KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

ARAHAN
MENTERI DALAM NEGERI
Pada
RAPAT KONSULTASI PKK
TAHUN 2019

Jakarta,

Maret 2019
1

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi
wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swastiastu,
Namo Buddhaya,
1.
2.

Yth. Ketua Umum Tim Penggerak PKK
beserta jajarannya;
Yth. Dirjen Bina Pemerintahan Desa dan
Para
Pejabat
dilingkungan
Kemendagri;

3. Yth. Para Ketua Tim Penggerak PKK
Provinsi seluruh Indonesia beserta
jajarannya;
4. Yth. Para Kepala DPMD dan BAPPEDA
seluruh Indonesia;
5. Yth. Para Narasumber, Undangan, dan
Hadirin sekalian yang berbahagia.
Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat
dan karunia-Nya kita dapat bersama-sama
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mengikuti Rapat Konsultasi PKK Tahun 2019
dalam keadaan sehat wal’afiat.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Sejalan
dengan
pembangunan
yang
dilaksanakan pemerintah hingga saat ini,
merupakan suatu upaya untuk terus menerus
meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran
seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata.
Kondisi demikan menyiratkan bahwa dalam
pelaksanaan pembangunan harus tercipta hal-hal
sebagai berikut: 1) Keselarasan, keserasian,
keseimbangan, dan kebulatan yang utuh dalam
seluruh kegiatan pembangunan; 2) Merata untuk
seluruh masyarakat dan di seluruh wilayah tanah
air. 3) Subjek dan objek Pembangunan adalah
manusia
dan
masyarakat
Indonesia;
4)
Pembangunan
dilaksanakan
bersama
oleh
masyarakat dan Pemerintah.
Dalam hal ini masyarakat sebagai pelaku
utama
pembangunan
dan
pemerintah
berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing,
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serta menciptakan suasana yang menunjang.
Kegiatan masyarakat dan kegiatan Pemerintah
harus saling mendukung, saling mengisi, dan
saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah
menuju tercapainya tujuan pembangunan.
Gerakan PKK merupakan salah satu gerakan
sosial kemasyarakatan, yang memiliki potensi
luar biasa dalam mendukung pelaksanaan
pembangunan. Dengan kekuatan kelembagaan
yang terstruktur dari tingkat pusat sampai dengan
desa/kelurahan, serta didukung oleh kader-kader
militan yang bekerja dengan penuh dedikasi. Hal
inilah yang menjadikan Gerakan PKK sebagai
mitra strategis pemerintah, hingga mendapat
apresiasi
dan fasilitasi dalam pelaksanaan
program dan kegiatan.
Seyogianyalah,
Gerakan
PKK
dalam
merencanakan program dan kegiatan selaras
dengan prioritas program dan kegiatan nasional
maupun daerah. Dengan tidak mengesampingkan
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program dan kegiatan Gerakan PKK yang telah
disepakati dan digariskan secara nasional.
Hadirin sekalian yang berbahagia,
Mencermati Proses pelaksanaan kegiatan yang
telah dilakukan Gerakan PKK. Melalui urutan
pilihan yang memiliki urgensi tinggi serta menjadi
prioritas/unggulan, dan dengan memperhitungkan
sumber daya yang tersedia dalam mempermudah
penentuan target capaian. Terkadang, tidak sinkron
dengan kondisi ideal yang telah ditentukan.
Sehingga perlu dilakukan konsolidasi, terhadap
pelaksanaan kegiatannya.
Hal tersebut merupakan suatu upaya
pemecahan masalah, agar perbaikan rancangan
kegiatan yang akan dituangkan melahirkan
formulasi rumusan yang tepat, melalui solusi
terbaik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan
dalam kesatuan gerak yang sama.
Demikianlah beberapa hal yang dapat saya
sampaikan, semoga melalui Rapat Konsultasi
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PKK Tahun 2019 target capaian pelaksanaan
program dan kegiatan Gerakan PKK secara
nasional dalam masa bhakti 5 (lima) tahunan
sesuai dengan harapan. Bersamaan dengan
persiapan penyusunan arah kebijakan Gerakan
PKK dalam rangka Rapat Kerja Nasional PKK IX
Tahun 2020. Dan kepada kita semua diberikan
kekuatan lahir dan batin, serta kejernihan dalam
berfikir selama mengikuti kegiatan ini.
Akhirnya
dengan
mengucapkan,
Bismillahirrahmanirrahim
Rapat
Konsultasi
Gerakan PKK Tahun 2019, saya nyatakan dibuka
dengan resmi.
Wassalamu’alaikum
Warrahmatullahi Wabarrakatuh,
a.n. Menteri Dalam Negeri
Sekretaris Jenderal,

Drs. Hadi Prabowo, MM
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