HUT Dharma Wanita Persatuan Ke-13

Dharma Wanita Persatuan (DWP) memperingati HUT nya yang ke 13 di Jakarta, Senin (17/12)
dengan mengambil tema Optimalisasi Pencapaian Pelaksanaan Program Kerja Melalui Suksesnya
Program Unggulan.
Dalam sambutannya Penasehat DWP PU Ibu Lies Djoko Kirmanto mengatakan bahwa berkaitan
dengan tema tersebut, program-program DWP PU diakui dapat berjalan dengan baik berkat
dukungan dan kerjasama dengan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta serta memberikan
dampak dalam membina rasa kebersamaan dan kerukunan DWP Kementerian PU.
“Saya terus mendorong kegiatan DWP PU agar lebih berinovasi untuk menggerakkan anggotanya
sesuai dengan tuntutan jaman secara sukarela sehingga semua anggota dapat ikut berpartisipasi
secara aktif” ujar Ibu Lies Djoko Kirmanto
Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto yang diwakili Sekretaris Jenderal Kementerian PU
Agoes Widjanarko mengatakan tema HUT Dharma Wanita Persatuan yang ke 13 sangat tepat
untuk mencapai program kerja 2009 – 2014 baik dibidang sosial – budaya, pendidikan dan
ekonomi serta terus memberikan apresiasi dan mendukung setiap kegiatan DWP PU.
Dalam laporannya, Ketua Panitia HUT Dharma Wanita Persatuan Ibu Nini Hasan menjelaskan
progam-program yang dijalankan DWP PU disesuaikan dengan program-program pemerintah yaitu
menyangkut kegiatan di bidang sosial budaya, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelestarian
lingkungan dapat terlaksana dengan baik.
“Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan berupa donor darah yang bekerja sama dengan
poliklinik Kementerian PU dan PMI, pemeriksaan kesehatan gratis meliputi gula darah, kolesterol,
lemak tubuh dan osteoporosis bagi anggota DWP, karyawan dan karyawati di lingkungan
Kementerian PU,” tambah ibu Nini.
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Kemudian, sebagai bentuk tanggung jawab pelestarian lingkungan dan mendukung pelaksanaan
program tanam dan pelihara pohon DWP Kementerian PU bekerja sama dengan SIKIB melakukan
penanaman pohon di Kanal Banjir Timur dan di Balai Irigasi Pusat Litbang PU di Bekasi. Serta
mengikuti pertandingan gateball dalam rangka memperingati Hari Bakti PU yang ke 67 dengan
meraih peringkat 8.
Dalam sambutan Ketua Umum DWP Ibu Nila Moeloek yang dibacakan oleh Ketua DWP
Kementerian PU Ibu Agoes Widjanarko mengungkapkan hasil Rakernas DWP yang lalu,
diharapkan dapat mengembangkan pelaksanaan program untuk anggota keluarga dan
masyarakat. Sehingga peran DWP sebagai mitra strategis pemerintah dalam melaksanakan
program-program kemasyarakatan dapat teraktualisasikan dengan optimal.
Ibu Muetia Widjanarko juga menambahkan untuk mencapai target pada tahun 2015 ada delapan
program milinium Devolopment Gols diantaranya, Pendidikan, kesetaraan Gender, menurunnya
AKI dan AKA dan pemberantasan penyakit menular serta kemiskinan, perlu adanya upaya dan
penaganan serius agar dapat tercapai pada tahun 2015 mendatang termasuk angka kematian ibu
melahirkan.
“Untuk itu masih ada upaya yang harus dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mencapai
target di tahun 2015 yaitu angka kematian ibu melahirkan, hiv/aids, dan akes air bersih dan
sanitasi. Upaya tersebut memerlukan pemikiran dan usaha dari kita semua” jelas Ibu Meutia
Perlu diketahui dalam rangka memperingati hari IBU yang ke 84 tahun 2012, DWP merupakan
salah satu organiasasi memprakarsai Munas Nasional Perempuan Indonesia abad ke 21. Acara
tersebut akan diselenggarakan bersama tokoh perempuan Indonesia dan didukung oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. mengajak kaum perempuan
umumnya dan anggota DWP khususnya membangun semangat persatuan.
Acara HUT DWP ke 13 diisi dengan penyerahan sumbangan dari Charity Golf Tournament dalam
rangka Konstruksi Nasional 2012 kepada DWP Kementerian PU dan Rumah Pintar, Yayasan Putra
yang diserahkan langsung oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno.
Kemudian, diselenggarakan seminar dengan tema “Sudah Sehatkah Keuangan Anda” dan
persembahan lagu oleh anak-anak dari Rumah Pintar. (ant)
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