
Kutwaringin, Senin 04 Desember 2017. 

Kecamatan Kutawaringin Kabupaten Bandung, 

melalui Kasie Pemberdayaan Masyarakat dan 

TP PKK  Kecamatan Kutawari   ngin, pada hari 

Senin 04 Desember 2017 bertempat di aula 

Kecamatan Kutawaringin, menyelenggarakan 

Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) 

dan Louncing Pusat Kesejahteraan Sosial 

Penanganan Kemiskinan (Puskesos), Hadir 

dalam kesempatan tersebut Hj. Kurnia Agustina 

Naser selaku Ketua TP PKK dan  Ketua P2TP2A  

Kabupaten Bandung,  yang sekaligus  dalam 

kesempatan tersebut mengukuhkan 

kepengurusan  P2TP2A tingkat Kecamatan Kutawaringin dan Pengurus Puskesos desa. 

Dalam kesempatan tersebut Hj. Nia pangilan akrab Hj.Kurnia Dadang M.Naser 

berkesempatan  memberikan penghargaan kepada Nunung Nurhasanah, PSM terbaik Tk 

Kabupaten Bandung Tahun 2017 dari Desa Jelegong Kec Kutawaringin dan Dadang 

Hermawan anggota P2TP2A Kec.Kutawaringin,  beliau mengapresiasi positip terhadap 

langkah langkah yang telah dilakukan oleh PSM, kader PKK dan aktivis kemanusiaan lainnya 

dan berharap ke depan bukan hanya sekedar piagam penghargaan yang diberikan tetapi bisa 

lebih dari itu.   Katanya. 

Camat Kutawaringin Drs.Meman Nurjaman, di 

sela kegiatan Expos Program Kecamatan 

Kutawaringin, menyampaikan bahwa P2TP2A 

dan Puskesos dibentuk oleh Pemerintah 

Kecamatan Kutawaringin dalam upaya 

memudahkan pemenuhan kebutuhan akses 

penanggulangan tindak kekerasan terhadap 

perempuan dan  perlindungan anak serta 

meningkatkan posisi dan kondisi perempuan 

dalam masyarakat. Apabila terjadi persoalan 

yang berkaitan dengan perempuan dan anak 

maka pemerintahan kecamatan dan desa 

sebagai lining sektor pertama diupayakan 

segera melakukan penanganan, harap pak Camat. 

Sementara itu, Linda, Kabid Perlindungan Anak Badan KB dan Pemberdayaan Perempuan 

mengatakan diharapkan P2TP2A dapat memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak 

korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas 

perlindungan, hak atas keadilan, dan hak atas pemulihan/pemberdayaan serta mewujudkan 

kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh. 

Sementara itu, Mutia Teni Kanit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Bandung 

yang bertindak sebagai nara sumber mengajak peserta agar mengenal undang undang 

perlindungan anak dan mengetahui kategori anak menurut  UU RI No. 23 Tahun 2002 

tentang  perlindungan anak pasal 1 angka 1, bahwa anak adalah seseorang yang belum 

berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Ada berbagai bentuk  kekerasan terhadap anak, yaitu kekerasan fisik, fsikis dan seksual, 

tetapi yang lebih penting dari analisasi kekerasan terhadap anak lebih banyak dilakukan oleh 

keluarga,  ikatan keluarga seperti  ayah, ibu, paman, kakek, nenek, pekerja rumah tangga 

selain itu saai ini pada era globalisasi pergaulan anak melalui medsos yang sangat mudah 

dijangkau, itulah yang harus kita antisipasi bersama, ujar Kanit Mutia Teni. 



Sejalan dengan nara sumber lainnya next generation, yang 

disampaikan kemal dalam kesempatan tersebut berharap agar 

mewaspadai penggunaan gadget bagi anak anak, orang tua 

hendaknya mengontrol penggunaan HP mulai dari bermain 

gamw, mengambil foto, hingga berselancar di dunia maya. Hal 

hal yang dapat dilakukan orang tua adalah mengetahui konten 

yang diakses anak dan membuat kesepakatan pengunaan 

internet. (deka, 051117) 

Poto Kegiatan : Sosialisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak 

(P2TP2A) dan Louncing Pusat Kesejahteraan Sosial Penanganan Kemiskinan (Puskesos), 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


