Koto Tuo -- Dalam rangka pelaksanaan salah satu Tri Dharma Perguruan tinggi yaitu
Pengabdian Kepada Mayarakat, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
(LPPM) UIN Imam Bonjol Padang melalui Pusat Studi Gender dan Anak (PSGA) yang dipimpin
oleh Dr. Azizah Meria, M.Ag melaksanakan sosialisasi Nagari gender dan anak di Nagari Koto
Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota. Kegiatan yang ini dilaksanakan pada hari
rabu tanggal 08 september 2021 diadakan di Gedung MDA Al-Ikhlas Jorong Pulutan dengan
peserta sebanyak 55 orang yang merupakan perwakilan dari seluruh unsur masyarakat di Nagari
Koto Tuo.
Kegiatan sosialisasi yang diadakan sebanyak 2 sesi tersebut dibuka lansung oleh Kepala Dinas
Pemberdayaan Masyarakat Desa/Nagari (DPMD/N) Kabupaten Lima Puluh Kota Bapak A.
Zuhdi Perama Putra yang juga merupakan salah seorang warga asli Nagari Koto Tuo. Dalam
sambutannya beliau mengungkapkan bahwa Nagari Koto Tuo adalah Nagari yang memiliki
potensi yang sangat banyak, baik itu SDM maupun SDA nya. Semoga kegiatan sosialisasi ini
bisa membuat Nagari Koto Tuo lebih maju lagi untuk masa yang akan datang, dan sembari
berharap semoga tokoh-tokoh dan lembaga lainnya bisa mengikuti langkah UIN Imam Bonjol
Padang ini untuk memajukan nagari.
Turut hadir dalam kegiatan sosialisasi ini Ibuk Zakiati Salma beserta suami yang juga merupakan
salah satu warga Nagari Koto Tuo dan bertindak selaku narasumber dalam sosialisasi ini. Dalam
penyampaian materi nya, beliau menjelaskan bahwa dalam membentuk generasi yang islami
sesuai dengan tema kegiatan sosialisasi ini, tidak akan bisa direalisasikan tanpa adanya
kerjasama dan kerja keras dari kedua orang tua, dimana ayah dan ibu harus menyisihkan waktu
untuk lebih memperhatikan tumbuh kembang anak. Sebab orang tua tidak hanya bertugas
memberi nafkah tapi juga memberikan kasih sayang yang sangat dibutuhkan oleh anak dalam
pertumbuhan psikologisnya dan menjadi contoh teladan bagi buah hatinya. Terkait dengan hal
itu juga, Ibuk Dr. Azizah Meria, M.Ag juga menambahkan bahwa, untuk membentuk generasi
yang islami, orang tua harus memiliki sifat MAU dan TEGA, kemauan untuk menciptakan
generasi yang berbudi pekerti baik dan tega terhadap resiko yang akan dihadapi.

Selain itu, Syahrial Dt. Sinaro Panjang selaku Wali Nagari Koto Tuo menyampaikan ucapan
terima kasih kepada pihak UIN Imam Bonjol Padang yang telah melaksanakan kegiatan
dimaksud, semoga kegiatan ini bisa membawa perubahan di Nagari Koto Tuo ini terutama dalam
membentuk generasi muda Nagari Koto Tuo yang lebih islami lagi dikemudian hari. (All-x)

