dari Generasi Milenial
menyampaikan bahwa kita
sebagai generasi muda harus giat
menimba ilmu, bekali diri dengan
ilmu dan pendidikan. Hal ini lah
yang akan mengantarkan para
generasi kita kepada sebuah
kesuksesan.
Dalam penampilan aransemen
musik modern dan etniknya Rani
juga mengajak generasi muda
memahami Indonesia dalam
keberagaman suku budaya
sebagai bangsa yang
multikultural.
“ Kita boleh saja menjadi
generasi milenial namun dengan
tidak meninggalkan identitas kita
sebagai bangsa Indonesia”
katanya.
Hal demikian agar kita
hendaknya saling menghormati
karena itulah asset bangsa kita.
Seperti halnya musik yang saya
tampilkan pada setiap
kesempatan saat diluar maupun
di dalam negeri selalu
mengedepankan unsur budaya
asli Indonesia.
Melalui musik ini saya
mengajak seluruh generasi muda
agar jangan lupakan sejarah yang
akan membantu kita untuk lebih
berfikir kritis agar menjadi
pribadi yang bijak dan faham
dalam menyikapi mana yang baik
dan mana yang tidak baik seperti
berita hoax serta menjauhi
penyalahgunaan narkoba.
Terkait pidato Presiden
Jokowi tentang kita yang saat ini
memasuki revolusi industri 4.0
yang berbasis pada inovasi dan
kreativitas, maka untuk dapat
bertahan menghadapinya kita
harus dapat melakukan
terobosan dan inovasi yang
benar-benar unggul dan
berkualitas.
"Keterbatasan bukanlah
menjadi
halangan untuk
mencapai mimpi dan cita-cita

hebat, semoga generasi muda
bangsa nantinya dapat berkarya
dengan apapun untuk Indonesia
maju nantinya", demikian
diungkapkan Rani. (Eva Syahfitri
Nst / Rini Rahmayani)
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Eliza Nisa,

Ketekunan
Berbuah Prestasi

T

idak ada seorang pun yang
dapat mencapai
kesuksesan tanpa melalui
kerja keras. Kutipan tersebut
sangat pantas untuk
menggambarkan bahwa setiap
orang memiliki peluang yang
sama untuk sukses dan
berprestasi apabila setiap orang
bekerja dengan penuh
ketekunan. Kutipan tersebut juga

pantas untuk menggambarkan
perjuangan Eliza Nisa, seorang
putri asal Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai) yang mengukir
banyak prestasi di usia belia.
Eliza saat ini sedang
menempuh pendidikan di
Fakultas Ilmu Sosial Politik
Jurusan Administrasi Niaga
Universitas Malikussaleh,
Nanggro Aceh Darussalam. Putri
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kelahiran Sergai ini tinggal di
Desa Pon Kecamatan Sei Bamban.
Di usia belia, Eliza telah
mengukir banyak prestasi. Sedari
kecil, Eliza Nisa sudah
menununjukan bahwa dirinya
memiliki bakat dan kemampuan.
Sejak kecil Eliza termasuk anak
yang aktif dalam kegiatan di
sekolah maupun di luar sekolah.
Eliza adalah sosok perempuan
yang mandiri. Sedari kecil, ia
sudah ditinggalkan
oleh
almarhum ayahnya. Setelah sang
ayah meninggal, maka ibunya
menjadi tulang punggung
keluarga. Usaha yang digeluti
orang tua Eliza Nisa adalah
sebagai pedagang sarapan pagi
keliling dengan menggunakan
sepeda. Sore hari, ibunya
menerima order jahitan dan
bordiran. Eliza merupakan
bungsu dari tiga bersaudara.
Kakak pertamanya merupakan
alumni Universitas Sumatera
Utara. Kakak kedua merupakan
lulusan Sekolah Menengah Atas,
sedangkan Eliza sendiri
merupakan mahasiswi semester 5
(lima) di kampusnya..
Eliza Nisa sangat aktif di

dalam kegiatan pramuka. Sampai
saat ini, prestasi-prestasi
kepramukaan telah banyak
didapatnya. Setiap ada acara
yang berhubungan dengan
kegiatan pramuka, ia selalu
terpilih untuk mawakili
Kabupaten Sergai maupun
Provinsi Sumatera Utara (Sumut).
Ia pernah menjadi perwakilan
untuk mengikuti kegiatan di
Lombok dan Cibubur, Prestasi lain
yang diraihnya adalah
berprestasi dalam olah raga bela
diri karate. Hal ini merupakan
prestasi yang diraihnya dan
menjadi suatu kebanggaan
baginya. Meskipun berasal dari
keluarga yang sederhana tetapi
hal itulah yang membuat
semangat dan mendorong untuk
berpacu menjadi lebih baik lagi

kedepannya. Eliza Nisa bercitacita menjadi seorang Dosen
selain itu ia juga berharap suatu
saat ia akan menjadi seorang
pemimpin yang arif dan bijak.
Meskipun menempuh pendidikan
di Nanggro Aceh Darussalam,
Eliza tetap menyempatkan untuk
kembali ke Sergai ketika libur di
kampusnya untuk melepas rindu
dengan keluarganya.
Prestasi lain yang di dapat
oleh Eliza Nisa adalah
menjadi Juara I (satu)
dalam Pemilihan Duta Anti
N a r k o b a K o t a
Lokhseumawe tahun 2018.
Juara II (dua) dalam
Pemilihan Duta Wisata Kota
Lokhseumawe. Juara I
(satu) dalam Pemilihan
Duta Ekonomi Fakultas
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Ekonomi Malikussaleh di Kota
Lokhseumawe.
Prestasi yang
diraihnya adalah berkat
keyakinan dan ketekunan. Doa
dan dukungan keluarga juga
menjadi faktor penting untuk
meraih kesuksesan dan prestasi.
(Ali Amran)

I N O VAT I F

Irawati Dayana,

Sang “ Pioneer”
Aksesoris Sergai

Tentang Irawati Dayana,
Pengrajin Aksesoris
Irawati Dayana (58)
tahun, warga Komplek Sawit
Indah Jalan Inti Sawit 2 No. 119
K e l u r a h a n B a t a n g Te r a p
Ke c a m a ta n Pe rb a u n g a n
Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai)
merupakan sosok
perempuan yang ulet dan tekun

dalam melakukan setiap
pekerjaannya. Kini usaha yang
ditekuninya adalah membuat
kerajinan aksesoris.
Perempuan yang lahir
dan besar di Perbaungan ini
cukup dikenal di daerahnya,
sebab sejak remaja hingga
berumah tangga Irawati sudah
terbiasa bekerja dengan
membuka usaha konveksi dan
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membuka kios usaha konveksi
yang letaknya di Pajak Baru tak
jauh dari kediamannya. Secara
perlahan-lahan kehidupan
ekonomi mulai berangsur-angsur
naik, dengan memiliki beberapa
orang pekerja. Bahkan ada dari
pekerjanya sejak bekerja
dengannya hingga berumah
tangga dan sekarang memiliki
konveksi sendiri.

Usaha konveksi yang
ditekuninya kemudian
dipindahkan di kediamannya
sebagai tempat produksi yang
sifatnya hanya menerima
pesanan pelanggan, hingga
kemudian banting setir
mengalami titik jenuh terasa
kehabisan ide dalam
menjalankan usaha konveksi.
Diakuinya, usaha
konveksi yang dijalankan sekitar
tahun 1997 ini merupakan
kemauannya sendiri, meskipun
pada masa itu almarhum suami
yang bekerja sebagai kontraktor
di Perusahaan Pertamina ini

masih dapat mencukupi
kebutuhannya. Sebagai Ibu
rumah tangga Irawati Dayana
tidak mau berpangku tangan
dirumah saja tetapi mencoba
keluar dari keadaan ini dengan
membuka usaha konveksi.
Menurutnya, membuka
usaha konveksi ini menjadi
tantangan tersendiri baginya,
sebab dengan menghandalkan
gaji suami tentunya hanya untuk
mencukupi kebutuham rumah
tangga, tetapi untuk memenuhi
kebutuhan belanja lainnya agak
sulit,
"Usaha konveksi ini

dibangun atas inisiatif sendiri,
kalau suami tidak mengizinkan,
karena gajinya masih cukup,
tetapi ini tantangan baginya,
s e b a b k a l a u c u m a
menghandalkan gaji suami
tentunya ditanya habisnya
kemana, bila punya penghasilan
sendiri pasti nggak ditanya
k e m a n a h a b i s n y a . Pa d a
prinsipnya saya tidak hanya ingin
menghabisi gaji suami namun
ingin punya penghasilan sendiri",
kata Ibu tiga putri ini.
Disamping memiliki
usaha konveksi, Irawati Dayana
memiliki hobi touring dengan
mengendarai vespa. hobi touring
ini juga sudah mengalir sejak
remaja. Tak heran meski sudah
berumah tangga beberapa
daerah yang pernah dikunjungi
perempuan berdarah Aceh
Kalimantan ini diantaranya
Kalimantan, Jawa, Sulawesi,
Maluku Utara.
Mengunjungi daerah itu
tidak mesti lewat jalur udara
maupun laut, namun bagaimana
bila dilalui jalur darat. Berbagai
pengalaman yang diperolehnya
selama perjalanan dengan
mengendarai vespa ini, banyak
belajar tentang keunggulan
produk daerah tersebut yang
semuanya kemudian menjadi
inspirasi bagi beliau setibanya di
Perbaungan ini.

Banting Setir, Konveksi
Beralih Aksesoris

Irawati Dayana di daulat sebagai fasilitator dalam pelatihan yang
dilaksanakan Dekranasda dan Dinas Perindag Sergai

EDISI LXXII| 2018 12

Pe r k e n a l a n I r a w a t i
Dayana terhadap kerajinan
aksesoris ini berawal pada tahun
2012 lalu, dimana waktu itu
selama perjalanan panjang
touring dengan mengendarai
vespa lebih kurang sembilan
bulan tiba di Jogja.
Setibanya di Jogja dirinya
tinggal menginap bersama anakanak sesama komunitas pencinta

Sekarang ini lewat Dekranasda
Sergai saya sering diminta untuk
melatih kelompok perempuan
membuat kerajinan aksesoris",
ujarnya.

Dukungan dari Pemkab
Sergai

Irawati Dayana (58) warga Komplek Sawit Indah Jalan Inti Sawit 2 No. 119
Kelurahan Batang Terap Kecamatan Perbaungan dengan kerajinan aksesoris
produksinya merk "Queen" dalam satu pameran beberapa waktu yang lalu.

vespa. Saat di Jogja inilah ada
salah satu pusat
kerajinan
aksesoris terlengkap. Hal
tersebut yang membuatnya
tertarik untuk belajar aksesoris.
Petra aksesoris merupakan
tempat belajar sekaligus
memasarkan hasil kerajinan
aksesoris. Beragam aksesoris
dihasilkan oleh Petra. Bahkan
pengajar yang ada di Petra ini
selalu berganti-ganti
dikarenakan setelah mereka
mahir untuk selanjutnya
membuka dan mengembangkan
aksesoris sendiri.
"Selama di Petra Aksesoris saya
banyak mempelajari beragam
cara membuat aksesoris dengan
beragam bahannya, dan hasilnya
sangat diminati dipasaran.
setelah selesai belajar di Petra
itu saya melanjutkan perjalanan
menuju Jakarta, dan saya
membeli semua bahan-bahan
yang diperlukan untuk membuat
aksesoris," ungkapnya.

Setibanya di rumah,
bahan-bahan dasar untuk
membuat aksesoris itupun mulai
dirangkainya satu persatu, dan
hasil kerajinannya ini pun
dipasarkan lewat teman-teman
dekatnya. Hingga akhirnya lewat
salah seorang temannya
menyarankan untuk membangun
komunikasi dengan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan
( Pe r i n d a g ) . Pe r t e m u a n n y a
dengan Kepala Bidang Industri ini
yang mengantarkan kerajinan
aksesorisnya ini mulai dikenal
banyak kalangan di Sergai
pencinta aksesoris.
"Tahun 2012 itu lewat
salah seorang temannya
dihubungkan ke Dinas Perindag,
disini saya diminta
memperlihatkan seluruh bahanbahan kerajinan aksesoris dan
hasil kerajinannya. Alhasil,
kerajinan saya mulai dilirik,
dengan kelompok KARYA MAJU ini
saya diikutsertakan pameran dan
pelatihan khusus aksesoris.
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Sekarang ini Irawati
Dayana sudah lega, karena hasil
kerajinan aksesoris produksinya
sudah memiliki merk dagang
sendiri dengan nama "Queen".
Oleh karenanya Irawati Dayana
sangat berterimakasih kepada
Pemkab Sergai yang telah
memberikan dukungan dan
memfasilitasinya hingga keluar
merk dagang untuk.produksi
aksesorisnya.
Setiap harinya dirinya
selalu membuat kerajinan
aksesoris yang dipusatkan
dikediamannya dengan dibantu
anak-anaknya. Bahkan kini pun
telah memiliki toko olshop
khusus menjual aksesoris produk
buatannya di Perbaungan. Hal ini
untuk memenuhi minat
pelanggan yang hobi dengan
perhiasan aksesoris. Dirinya juga
dapat menerima pesanan
langsung melalui WhatsApp dan
Telepon di 085270393352.
Disamping itu Dayana
juga dapat diminta untuk
memberikan pelatihan cara
membuat kerajinan aksesoris.
Untuk mengembangkan idenya
ini dirinya berencana tidak hanya
perempuan yang berumah tangga
yang dilatih, tetapi bagaimana
anak-anak usia sekolah dapat
dilatih.
Irawati dayana juga
punya mimpi kedepannya untuk
memiliki tempat yang lebih luas
lagi seperti halnya Petra di Jogja
ada di Kabupaten Tanah Bertuah
negeri Beradat. Sehingga tempat
ini tidak hanya khusus penjualan
aksesoris tetapi sebagai wadah
belajar. (Rasum)

Wartawan

Sebagai Mitra
PEMERINTAH

Foto bersama usai
pembukaan pelatihan

M

edia merupakan mitra
pemerintah yang
berfungsi sebagai sosial
kontrol untuk melakukan
pengawasan pembangunan di
daerah menuju ke arah yang
lebih baik. Oleh karenanya
hubungan baik ini juga harus
tetap terjaga agar media massa
dapat menyampaikan informasi
mengenai kegiatan
pemerintahan dengan baik dan
benar pula.

Hubungan antara pers
dan pemerintah merupakan
sebuah “simbiosis mutualisme”
yakni hubungan yang saling
menguntungkan. Dengan
demikian wartawan sebagai
mitra kerja pemerintah dapat
mensosialisasikan program
pembangunan untuk memberikan
pemahaman kepada khalayak
terkait kebijakan publik yang
dilakukan oleh pemerintah
daerah.
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Demikian disampaikan
Kadis Komunikasi dan
Informatika (Kominfo) Sergai H.
Ikhsan, AP dalam bincangbincangnya saat kongkow
bersama para wartawan di
Komplek Kantor Bupati Sergai di
Sei Rampah, akhir Agustus lalu.
Sebagai mitra, pers juga
d i h a r a p k a n d a l a m
pemberitaannya dapat menjadi

Kadis Kominfo H. Ikhsan AP., Sebagai Narasumber Pelatihan Wartawan di Medan

masyarakat melalui pemberitaan
yang konstruktif (membangun),
akurat, berimbang serta tetap
mematuhi kode etik
kewartawanan.

UKW Sebagai Pionir
Lahirnya Wartawan
Profesional
Sebagai bentuk
kemitraan dengan wartawan
serta upaya dalam mewujudkan
Implementasi Undang-Undang RI
No. 40 Tahun 1999 tentang Pers,
Pemkab Sergai telah menggelar
Uji Kompetensi Wartawan (UKW)
Tahun 2018.
Dengan mendatangkan
para penguji dan admin dari PWI

Kadis Kominfo H. Ikhsan AP., Saat pembukaan UKW Tahun 2018 di Sergai
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Wakil Bupati Serdang Bedagai, Bapak Darma Wijaya membuka kegiatan UKW di Sergai

Pusat dan Sumut seperti Hendro
Basuki, Sayid Iskandarsyah, IGMB
Dwikora Putra, Ahmad Istiqom,
Yudi Warman, Taty Fatimah,
Syamsul Huda, Oktap Riyadi,
Firdaus Komar, Eka Putera dan
Hermansjah.
Dikatakan H. Ikhsan
bahwa pekerjaan wartawan
berhubungan langsung dengan
kepentingan masyarakat atau
publik, maka dalam
melaksanakan tugasnya
wartawan harus memiliki standar
kompetensi yang memadai dan
disepakati oleh masyarakat pers.
Standar kompetensi itu menjadi
“alat ukur” profesionalitas
wartawan. Oleh karenanya,
kegiatan UKW ini sangat penting
untuk memenuhi ketentuan

sehingga dapat dijadikan
pedoman dalam hal penerapan
profesi kewartawanan.
UKW ini diperlukan untuk
melindungi kepentingan publik
dan hak pribadi masyarakat
dengan tujuan menjaga
kehormatan pekerjaan
wartawan. Melalui UKW ini
wartawan di uji kemampuan
intelektualnya serta
pengetahuan umumnya.
“Para wartawan yang sudah lulus
UKW dapat menjaga harkat dan
martabat kewartawanan sebagai
profesi khusus yang
menghasilkan karya-karya
intelektual,” ujar Kadis Kominfo
UKW ini harus kita mulai dari
sekarang, karena kita ingin
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menjadi pionir lahirnya
wartawan-wartawan yang
profesioanl dan menjadi bagian
tak terpisahkan dalam suksesnya
pembangunan di Tanah Bertuah
Negeri Beradat

Hadirkan Peserta Sebanyak
47 Orang
Penyelenggaraan UKW
yang berlangsung selama 2 (dua)
hari ini baru pertama kali digelar
di Tanah Bertuah Negeri Beradat.
Kesuksesan kegiatan UKW tak
terlepas dari peran Bupati Sergai
Ir. H. Soekirman dan Wabup
Darma Wijaya serta kerja keras
organisasi PWI selaku
penyelenggara UKW yang

tergabung dalam angkatan XV
tahun 2018 dengan peserta
sebanyak 47 orang.
“
Awalnya peserta yang
mendaftar untuk diikut sertakan
dalam pelaksanaan UKW ini
adalah sebanyak lebih kurang 70
orang, namun saat hari
pelaksanaan tiba pesertanya
hanya tinggal 47 orang. Mungkin
ada beberapa wartawan yang
belum siap,”
ucap Ikhsan
sembari tertawa.
Kegiatan UKW ini dibuka
secara resmi oleh Wabup Sergai
Darma Wijaya yang
mengemukakan bahwa Uji
Kompetensi ini memang harus
kita mulai dari sekarang, karena
kita ingin menjadi pionir lahirnya
wartawan-wartawan yang
profesional dan menjadi bagian
tak terpisahkan dalam suksesnya
pembangunan di Tanah Bertuah
Negeri Beradat.
Dalam UKW tersebut wartawan
akan diuji kemampuan
intelektual dan pengetahuan
umumnya, sebab di dalam
Standar Kompetensi Wartawan
(SKW) itu melekat pemahaman
tentang pentingnya
kemerdekaan berkomunikasi,
berkomunikasi berbangsa dan
bernegara yang demokratis,
papar Wabup.

Tingkatkan SDM Wartawan
melalui Pelatihan
S e b e l u m m e n g g e l a r U K W,
terlebih dahulu Pemkab Sergai
melalui Dinas Kominfo
mengadakan pelatihan dan
peningkatan bidang SDM bagi
wartawan yang menjalin
kerjasama dengan Pemkab
Sergai. Selain menjalin
silaturahmi, kegiatan ini juga
bertujuan untuk membekali
rekan-rekan wartawan dalam
menghadapi UKW.
“Hampir seluruh materi

Penutupan Pelatihan Wartawan oleh Kadis Kominfo Sergai, Bapak H. Ikhsan AP.

yang disampaikan oleh
narasumber pada pelatihan ini
merupakan materi UKW, jadi
saya berharap ini akan jadi bekal
bagi rekan-rekan pers,” ujar
Mantan Camat Tebing Syahbandar
ini.
Pelatihan kali ini tampil
beda, karena melibatkan
narasumber Jimmy Silalahi dari
Dewan Pers yang akan mengulas
tentang verifikasi media. Hal ini
dipandang cukup penting,
verifikasi dari perusahaan pers
sangat penting karena
keprofesionalan dan
perlindungan terhadap wartawan
guna mewujudkan kemerdekaan
pers.
Bukan tanpa dasar lanjut
Ikhsan, verifikasi media ini
merupakan tuntutan dari UU No
40 tentang Pers, bahwa setiap
perusahaan pers harus berbadan
hukum Indonesia. Oleh karena
itu, untuk tahun-tahun kedepan
Dinas Kominfo akan mendata
ulang kembali seluruh mitra
media/wartawan sesuai dengan
standar yang ditetapkan Dewan
Pers serta mengemas
momentum/agenda penting dari
kegiatan pimpinan dengan baik
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agar memiliki nilai berita (news
value) sehingga layak untuk
diberitakan.
Verifikasi media itu kan seperti
sebuah label “halal” ibaratnya
mau makan... ya makannya itu
yang enak dan aman. Demikian
halnya juga dengan media
apabila telah terverifikasi maka
akan semakin kompeten dan
tidak sembarang dalam
mem”publish” berita hoax yang
dapat menyesatkan masyarakat,
katanya.
Dengan jumlah wartawan yang
tidak sedikit yaitu 96 orang
terdiri dari 18 orang media cetak
harian, 39 orang wartawan media
cetak mingguan dan 39 media
siber dapat bermitra membangun
Kabupaten Sergai.
“ Jika ingin “sehatkan”
masyarakat, maka Pemkab dalam
hal ini Pemkab Sergai harus
bergandengan tangan bersama
Pers untuk “sehatkan” semua
informasi dan berita yang
diterima oleh masyarakat,” ujar
lulusan Pasca Sarjana PWD USU
mengakhiri pembicaraan.

Wakil Bupati Serdang Bedagai, Bapak Darma
Wijaya membuka kegiatan UKW di Sergai

Photo Bersama usai kegiatan UKW

Jimmy Silalahi Anggota Dewan
Pers saat menjadi narasumber
pada pelatihan Wartawan Sergai
di Medan
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BERKELANJUTAN

Srikandi

Yang Selalu

Siap
Mendamping
i
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Ny. Hj. Marliah Soekirman
“ Punya Aturan
Dalam Menerapkan Pendidikan
Bagi Anak-anak ”
R a m a h
d a n
santun.........begitulah sosok
perempuan bernama Hj. Marliah
ketika Tim Buletin Serdang
Bedagai menyambangi ruang
kerjanya di kantor Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) Komplek
Kantor Bupati di Sei Rampah.
Mengawali bincangbincangnya dengan Tim Buletin
yang mengusung tema tentang
“ Perempuan dan Pendidikan”,
Perempuan kelahiran
Perbaungan 59 tahun silam ini
menuturkan bahwa pendidikan
sangat penting bagi kaum
perempuan, karena dengan
pendidikan mampu mencapai
kesetaraan dan keadilan gender.
Pe n d i d i k a n s a n g a t
penting untuk menunjang
kelangsungan hidup,
m e m p e r b a i k i p o l a f i k i r,
memperbanyak relasi serta
menambah wawasan bagi dirinya
maupun orang sekitarnya. Oleh
sebabnya perempuan juga sangat
berperan dalam kemajuan suatu
pembangunan. Hal ini juga
dikarenakan peran perempuan
sebagai responsif gender disegala
bidang.
Namun...kita juga
menyadari masih ada segelintir
orang berfikir bahwa pendidikan
tidak terlalu penting bagi kaum
hawa, karena perempuan jika

sudah menikah dan menjadi
seorang istri tugasnya hanya
mengurus rumah tangga. Dengan
demikian perempuan tersebut
akan diberi nafkah oleh suami
serta menjadi tanggung
jawabnya.
“ Makanya ada orang yang
bilang, perempuan itu untuk apa
sekolah tinggi-tinggi? Kalau
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akhirnya harus mengurus anak
dan ujung-ujungnya nurusan
dapur, kasur dan sumur,” ujar
perempuan bercucu 2 ini sembari
tertawa.
Pe r e m p u a n p e r a i h
Penghargaan Manggala Karya
Kencana (MKK) ini mempunyai
aturan dalam menerapkan
pendidikan bagi anak-anaknya

yaitu selalu bersikap disiplin.
Selain itu Hj. Marliah juga
menerapkan pola keterbukaan
serta membebaskan anakanaknya dalam berfikir dan
mengaktualisasikan minat serta
bakat masing-masing anak,
namun tidak lepas dari
pengawasannya.
Memiliki segudang
kesibukan membuatnya harus
pandai-pandai dalam membagi
waktu antara pekerjaan dan
keluarga yaitu dengan
mengutamakan kegiatan yang
paling penting seperti dalam
menjalankan tugas dan
pengabdian kepada negara dan
masyarakat dengan tidak
mengabaikan kepentingan
keluarga juga.
Namun sesibuk apapun,
ibu dari lima orang putera ini
selalu menyisakan waktu
luangnya agar bisa bersama-sama
dengan keluarga melakukan
traveling maupun rekreasi ke
tempat-tempat wisata.
Disadarinya bahwa
tidaklah mudah untuk
menjalankan kedua perannya,
yaitu menjadi seorang ibu rumah
tangga dan sebagai istri orang
nomor satu di Kabupaten Tanah
Bertuah Negeri Beradat. Memiliki
suami yang sukses tentu sangat

melaksanakan tugas-tugasnya
dengan ikhlas dan saling kompak,
“ tukasnya.
Diceritakan Hj. Marliah,
begitupun bagi seorang pria,
tentu butuh sosok wanita
tangguh yang tidak hanya bisa
membuatnya berhasil dalam
karir atau pekerjaan saja
melainkan menjadi pendamping
dalam mengarungi bahtera
rumah tangga. Maka disinilah
fungsi ganda dari seorang
perempuan dalam mendukung
kinerja suaminya.
Lulusan Diploma
Kebidanan ini menyampaikan
bahwa dalam menjalankan
program-program kegiatan PKK
yang selalu berhubungan dengan
TP PKK kecamatan dan desa
selalu mengadakan pertemuanpertemuan rutin, melakukan
pembinaan secara langsung serta
menjalin komunikasi dengan
baik, demikian diceritakan oleh
ibu lima orang anak ini kepada
Tim Buletin Serdang Bedagai.

diinginkan oleh setiap istri, akan
tetapi menjadi bagian ketika
suami berhasil menapaki
kesuksesan adalah suatu
kebanggaan tersendiri.
“ Saya selalu mempunyai
kiat dan menyiapkan diri untuk
mendukung dan mendampingi
suami tercinta dalam

Curiculum Vitae

Feldaping
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Ny. Hj. Rosmaida Darma Wijaya
“ Pendidikan membuat
rasa percaya diri perempuan
lebih tinggi ”
Senada dengan Hj.
Marliah, Ketua DPC GOPTKI Ny.
Hj. Rosmaida Darma Wijaya juga
mengungkapkan hal yang sama
bahwa pendidikan bagi seorang
perempuan itu sangat penting.
Apalagi zaman now pendidikan
bagi laki-laki dan perempuan
secara gender telah sama, meski
tidak dapat dipungkiri bahwa
kodrat seorang perempuan
adalah ibu rumah tangga, namun
bila dibekali dengan pendidikan
yang tinggi maka perempuan
tersebut akan memiliki rasa
percaya diri yang tinggi juga.
Perempuan yang mengawali
karirnya sebagai Guru ini
menyampaikan bahwa peran
perempuan dalam dunia
pendidikan terkhusus bagi anakanaknya sangat berperan
penting. Seorang ibu akan
menjadi tauladan bagi anaknya,
dari anak itu lahir hingga dewasa,
ibu lah yang berperan penting
untuk mengajarkan tumbuh
kembang anak sehingga ibu akan
menjadi figur bagi anaknya yang
pada akhirnya akan mencapai
keberhasilan anak dalam bidang
pendidikan.
Meski disibukkan dengan
banyaknya pekerjaan, namun
bagi Perempuan kelahiran
Martebing ini tidak pernah
melupakan kodratnya sebagai

istri dan ibu rumah tangga. Hal ini
tetap menjadi prioritasnya.
Ibu tiga anak ini
mengungkapkan bahwa sesibuk
apapun tetap akan meluangkan
waktunya untuk menyenangkan
hati anak-anak misalnya dengan
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rekreasi dan menyempatkan diri
untuk menyalurkan hobinya yaitu
memasak makanan favorit untuk
keluarga.
Untuk mempermudah
dalam melaksanakan tugastugasnya, istri dari Wakil Bupati

Serdang Bedagai ini mengatakan
bahwa setiap hari Senin sampai
Jum'at mereka tinggal di Rumah
Dinas yang letaknya persis di
Desa Firdaus Kecamatan Sei
Rampah. Kemudian untuk hari
Sabtu dan Minggu baru pulang ke
rumahnya di Desa Dolok
Manampang Kecamatan Dolok
Masihul.
Dalam menjalankan
tugas sehari-harinya sebagai
Kabid Pemanfaatan data Inovasi
dan Pelayanan Pada Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil
(Disdukcapil) serta tugas yang
sudah melekat padanya yaitu
Ketua DPC GOPTKI Serdang
Bedagai. Dirinya harus tetap siap
dalam kondisi apapun, baik suka
maupun duka dalam hal
memberikan dukungan sekaligus
mendapingi suaminya yang
bertugas menjadi sorang wakil
kepala daerah.
“ Saya harus menyiapkan
hati saya dan menjadikannya
seperti baja untuk menampung
segala keluhan suami,
memberikan semangat dan
memotivasi kepada suami untuk
terus berjuang. Dalam hal
pekerjaan kami selalu kompak
dan bekerjasama. Seberat
apapun pekerjaan/persoalannya
kami pikul bersama-sama,” ujar
istri Wabup Sergai.
Sedangkan dalam
kehidupan sehari-hari baik di
kantor tempatnya bekerja
maupun di kampung tempat
mereka tinggal, perempuan
lulusan Pasca Sarjana Pendidikan
ini menuturkan selalu
menyesuaikan diri. Meski
menjadi istri dari orang nomor
dua di Kabupaten Sergai tak
lantas membuatnya tinggi hati.
“ Saya tetap berbaur
dengan staf maupun bawahan
bila di kantor, sehingga mereka
tidak
merasa canggung.
Sementara itu bila sedang berada
di kampung (Dolok Masihul) saya

juga berbaur dengan masyarakat
seperti kegiatan rewang
(membantu orang yang pestared) serta membantu kegiatan-
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kegiatan kemasyarakatan lainnya
yang ada di desa,” ujarnya
sumringah.

Ny. Hj. drg. Khairani Hadi Winarno

“Pendidikan bagi anak-anak
menjadi hal yang prioritas
dalam rumah tangga”
Sama halnya dengan Ny.
Hj. drg. Khairani Hadi Winarno,
perempuan yang menjabat
sebagai Ketua Darma Wanita
Persatuan (DWP) juga
menyampaikan bahwa
pendidikan sangat penting,
karena melalui pendidikan dapat
meningkatkan taraf hidup dan
profesionalisme seseorang
khususnya perempuan dibidang
pekerjaan yang sedang
digelutinya.
Menurut perempuan yang
berprofesi sebagai dokter gigi ini,
peran perempuan dalam
pendidikan sangatlah besar
karena mencakup banyak hal.
Tentunya disebabkan sejak lahir
seorang anak mendapatkan ilmu
dari ibunya yang berperan secara
tidak langsung menjadi guru
baginya serta akan menjadi bekal
yang sangat berpengaruh untuk
tumbuh kembang sang anak
kelak.
Bagi ibu dari dari tiga
orang anak ini telah sepakat dan
berkomitmen terhadap suaminya
yang juga seorang Sekretaris
Daerah (Sekda) di Kabupaten
Sergai, bahwa pendidikan untuk
anak-anak menjadi hal yang
prioritas dalam rumah tangga

sehingga semua fikiran daya
upaya dan doa adalah untuk
keberhasilah bagi anak-anak.
“ Kerja keras saya dengan suami
b e r b u a h
h a s i l ,
Alhamdulillah............tiga
orang anak kami semuanya telah
mengecap pendidikan seperti
yang pertama telah menjadi
seorang dokter, kedua menjadi
ASN dan yang ketiga sedang
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mengenyam pendidikan di IPDN.
“ ujarnya bangga.
Pa d a t n y a n j a d w a l
kegiatan membuat perempuan
yang punya hobi membaca ini
harus disiplin dan pintar
mengatur waktu antara karir dan
pekerjaan, kapan waktunya
harus bekerja dan kapan waktu
harus mengurus rumah tangga.
“ Saya selalu melakukan

komunikasi secara rutin dengan
anak-anak baik secara langsung
maupun melalui media sosial,”
ujarnya.
Namun jika ada kesempatan,
perempuan bercucu 2 orang ini
tetap meluangkan waktu dengan
cara makan bersama, rekreasi
bersama maupun kegiatan
lainnya yang penuh dengan rasa
kebersamaan dan kekeluargaan.
Banyaknya pekerjaan suami,
tentu sangat menyita waktu
sehingga harus betul-betul
disiplin dalam mengerjakan
setiap pekerjaan. Oleh
karenanya saya sebagai istri
harus selalu mendukung dan
mendampinginya.
“ Bagi saya menjadi perempuan
tangguh yang harus siap
menerima dalam situasi dan
kondisi apapun merupakan
sesuatu yang gampang-gampang
susah. Tetapi seorang perempuan
harus mampu menjadi motivator
terlebih lagi saat suami dalam
keadaan benar-benar sangat
membutuhkan kita. Suami saya
yang merupakan birokrat senior
tentu sangat disiplin dan
t e r e n c a n a
d a l a m
pekerjaannya,” akunya.
Sebagai istri dari orang nomor 3
di Kabupaten Sergai, tentu ada
tugas yang melekat pada dirinya

yaitu sebagai Ketua DWP. Selain
berprofesi sebagai dokter gigi,
Hj. Kahirani juga harus mampu
menyeimbangkan tugasnya
dalam kegiatan-kegiatan
bersama istri-istri dari para ASN
laki-laki. Kiatnya dalam menjalin
komunikasi dengan anggota DWP
tersebut adalah dengan sangat
terbuka, baik komunikasi secara
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langsung maupun melalui alat
komunikasi. Selain itu juga
diagendakan setiap bulannya
mengadakan pertemuan berupa
arisan, ujar Hj. Khairani. (Rini
Rahmayani)

Dinas P2KBP3A Sergai,
Tetap Berkomitmen Selenggarakan
Pembinaan Keterampilan dalam Peningkatan
Kesejahteraan Perempuan

“Perempuan Harus
Memiliki Kemandirian
dan Keterampilan”

Ny. Irwani Jamila, SH, Kadis P2KBP3A

E

ksistensi perempuan saat
ini tidak dapat dipandang
sebelah mata. Kehadiran
perempuan dalam berbagai
bidang mulai dari politik,
ekonomi, sosial dan bidang lain
membuktikan bahwa perempuan
memegang peranan penting
dalam kemajuan suatu negara.
Berangkat dari pemikiran
tersebut, pemerintah pusat
maupun daerah senantiasa

mendorong peningkatan kualitas
hidup perempuan.
D a l a m r a n g k a
memberikan dorongan dan
dukungan bagi peningkatan
kesejahteraan perempuan,
Pemerintah Kabupaten Serdang
Bedagai melalui Dinas
Pe n g e n d a l i a n Pe n d u d u k ,
Keluarga Berencana,
Pe m b e r d a y a a n Pe r e m p u a n
Perlindungan Anak (P2KBP3A)
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Kabupaten Serdang Bedagai
(Sergai)
berkomitmen untuk
menyelenggarakan pembinaan
keterampilan dalam peningkatan
kesejahteraan perempuan. Hal
ini sesuai dengan arahan dari
Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak sebagai perwakilan
pemerintah yang berkomitmen
untuk mewujudkan keadilan
serta pemenuhan hak perempuan
dan anak.
Kabupaten Sergai sendiri
merupakan salah satu Kabupaten
di Provinsi Sumatera Utara yang
senantiasa memberikan apresiasi
penuh bagi perempuanperempuan yang berprestasi,
berkarya dan produktif. Pemkab
Sergai sangat mengapresiasi para
perempuan yang mampu
berkarya dan berprestasi. Setiap
tahunnya, Pemkab Sergai melalui
Dinas P2KBP3A mengumpulkan
perempuan-perempuan yang
berprestasi disegala bidang.
“Para perempuan berprestasi ini
diundang bukan hanya sekedar

kerajinan dari kulit
kerang hasil
perempuan Sergai

diberikan suatu apresiasi berupa
penghargaan maupun dalam
bentuk lain. Namun, dengan
mengundang para perempuan
berprestasi ini dan berdialog
bersama para audience, para
audience, khususnya perempuan
dapat termotivasi untuk
melakukan hal serupa sehingga
dapat meningkatkan taraf hidup
dan kesejahteraannya beserta
keluarganya.”, ungkap Hj. Irwani
Jamilah, S.H. selaku Kadis
P2KBP3A .
Dalam mewujudkan
komitmennya, Pemkab Sergai
melalui Dinas P2KBP3A telah
menjalankan beberapa program
yang mendukung peningkatan
kesejahteraan perempuan. Di
Dinas P2KBP3A, telah berjalan
program Bina Keluarga Balita,
Bina Keluarga Remaja dan Bina
Keluarga Lansia. Salah satu
output yang diharapkan adalah
perempuan dapat memperoleh
pendidikan dan keterampilan
dalam meningkatkan kualitas
hidupnya. Karena, perilaku dan
cara pikir seseorang itu sangat
ditentukan oleh pendidikan yang

ia peroleh. Selain itu, Dinas
P2KBP3A juga melaksanakan
kegiatan sosialisasi bagi
organisasi perempuan mengenai
pendidikan politik yang bekerja
sama dengan Dinas Pendidikan
Kabupaten Sergai. “Organisasiorganisasi perempuan diberikan
pencerahan bahwa perempuan
itu seharusnya mampu berpolitik
dengan mengerahkan seluruh
potensi yang ia miliki sehingga
potensi itu dapat menjadi
magnet bagi dirinya untuk dapat
melangkah menuju panggung
politik. Tetapi, walaupun tidak
demikian, setidaknya perempuan
dapat menjadi seorang pemilih
yang cerdas yang dapat
berkontribusi bagi masa depan
bangsa.
Selain dari programprogram yang telah disebutkan
sebelumnya, ada sebuah program
pembinaan khusus yang diberikan
kepada perempuan usia
produktif
dilakukan secara
berkesinambungan yang
dilakukan oleh Pemkab Sergai
dalam hal ini dilaksanakan oleh
Dinas P2KBP3A. Program tersebut
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dinamakan Desa PRIMA
(Perempuan Indonesia Maju
Mandiri). Sasaran dari Desa PRIMA
ini adalah pertama, desa dimana
banyak perempuan yang
menganggur. Kedua, desa yang
memiliki sumber daya alam yang
melimpah.
“Di desa tersebut, para
wanita dikumpulkan untuk
nantinya dibina dan diberi
pelatihan yang berguna untuk
meningkatkan kualitas hidup
perempuan itu sendiri. Di sebuah
desa yang memiliki banyak
tanaman obat akan dibuat
pelatihan untuk membuat jamu.
Selain itu, ada yang disebut
dengan kelompok UPPKS (Usaha
Pe n i n g k a t a n Pe n d a p a t a n
Keluarga Sejahtera). Para
perempuan diberikan pendidikan
keterampilan sehingga mereka
dapat menjadi perempuan yang
mandiri dan menghasilkan
kreativitas berupa produkproduk bernilai ekonomis.
Dengan adanya upaya yang
berkesinambungan ini, tidak
jarang hasil kreativitas para
perempuan ini dipasarkan di

berbagai event pameran baik
dalam tingkat kabupaten/kota,
provinsi bahkan tingkat
nasional”, papar Hj. Irwani
Jamilah, S.H.
Selain menjelaskan upaya
peningkatan kesejahteraan
p e r e m p u a n y a n g
berkesinambungan di Kabupaten
Sergai, Kadis P2KBP3A juga
menyinggung sedikit tentang
peringatan Hari Kartini. Hj.
Irwani memberikan pesan kepada
generasi muda khususnya para
perempuan muda yang akan
menghadapi era globalisasi agar
dapat menjadi Kartini-Kartini
modern dan membanggakan
Kabupaten Tanah Bertuah Negeri
Beradat. Pertama, generasi
muda khususnya perempuan
harus memiliki jati diri yang kuat
dibarengi dengan pendidikan
agama dan kepribadian agar
tidak mudah terpengaruh hal-hal
yang buruk. Kedua, generasi
mudah khususnya para
perempuan muda harus mampu
memanfaatkan waktu mudanya

Wakil Bupati Serdang Bedagai, Bapak Darma Wijaya meresmikan Desa Prima di
Desa Kuta baru Kecamatan Tebing Tinggi

dan mengisinya dengan kegiatan
yang positif.
“Harapan kepada generasi muda,
hendaknya generasi muda dapat
mengisi hasil perjuangan R.A.
Kartini dengan mempedomani
p e r j u a n g a n n y a . Te t a p
mengutamakan pendidikan
meskipun harus melawan
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tantangan yang berat. Selain itu,
handaknya para generasi muda
dapat mempergunakan waktu
dengan baik dan selalu
melakukan hal-hal yang positif”,
imbuhnya. (M. Nizar Hamdi Nst)

Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Dra. Hj.
Salmiah MM bersama siswa/siswi TK seSergai dalam Rangka Gerakan Nasional Orang
Tua Membacakan Buku bertempat di TK
Percontohan Kecamatan Perbaungan.

Minat Baca Masyarakat
Terus Meningkat
di bawah Asuhan
Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan Sergai
Kadis Perpustakaan dan Kearsipan Sergai Dra. Hj. Salmiah MM dalam sesi
wawancara beberapa waktu yang lalu.

Sergai, Perkembangan budaya
literasi di Kabupaten Serdang
Bedagai (Sergai) tidak terlepas
dari sentuhan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
dibawah pimpinan sosok
perempuan yang handal Dra. Hj.
Salmiah MM yang mempunyai
motto hidupnya “ Dengan
Membaca Mengetahui Dunia dan
Menulis Dunia Mengetahui Kita”.
Sejak memimpin Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan

sebagaimana ditugaskan Bupati
“ Saat ini Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan memiliki
sebanyak 4.708 Judul Buku dan
25.555 Jumlah buku bacaan,”
kata Hj Salmiah.
Ibu dari empat anak bernama
Dewi Oktaviani Zein ST, Lita
Sartika Zein, S.PT, Ade Nova
Fauziah SH, M.AP, dan M. Rizky
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Zein, SE menuturkan bahwa tidak
menjadi halangannya untuk terus
mengabdi dan mendedikasikan
dirinya sebagai Aparatur Sipil
Negara (ASN). Sukses membawa
anak-anaknya mencapai jenjang
pendidikan tidak terlepas dari
kepiawaiannya agar anakanaknya sering membaca
berbagai literasi.
Hal inilah yang
memotivasinya bagaimana
masyarakat Sergai mudah
memperoleh akses buku agar
lebih maju. Karena buku
merupakan “Jendela Dunia”.

Sejalan dengan UndangUmdang RI Nomor 43 Tahun 2007
tentang Perpustakaan dimana
dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa sebagaimana
diamanatkan dalam UndangUndang Dasar RI Tahun 1945
dijelaskan bahwa Perpustakaan
sebagai wahana belajar sepanjang
hayat mengembangkan potensi
masyarakat menjadi manusia yang
beriman dan bertakwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak
mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi
warga negara demokratis serta
pendidikan nasional.
Sebagai salah satu upaya
memajukan kebudayaan nasional,
Perpustakaan merupakan wahana
pelestarian kekayaan budaya baca.
Untuk itu dalam rangka
meningkatkan kecerdasan
kehidupan bangsa perlu
dikembangkan budaya gemar
membaca melalui pengembangan
dan pendayagunaan perpustakaan
sebagai informasi berupa karya
tulis, karya cetak dan atau karya
rekaman.
Sebaran Perpustakaan di
Kabupaten Sergai
Guna mengakses layanan
Perpustakaan Sergai, Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan
memiliki sembilan perpustakaan di
kecamatan diantaranya,
Perpustakaan di Kecamatan
Perbaungan, Pegajahan, Teluk
Mengkudu, Sei Rampah, Tanjung
Beringin, Sei Bamban, Bandar
Khalipah, Dolok Masihul, dan
Bintang Bayu.
Disamping itu Dinas Perpustakaan
dan Kearsipan juga membina
sebanyak 80 unit perpustakaan
desa/kelurahan, 433 unit
perpustakaan sekolah, 5 unit
perpustakaan khusus, 5 unit
perpustakaan Rumah Ibadah dan 16
unit Taman Bacaan Masyarakar
( T B M ) .
G u n a
mengimplementasikan akses
Perpustakaan beberapa layanan
fasilitas perpustakaan

dikembangkan diantaranya,
layanan administrasi keanggotaan
seluruh desa/kelurahan di
Kabupaten Sergai dengan sistem
informasi pendaftaran dan
pencetakan kartu anggota secara
online. Memberikan layanan
Perpustakaan keliling ke seluruh
Kabupaten Sergai ke
desa/kelurahan, kecamatan,
sekolah, rumah ibadah, TBM, dan
kegiatan yang membutuhkan
layanan perpustakaan keliling.
P e m b i n a a n k e
Perpustakaan kecamatan dan
Perpustakaan desa/kelurahan,
TBM, perpustakaan khusus, rumah
ibadah se-Sergai. Layanan
sirkulasi, referensi/rujukan,
pinjam pakai pustaka, catalog
online, internet gratis (WIFI),
audio-visual, layanan optimasi
pada perpustakaan kecamatan
seperti di Kecamatan Perbaungan,
Teluk Mengkudu dengan :
http://telukmengkuduperpustaka
ansergai.com,
http
://rampahperpustakaan
sergai.com,
http://perbaunganperpustakaans
ergai.com.
Layanan story telling (belajar
mendongeng/bercerita bagi
siswa/i yang didampingi oleh
tenaga pustakawan, layanan
pembinaan perpustakaan, dan
layanan pembinaan dan
pengelolaan arsip-arsip di
lingkungan Pemkab Sergai.
Prestasi Yang Diraih
Beberapa prestasi yang sudah
ditorehkan guna mengangkat nama
Kabupaten Sergai diantaranya
pada tahun 2014 Juara 1 lomba
bercerita tingkat SD kelas V atas
nama Pingkan Ovi Aulia SD Sehati
Kecamatan Pantai Cermin Terbaik
Tingkat Provinsi Sumut, Juara II
Perpustakaan Rumah Ibadah
Gereja GKPS Kecamatan
Perbaungan Terbaik se-Sumut,
Juara III Perpustakaan Khusus
terbaik Perpustakaan SUAR Sekwan
se-Sumut dan Juara Favorit lomba
bercerita siswa SD/MI atas nama
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Pingkan Ovy Aulia SD Sehati
Kecamatan Perbaungan.
Selanjutnya di Tahun 2015
prestasi yang dicapai, Juara III
Perpustakaan Kecamatan Bintang
Bayu terbaik Tingkat Provinsi
Sumut, Juara III Lomba Bercerita
tingkat SD kelas V atas nama
Faudima Fidiyani SD Negeri 101931
terbaik tingkat Provinsi Sumut,
Juara III Pustakawan Teladan atas
nama Belli Rediana Simanjuntak
A.Md Provins Sumut.
Pada tahun 2016 Juara I
L o m b a Ta m a n B a c a a n T B M
Cendekia terbaik tingkat Provinsi
Sumut, Juara III Perpustakaan
Umum Kecamatan Perbaungan
terbaik tingkat Provinsi Sumut.
Kemudian di Tahun 2017
Juara I Lomba Perpustakaan
Sekolah atas nama SMPN I Pantai
Cermin terbaik se Provinsi Sumut,
Juara Harapan II Lomba TBM Al Ilmu
Kabupaten Sergai Tingkat Provinsi
Sumut, Juara Harapan II Lomba
Perpustakaan Kecamatan Terbaik
Kecamatan Teluk Mengkudu tingkat
Provinsi Sumut, Juara Harapan I
Lomba Perpustakaan Khusus
Terbaik Perpustakaan Kejaksaan
Negeri Sergai Tingkat Provinsi
Sumut, dan Juara Harapan I Lomba
Perpustakaan Kelurahan Terbaik
Perpustakaan Kelurahan Melati I
Kecamatan Perbaungan Tingkat
Provinsi Sumut.
Untuk tahun 2018 ini
prestasi yang diraih Juara I Lomba
Perpustakaan SMPN Terbaik
Tingkat Provinsi Sumut, Juara II
Lomba Perpustakaan
desa/kelurahan Terbaik Tingkat
Provinsi Sumut, Juara IV Lomba
Perpustakaan SD/MI atas nama SDN
108293 Perbaungan Tingkat
Provinsi Sumut, Juara V Lomba
Perpustakaan Khusus Perpustakaan
SUAR DPRD Sergai Tingkat Provinsi
Sumut, Juara Harapan II Lomba
Bercerita atas nama Jihan Nabila
Amin SD Pesantren Al Wasliyah
Firdaus Tingkat Provinsi Sumut.
(Susilawati)

BERKELANJUTAN

G E L I A T

PRESTASI
SERGAI
GOVERNMENT AWARD 2018 : Bupati Sergai Ir. H.
Soekirman menerima penghargaan kategori Ketahanan
Pangan dari Majalah Sindo Weekly yang diserahkan
langsung oleh Chairman MNC Group Hari Tanoe
Soedibyo pada acara malam anugerah Government
Award 2018 di Grand Thamrin Ballroom, Hotel Pullman
Thamrin Jakarta, 5 April 2018 lalu.

PHOTO BERSAMA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman foto
bersama dengan Chairman MNC Group Hari Tanoe
Soedibyo dan para kepala daerah serta tokoh inspiratif
usai menerima penghargaan dari Majalah Sindo Weekly
pada acara malam anugerah Government Award 2018 di
Grand Thamrin Ballroom, Hotel Pullman Thamrin
Jakarta, 5 April 2018.

Meski usianya masih remaja, namun kiprahnya cukup mengagumkan. Bagaimana tidak,
menjajaki usianya yang ke-15 tahun, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) telah mampu
menorehkan berbagai prestasi hingga ke-kanca nasional.
Di tahun 2018 ini, prestasi tersebut diawali dengan peraihan penghargaan dari Kementrian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) dengan Predikat Nilai “B”.
Penghargaan ini diberikan karena Sergai dinilai berprestasi dalam Akuntabilitas Kinerja di Tahun
2017.

Penghargaan Government
Award Tahun 2018
Dinilai sebagai Kepala
Daerah terbaik yang memiliki
inspiratif dan kerja keras dalam

mendedikasikan seluruh tenaga
dan pikirannya terhadap
pengelolaan potensi daerah,
Bupati Sergai Ir. H. Soekirman
bersama dengan 36 kepala
daerah yang terdiri dari
Gubernur, Bupati/Walikota
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menerima penghargaan
Government Award Tahun 2018
dengan kategori “katahanan
pangan” dari Chairman MNC
Group Hary Tanoesoedibjo
bertempat di Grand Thamrin
Ballroom, Hotel Pullman Thamrin

Jakarta pada 5 April 2018 lalu.
Penghargaan ini
merupakan apresiasi dari media
Sindo Weekly yang dilakukan
dengan metode penilaiannya
melalui riset dari berbagai
referensi dan selanjutnya
melakukan observasi lapangan.
Selain itu juga Kabupaten
Tanah Bertuah Negeri Beradat
dinilai telah berhasil
mempertahankan sekaligus
mendukung swasembada pangan
nasional serta menjadi salah satu
lumbung beras di Provinsi
Sumatera Utara (Provsu). Surplus
beras dari tahun ketahun juga
terus meningkat. Salah satunya
adalah keberhasilnnya
membudidayakan padi organik
serta telah berhasil mendukung
Gerakan Sawah Mandiri (GSM)
sehingga mendongkrak
perekonomian para petani, tegas
Bupati.
Terdapat 2 (dua) kelompok
tani lanjut Bupati yang telah
berhasil membudidaya padi
organik yaitu Kelompok Tani
Fajar Desa Pematang Setrak
Kecamatan Teluk Mengkudu dan
Desa Lubuk Bayas Kecamatan
Perbaungan. Kedua kelompok
tani ini berhasil dengan berbagai
terobosannya dan hasil panen
berupa beras organik dengan
lebel “Sri Wangi” mampu
menembus pasar modern di Kota
Medan. Keberhasilan ini mencuri
perhatian dari media besar yang
ada di Indonesia dan memberikan
anugerah kepada kepala
daerahnya.
Di Kabupaten Sergai juga
terdapat pengrajin ikan lele asap
yang sudah terkenal yang berada
di Desa Kota Galuh Kecamatan
Perbaungan. Produk ini juga telah
mampu memenuhi permintaan
para konsumen hingga keluar
sumut. Oleh karenanya dari beras
organik hingga ikan lele asap,
keduanya telah mampu
memenuhi kebutuhan pangan

Sergai bahkan dapat disalurkan
hingga keluar daerah.
Dengan diraihnya
penghargaan ini, Usai menerima
penghargaan tersebut Bupati
Soekirman menyampaikan rasa
syukurnya dan berterimakasih
kepada semua pihak terkait yang
telah mendukung program dan
kegiatan di pemerintahannya
terutama dalam hal
mempertahankan ketahanan
pangan.
Penghargaan ini
diharapkan akan meningkatkan
motivasi bagi jajaran Pemkab
Sergai untuk terus bekerja keras
demi mewujudkan visi dan misi
Kabupaten Sergai sehingga dapat
mencapai kesejahteraan bagi
seluruh masyarakatnya serta bisa
menjadi motivasi bagi derah lain

untuk meningkatkan kinerjanya
dan mencapai prestasi, pungkas
Soekirman.

Ajang PRSU, Sergai Boyong
3 Penghargaan Sekaligus
Pada ajang Pekan Raya
Sumatera Utara (PRSU) ke-47
tahun 2018, Kabupaten Sergai
berhasil memboyong 3 (tiga)
penghargaan sekaligus yaitu
terbaik I Paviliun Terinovatif,
terbaik II Paviliun Terfavorit dan
Juara III Pemandu (guide) Terbaik
yang secara langsung di berikan
oleh Gubernur Sumatra Utara
(Gubsu) Dr Ir H. T. Erry Nuradi,
Msi kepada Bupati Sergai Ir H
Soekirman bertempat di open
stage PRSU Jalan Gatot Subroto
Medan pada 16 Agustus 2018 lalu.

TERIMA PIALA PRSU : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah menerima piala terbaik
I Paviliun Terinovatif, terbaik II Paviliun Terfavorit dan Terbaik III Pemandu (guide)
dari Gubsu Dr. Ir. H. T. Erry Nuradi, M.Si pada penutupan PRSU ke-47 tahun 2018
bertempat di di open stage PRSU Jalan Gatot Subroto Medan, 16 April 2018.
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Bupati Sergai Ir. H.
Soekirman juga menyampaikan
rasa terimakasih kepada Gubsu
DR. H.T. Erry Nuradi, M.Si serta
masyarakat Provsu yang telah
hadir berkunjung di stand
Kabupaten Sergai Tanah Bertuah
Negeri Beradat.
Dengan mengusung
keindahan budaya Melayu, hal
ini dapat dilihat dari ornamen
warna kuning yang dikombinasi
dengan warna hijau menonjol
dan menunjukan keceriaan,
keaslian taman yang juga dapat
memanjakan mata seakan
pengunjung sedang berada di
tempat rekreasi. Kesemua itu
telah kami diskusikan agar
senada dengan visi Pemkab
Sergai yang Unggul, Inovatif dan
Berkelanjutan, kata Bupati.
Oleh karena itu, Bupati
Soekirman berharap kepada
seluruh OPD terkait agar terus
berinovasi dalam penentuan
desain paviliun serta
mempertahankan prestasi yang
telah di raih pada tahun ini dan di
tahun-tahun berikutnya sehingga
terus berkelanjutan, ungkap
Bupati.

Ny. Hj. Marliah Soekirman
Raih Penghargaan MKK
Tahun 2018
Ta k h a n y a B u p a t i
Soekirman yang memperoleh
penghargaan, Istrinya yang juga
menjabat sebagai Ketua TP PKK

Sergai meraih penghargaan
Manggala Karya Kencana (MKK)
Ta h u n 2 0 1 8 d a r i B a d a n
Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional (BKKBN)
yang diserahkan langsung oleh
Menteri Koordinator Bidang
Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan (Menko PMK) Puan
Maharani pada puncak acara
Pe r i n g a t a n H a r i Ke l u a r g a
Nasional (Harganas) ke-XXV
bertempat di Hotel Sutan Raja
Manado, Sulawesi Utara, 7 Juli
2018 lalu.
Penghargaan ini
diberikan karena Hj. Marliah
dinilai berprestasi dan
berkomitmen dalam
k e p e m i m p i n a n n y a
m e n g g e r a k k a n Pr o g r a m
Kependudukan Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Keluarga untuk mewujudkan
Keluarga Kecil Bahagia
Sejahtera.
MKK merupakan
penghargaan tertinggi dari
Kepala BKKBN yang diberikan

PENGHARGAAN MKK : Ketua TP PKK Sergai Ny. Hj. Marliah Soekirman tengah
menerima Penghargaan MKK Tahun 2018 dari BKKBN yang diserahkan langsung oleh
Menko PMK Puan Maharani pada puncak acara Peringatan Hari Keluarga Nasional
(Harganas) ke-XXV bertempat di Hotel Sutan Raja Manado, Sulawesi Utara, 7 Juli
2018.
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k e p a d a G u b e r n u r, B u p a t i ,
Walikota, Ketua PKK Tingkat
Provinsi, Kabupaten/Kota atas
prestasi, komitmen dan dukungan
serta darma baktinya yang besar
terkait dengan kepemimpinannya
dalam pelaksanaan program
Kependudukan, Keluarga
Berencana dan Pembangunan
Keluarga (KKBPK) di wilayahnya.
U s a i m e n e r i m a
penghargaan, Ketua TP PKK Sergai
Ny. Hj. Marliah Soekirman
menyampaikan bahwa intinya
Harganas ini diingatkan kembali
pentingnya keluarga sebagai
tempat persemaian putra-putri
kita dalam membangun karakter
dan menanamkan nilai-nilai sosial
budaya di dalam keluarga dan
masyarakat. Hal ini bertujuan
untuk menciptakan nilai-nilai
keperibadian yang akhirnya dapat
membentuk nilai-nilai luhur
bangsa.
Oleh karenanya lanjut Hj.
Marliah, harus dilestarikan
segenap anggota keluarga agar
menjadi suatu kekuatan dalam
keluarga baik dibidang kesehatan,
ekonomi, sosial dan budaya
sebagai wahana yang tangguh demi
terwujudnya ketahanan keluarga
yang pada akhirnya mewujudkan
ketahanan nasional, katanya.
Selain penghargaan MKK,
Kabupaten Sergai juga meraih
penghargaan terbaik kedua
Penyuluh Lapangan Keluarga

Berencana (PLKB) Teladan tingkat
nasional oleh Devi Dwi Yana Utami
pemenang perwakilan BKKBN
Provinsi Sumut.
Penghargaan Kabupaten Layak
Anak
Saat peringatan Hari Anak
Nasional (HAN) yang dipusatkan di
Surabaya pada 23 Juli 2018,
Pemkab Sergai kembali menerima
penghargaan Kabupaten Layak
Anak (KLA) dengan kategori
“Pratama” yang diserahkan
langsung oleh Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Yohana
Yembise di Dyandra Convention
Center Surabaya.
Penghargaan ini juga diberikan
dalam rangka memperingati HAN
k e p a d a 1 7 7 d a e r a h
kabupaten/kota dari 389
kabupaten/kota se-Indonesia yang
dievaluasi.
Usai menerima penghargaan
Bupati Ir. H. Soekirman yang
didampingi Ketua TP PKK Ny. Hj.
Marliah Soekirman, Kadis
Pengendalian Penduduk, Keluarga
B e r e n c a n a , Pe m b e r d a y a a n
Perempuan Perlindungan Anak
(P2KBP3A) Hj. Irwani Jamilah, SH,
M.Si, Kabid Perlindungan Hak
Perempuan, Perlindungan Khusus

PENGHARGAAN KLA : Bupati Sergai Ir. H. Soekirman tengah menerima penghargaan
Kabupaten Layak Anak Kategori Pratama Tahun 2018 dari Menteri PPPA Yohana
Yembise di di Dyandra Convention Center Surabaya, Senin (23/7) malam.
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FOTO BERSAMA KLA: Bupati Sergai Ir.
H. Soekirman didampingi Ketua TP PKK
Ny. Hj. Marliah Soekirman, Kadis
P2KBP3A Hj. Irwani Jamilah, SH, M.Si,
Kabid Pemenuhan Hak Perempuan,
Perlindungan Khusus Anak dan
Pemenuhan Hak Anak usai menerima
penghargaan Kabupaten Layak Anak
Kategori Pratama Tahun 2018 dari
Menteri PPPA Yohana Yembise di di
Dyandra Convention Center Surabaya,
Senin (23/7) malam.

Anak dan Pemenuhan Hak Anak
Melyati Meliala, SE, MM
mengatakan bahwa KLA sebagai
wujud nyata implementasi
konvensi hak anak dan berbagai
peraturan perundang-undangan
serta kewajiban terkait
Pe m e n u h a n H a k A n a k d a n
Perlindungan Khusus Anak.
Untuk Provinsi Sumatera
Utara (Provsu) lanjut Bupati, yang
menerima KLA selain Kabupaten
Sergai adalah Kota Medan,
Kabupaten Dairi, Kabupaten Deli
Serdang dan Labuhan Batu.
Sedangkan tujuan dari kegiatan
ini, sebagai upaya untuk
pemenuhan terhadap hak anak
yang harus dipenuhi oleh
pemerintah, orang tua,
masyarakat maupun gurunya. “
Setiap anak mempunyai hak untuk
mendapatkan pendidikan yang
layak, kesehatan yang layak serta
hak anak untuk bermain.,” kata
Bupati.

