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VISI-MISI-TUJUAN
VISI KOWANI

Jejaring perjuangan, persatuan dan kesatuan yang kuat diantara Organisasi Wanita Indonesia
sebagai lembaga federasi yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, berharkat dan
bermartabat luhur, berkesetaraan dan keadilan gender serta demokratis melalui tata kelola yang
baik dan benar.

MISI KOWANI
1. Menggalang persatuan dan kesatuan wanita dalam pembanguman di segala aspek kehidupan.
2. Menghimpun potensi dan menyalurkan aspirasi serta perjuangan wanita Indonesia dalam
segala dimensi perannya, baik di tingkat nasional, regional maupun internasional.
3. Memperjuangkan terlaksananya kesetaraan dan keadilan gender disegala bidang kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara hingga tingkat global.
4. Meningkatkan peran wanita sebagai pengambil keputusan di lembaga legislatif, eksekutif,
yudikatif dan dalam lembaga-lembaga non pemerintah.
5. Mempertahankan Kowani sebagai asset bangsa yang mampu melanjutkan kontrol sosial
untuk terciptanya demokrasi, keadilan dan perikemanusiaan serta pemerintahan yang bersih,
berwibawa dan bertanggung jawab.
6. Meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan hak anak dan wanita.
7. Meningkatkan kepedulian terhadap penghapusan segala tindak kekerasan, utamanya kepada
anak-anak dan wanita.
8. Meningkatkan kepedulian terhadap pendidikan, kesehatan, moral dan agama.
9. Menciptakan jaringan komunikasi dan informasi serta kerjasama dengan berbagai pihak
terkait, baik di dalam maupun di luar negeri.

TUJUAN
1. Mantapnya persatuan dan kesatuan dalam mendayagunakan potensi wanita Indonesia.
2. Terwujudnya pribadi wanita Indonesia yang maju dan mandiri, dalam rangka mengisi
kemerdekaan agar tercapai masyarakat adil dan makmur berasaskan Pancasila dan
berdasarkan UUD 1945 yang menjamin pelaksanaan hak-hak wanita Indonesia.
3. Terwujudnya kemitrasejajaran wanita sebagai kekuatan sosial dalam pembangunan
masyarakat Indonesia seutuhnya menuju masyarakat madani.

Penasihat		
Koordinator		
Wakil Koordinator
Pimpinan Redaksi
Wakil Pimpinan Redaksi
		
Sekretaris Redaksi

REDAKSI

: Dr.Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd
: Lia Tono Suratman
: Chamsiar AR,SE
: Ery Simandjuntak, S.Sos
: 1. Kania Riffianti Amalsyah,S.Sos,MM
2. Dra.Hj.Rahmayulis Saleh,MM
: Suzanna Mulyani

Bendahara
Editor		
		
Redaksi		
		
		

: Rohaeni Suganda.K
: 1. Dra.Rulia Soepomo
2. Nani Praptiningsih Hardjono
: 1. Dra.Hj.Utari Soekanto
2. Roswita Riyanti, S.Pd
3. Endang Istianti

3

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019

SAMBUTAN KETUA UMUM
“100 HARI KINERJA KOWANI”
Assalamu’alaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita sekalian,
Omswastiastu
Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas
nikmat iman, nikmat sehat, dan waktu yang berkah, sehingga kita
senantiasa diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan-Nya.
Kowani adalah organisasi besar , organisasi federasi dari 86 organisasi
wanita di tingkat pusat dengan 30 juta anggotanya yang tersebar di
seluruh Nusantara. Dalam sejarah berdirinya Kowani, ada semangat
besar untuk membangun keterpaduan di antara organisasi wanita yang
bersifat federasi. Hal ini tidaklah mudah untuk menyatukan visi misi dari
berbagai organisasi wanita di seluruh Nusantara – dimana masing-masing
organisasi wanita tersebut juga sudah memiliki sejarah dan kebesarannya
masing-masing – untuk bersama menyatukan tekad dan visi misi di dalam Kowani.
Namun demikian, kita patut belajar bahwa dengan spirit besar dan melihat pada tujuan yang lebih besar
untuk memperjuangkan perbaikan derajat kedudukan wanita, maka cita-cita para founding mothers kita untuk
membangun Kowani dapat berhasil.
Kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya cita-cita menjadikan wanita Indonesia sebagai “Ibu Bangsa”
yang berusaha menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebangsaannya, dapat terwujud sejak 28
Desember Tahun 1928.
Namun demikian, jika kita mau jujur, harus diakui bahwa sampai saat ini tujuan pendirian Kowani memang
belum tercapai secara maksimal. Hal ini merupakan pekerjaan rumah bagi kita sebagai pengurus Kowani
Masa Bakti 2014-2019 untuk melakukan berbagai upaya sistemik guna mencapai tujuan pendirian Kowani,
menyelesaikan masalah bangsa kita pada umumnya dan masalah perempuan Indonesia pada khususnya.
Oleh karena itu, dengan semangat para founding mothers yang kuat, saya juga bercita-cita dan bertekad
bersama segenap Pengurus Kowani Masa Bakti 2014-2019, tidak hanya sebagai wadah pemersatu kemajuan
perjuangan perempuan Indonesia, tetapi juga menjadikan perempuan Indonesia menjadi perempuan yang
kreatif, profesional, berdaya saing, mandiri,Visioner, dan bermartabat.
Setelah Kongres XXIV Kowani, telah banyak program kegiatan yang dilaksanakan oleh Kowani, baik itu
Audiensi dengan beberapa Kementerian, pelatihan, dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh segenap Pengurus.
Seiring berjalannya waktu dengan kegiatan organisasi yang cukup padat, Kowani menerbitkan Buku “100
Hari Kinerja Kowani” bersamaan dengan pelaksanaan “Kowani Fair 2015”, sebagai bentuk pengenalan lebih
jauh tentang Kowani dan Kepengurusannya serta berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini.
Kami yakin, para pengurus tiada hentinya memperjuangkan semangat persatuan dan kesatuan dalam
mencapai visi dan misinya, berlandaskan saling asah, asih, dan asuh. Insya Allah ke depan Kowani semakin
maju dan dipercaya dalam memberikan sumbangsihnya bagi Bangsa dan Negara.
Demikian sambutan saya, semoga “100 Hari Kinerja Kowani” dapat memberi inspirasi bagi Ibu-ibu
untuk berkarya dan bermanfaat bagi seluruh Wanita Indonesia
Wassalamu’alaikum Wr.Wb., salam sejahtera bagi kita semua, om santi santi santi om.
Jakarta, 21 Mei 2015

Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.
Ketua Umum Kowani
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Pesan dan Harapan dari Ibu
Mien Sugandhi
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I

bu Mien Sugandhi mengamanatkan bahwa KOWANI harus
dapat menyatukan organisasi perempuan di Indonesia.
KOWANI harus berada paling depan dalam gerakan perempuan,
memberdayakan perempuan, dan memajukannya. “Saya

yakin, Jeng Giwo bisa membawa kepemimpinan KOWANI dalam
mewujudkan cita-cita tersebut,” ujar Ibu Mien.
Menurut pendapat Ibu Mien, Kowani seharusnya menjadi ibu
bangsa, mampu menyelamatkan masa depan bangsa. Beliau melihat
beberapa tahun terakhir kondisi itu berubah. Gaung Kowani tidak lagi
terdengar baik di kancah nasional, bahkan internasional. “Kalau dulu,

Kowani itu terkenal disegani PBB. Saya bahkan berbicara di markas besar PBB,” ungkapnya.
Menurutnya, Kowani sebagai ibu bangsa mempunyai makna menumbuhkan generasi baru yang
lebih sadar akan kebangsaannya. Perempuan di Tanah Air, tidak boleh mengeluh dan harus mampu
mengejar kepandaian untuk melahirkan generasi yang pintar juga. Adalah merupakan tugas Kowani
untuk melanjutkan perjuangan Ibu Kartini. Meski Ibu Kartini tidak mempunyai anak, tapi dia mampu
mengarahkan perempuan ke arah yang lebih baik.
Oleh karena itu, Ibu Mien meminta agar segenap Pengurus Kowani Masa Bakti 2014-2019 harus bersih
dan menguasai permasalahan yang ada di dalam organisasi.
*) Ibu Mien Sugandhi adalah Ketua Umum Kowani Masa Bakti 1988-1993.
*) Ibu Mien Sugandhi, atau lebih lengkap memiliki nama Siti Aminah Sugandhi, kelahiran 1934, adalah seorang
politikus wanita Indonesia yang pernah menjabat sebagai Menteri Urusan Peranan Wanita periode 1993-1998,
menjadi Angggota DPR dan MPR pada 1977-1993, sebagai bagian dari Kabinet Pembangunan VI dan juga pernah
menjadi Komisaris Independen Mitra Adiperkasa Tbk pada Tahun 2004. Pada masa reformasi, memimpin salah
satu kelompok di MKGR menjadi Partai MKGR, dengan memisahkan diri dari Golkar. Ibu Mien memperoleh gelar
Doktor dari Northern California Global University, Amerika Serikat, pada Tahun 2001. Dan menerima anugerah
“Bintang Mahaputera Adipradana” dari Pemerintah RI pada tanggal 17 Agustus 1996 saat masih menjabat sebagai
Menteri.
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Pesan dan Harapan dari Ibu
Linda Amalia Sari Gumelar

M

enurut Ibu Linda,
keutuhan organisasi
Kowani sebagai
federasi atau
kumpulan organisasi perempuan
di Indonesia, sangat penting
untuk dijaga. Organisasiorganisasi yg terhimpun di
Kowani mempunyai potensi
untuk menggerakkan perempuan
dan keluarga Indonesia untuk
maju. Masing-masing organisasi
mempunyai ciri khas yg tercermin
dalam program-program
kegiatannya. Oleh karena itu,
semua harus saling menghargai
dan bergandengan tangan demi
kemajuan perempuan Indonesia
di masa yang akan datang.
Kepada para aktivis, Ibu
Linda menekankan bahwa sudah
selayaknyalah agar masingmasing menjunjung sikap saling menghormati satu sama lain. “Bahkan bayangan orang lain pun jangan
sampai terinjak.”
Ibu Linda masih ingat, kejadian yang sangat mencekam terjadi pada saat belum genap sebulan beliau
menjabat sebagai Ketua Umum Kowani, dengan sigap tanggap Ibu Linda bergerak bersama-sama seluruh
Pengurus Kowani untuk mengumpulkan bantuan yang diberikan langsung kepada para korban tsunami
Aceh pada saat itu, didampingi oleh Bapak Agum Gumelar. Suasana saat itu di Aceh begitu mencekam dan
sangat banyak mayat-mayat bergelimpangan di antara reruntuhan rumah dan lumpur hitam. Walaupun
hanya mendapat izin mendarat beberapa jam saja, akan tetapi beliau cukup puas karena dapat langsung
berada di lokasi untuk menyampaikan bantuan.
Selanjutnya Ibu Linda meminta Kowani mendukung upaya agar UU Perkawinan Sejenis jangan sampai
diloloskan, karena hal ini menyangkut kaidah agama. Beliau berharap agar Kowani tegas dalam bersikap
menghadapi hal tersebut serta menentangnya.
Di akhir pembicaraan, Ibu Linda menyampaikan agar perempuan indonesia hendaknya sejak muda
giat berkiprah di bidang sosial dan politik, karena untuk menjadi pemimpin yang mumpuni harus melalui
proses berjenjang. Pendidikan adalah sangat penting, karena sebagai ibu rumah tangga selalu menjadi
panutan bagi anak-anak dan lingkungan sekitarnya.
*) Ibu Linda Amalia Sari Gumelar adalah Ketua Umum Kowani Masa Bakti 2004-2009
*) Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Kabinet Bersatu Jilid II Tahun 2009-2014
*) Sebagai seorang anak Jenderal yg kemudian ayahandanya menjadi menteri, Ibu Linda melabuhkan cintanya
kepada Bapak Agum Gumelar, saat itu seorang perwira Kopassus yang kemudian dalam perjalanan karirnya
menjadi Menteri Perhubungan. Melihat sepak terjang Ibu Linda yang mempunyai jiwa sosial tinggi, maka
pada era Pemerintahan SBY, jatuhlah pilihan Presiden SBY untuk mengangkat Ibu Linda Amalia Sari Gumelar
sebagai Menteri Pemberdayaan Perempuan RI Periode 2009-2014. Saat ini, Ibu Linda masih menjabat sebagai
Ketua Umum Yayasan Kanker Payudara Indonesia (YPKI). Disampaikan oleh beliau bahwa YPKI memiliki Mobil
Mammografi beserta alat kegunaannya untuk mendeteksi dini kanker payudara, sangat berguna sekali terutama
untuk kaum perempuan.
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Pesan dan Harapan dari Ibu
Dewi Motik Pramono
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P

esan dari Ibu Dewi Motik, hendaknya semangat untuk maju dan mandiri dapat diwujudkan di
berbagai segi kehidupan, baik di tingkat keluarga, organisasi, masyarakat, maupun di tempat kerja
dan di sekolah.

Ibu Dewi berpendapat, bahwa pada intinya, wanita harus menyadari bahwa tanpa kekuatannya, dunia
tak mungkin bisa maju. Hidup ini akan indah jika kita bisa menikmati kehidupan keluarga dan kehidupan
di luar keluarga.
Selanjutnya beliau menekankan bahwa Kowani harus senantiasa berusaha memperjuangkan persamaan
gender, meningkatkan peran wanita di setiap level kehidupan sosial. Selain itu Kowani juga harus mampu
melindungi wanita dan anak-anak dari kekerasan, meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan bagi
wanita, serta menjalin hubungan dengan berbagai institusi yang memperhatikan masalah wanita.
Akhirnya, Ibu Dewi berpesan agar semangat itu tetap tumbuh di dalam jajaran Kepengurusan Kowani
Masa Bakti 2014-2015, serta beliau berharap agar Kowani selalu sukses dalam mengemban amanah
penugasan.

*) Ibu Dewi Motik adalah Ketua Umum Kowani Masa Bakti 2009-2014
*) Ibu Dewi Motik selalu berusaha menghadiri setiap undangan walau waktunya sempit. Ciri khas penampilannya
membuat beliau senantiasa diingat oleh masyarakat luas sampai strata terbawah. Seorang Public Figure yang
sederhana, ulet dan tangguh.

8

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019

KONGRES XXIV KOWANI TAHUN 2014

K

ongres XXIV Kowani
Tahun
2014
telah
dilaksanakan
pada
tanggal 3-5 Desember
2014, di Balai Kartini Jakarta.
Kongres yang diselenggarakan
oleh Kongres Wanita Indonesia
(Kowani)
ini
mengangkat
tema
“Optimalisasi
Potensi,
Aspirasi, dan Kinerja Perjuangan
Wanita Indonesia Mendukung
Pembangunan
Nasional
Berkelanjutan” dan dihadiri oleh
sekitar 350 orang yang terdiri
dari tokoh nasional, tokoh wanita
nasional, tokoh pemuda nasional,
organisasi-organisasi
anggota
Kowani (86 organisasi wanita
tingkat nasional), dan pimpinan
Badan Kerjasama Organisasi
Wanita (BKOW) Provinsi seluruh
Indonesia.
Kongres XXIV Kowani tersebut
dibuka oleh Deputi Perlindungan
Perempuan
Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA),Ibu

Mudjiati. Beliau mengatakan,
adanya 86 organisasi perempuan
anggota KOWANI merupakan
tanda bahwa potensi perempuan
Indonesia tak perlu diragukan lagi.
Menurut beliau, “Tanpa peran
Kowani, kami pikir peningkatan
kualitas perempuan dan anak
tak akan tercapai. Utamanya di
bidang pendidikan dan kesehatan.
Karenanya, organisasi ini harus
terus meningkatkan perannya”.
Agenda
Kongres
XXIV
Kowani
di
Balai
Kartini
Jakarta adalah penyampaian
pertanggungjawaban
Dewan
Pimpinan Kowani Masa Bakti
2009–2014, Penyempurnaan dan
Penetapan AD/ART, Kebijakan
Umum dan Program Umum
Kowani Masa Bakti 2014-2019.
Agenda yang menjadi inti Kongres
adalah memilih dan menetapkan
Dewan Pimpinan Kowani Masa
Bakti 2014–2019.
Dari tiga kandidat dalam
Kongres XXIV Tahun 2014

ini yaitu: DR. Hj. Dewi Motik
Pramono, M.Si, DR. Ir. Hj. Giwo
Rubianto Wiyogo, M.Pd, dan DR.
Hj. Charletty Choesyana Taulu,
M.Psi., terpilih DR. Ir. Hj. Giwo
Rubianto Wiyogo, M.Pd. sebagai
Ketua Umum Kowani Masa Bakti
2014-2019 dengan jumlah suara
sebanyak 481.
Pada Kongres XXIV Kowani
ini, Ketua Umum Kowani Periode
2009-2014, Dr. Dewi Motik
Pramono, M.Si. yang telah berhasil
menjalankan program-program
yang bermanfaat bagi perempuan
selama memimpin organisasi ini
menyebut bahwa Kowani ke depan
harus tetap bekerja, bekerja, dan
bekerja.
Selama
kepemimpinannya,
sudah banyak program nyata
yang dilakukan Kowani. Selama
ini, Kowani sering kali menjadi
inisiator dari berbagai peristiwa
serta kebijakan yang diambil oleh
Pemerintah Republik Indonesia,
di antaranya Gerakan Perempuan
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Tanam dan Pelihara bersama
tujuh organisasi besar wanita
lainnya
yang
mendapatkan
penghargaan
langsung
dari
PBB,
diberlakukannya
UU
Perlindungan terhadap anakanak korban kekerasan seksual
Indonesia, serta Kowani Fair yang
diadakan setiap tahun sebagai
ajang meningkatkan UKM dan
Koperasi untuk kalangan wanita
Indonesia.
Selain itu, dalam bidang
pendidikan, pihaknya secara
rutin menggelar pelatihan kepada
86 organisasi anggota Kowani
di seluruh provinsi tentang
penggunaan ICT (Information
and Communications Technology)
dalam program “Jangan Gaptek”.
Pelatihan ICT tersebut berisi
mengenai pelatihan penggunaan
e-commerce, penggunaan internet
sehat, internet untuk promosi,
networking, dan bisnis online.
Sedangkan DR. Ir. Hj. Giwo
Rubianto
Wiyogo,
M.Pd.,
selaku Ketua Umum terpilih
menyampaikan bahwa Kowani

harus mampu menjadi wadah yang
kondusif dan mengayomi semua
elemen organisasi perempuan,
meningkatkan profesionalisme,
membangkitkan
kemandirian,
bermartabat,
berdaya
saing,
mampu mengembalikan kejayaan
kearifan lokal sehingga menjadi
tuan rumah di negeri sendiri
dan mampu membawa kita
sejajar dengan bangsa-bangsa
lain. Kowani juga harus mampu
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membangkitkan
perempuan
Indonesia sebagai perempuan
visioner bermata elang yang
melihat setiap peluang dengan
kesiapan hati yang teguh. Selain
itu Kowani juga dituntut untuk
mampu
melakukan
langkah
besar dalam mewujudkan wanita
Indonesia
yang
berkarakter
dan menyesuaikan diri tanpa
kehilangan jati dirinya.
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SERAH TERIMA DEWAN PIMPINAN KOWANI MASA BAKTI
2009-2014 KEPADA DEWAN PIMPINAN KOWANI MASA BAKTI
2014-2019DAN SERAH TERIMA PEMBINA DAN PENGAWAS
YAYASAN-YAYASAN KOWANI MASA BAKTI 2009-2014 KEPADA
PEMBINA DAN PENGAWAS YAYASAN-YAYASAN KOWANI
MASA BAKTI 2014-2019

K

amis, 18 Desember 2014, dilaksanakan kegiatan Serah Terima Jabatan Dewan Pimpinan Kowani
Masa Bakti 2009-2014 kepada Dewan Pimpinan Kowani masa bakti 2014-2019 di Kantor Kowani,
Jl.Imam Bonjol no.58 Jakarta Pusat pukul 13.00 - selesai. Acara ini dihadiri oleh 24 orang Dewan
Pimpinan Kowani masa bakti 2009-2014 dan 27 orang Dewan Pimpinan Kowani Masa Bakti 2014–
2019 yang merupakan hasil Kongres XXIV Kowani tanggal 3 - 5 Desember 2014.
Selain serah terima jabatan Ketua Umum Kowani kepada Dr. Ir. Hj. Giwo Rubianto,M.Pd selaku Ketua
Umum Kowani masa bakti 2014-2019 terpilih, juga dilaksanakan serah terima jabatan antara 6 Ketua, 12
Ketua Bidang, Kesekjenan, dan Bendahara serta serah terima Pembina dan Pengawas Yayasan-yayasan
Kowani Masa Bakti 2009-2014 kepada Pembina dan Pengawas Yayasan-yayasan Kowani Masa Bakti 20142019.

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019
Adapun Dewan Pimpinan Kowani masa bakti 2014-2019 tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dr. Ir. Hj. Giwo Rubianto,M.Pd (Ketua Umum)
2. Lia Tono Suratman (Ketua)
3. Prof.Dr.Hj.Masyithoh, M.Ag (Ketua)
4. Hj.Oni Jafar Hafsah, SE (Ketua)
5. Hj.Yuliati Sugiri (Ketua)
6. Ignatia Endang K.Siregar (Ketua)
7. Poppy Puspitasari Hayono Isman (Ketua)
8. Titien Pamuadji, S.IP (Sekretaris Jenderal)
9. Atiek Sardjana (Wakil Sekretaris Jenderal)
10. Tati Sapta Adji (Wakil Sekretaris Jenderal)
11. Sekarwati,M.Si (Wakil Sekretaris Jenderal)
12. Chamsiar AR,SE (Wakil Sekretaris Jenderal)
13. Angelia Sasongko H. (Bendahara Umum)
14. Hj.Devi K.Rolaswati,SH,M.Kn (Wakil Bendahara)
15. Yayah Syamsiati (Wakil Bendahara)
16. Linda Gadang Pambudi (Ketua Bidang O.K)
17. Dr.Khalilah,M.Pd (Kabid Moral Agama)
18. Dr.Ir.Hetifah Sjaifudian,MPP (Kabid Pend.Iptek, Seni dan Budaya)
19. R.Ayu Ratnaningsih,S.SE (Ketua Bidang Ekkop)
20. Dra. Yulia Himawati (Kabid Tenaga Kerja)
21. Susianah (Kabid Soskeskel)
22. Sri Sumiati,SE,MM (Kabid Lingkungan Hidup)
23. Jeanne T. Poegoeh,SH (kabid Hukum & HAM)
24. Hadriani Uli Tiur Ida Silalahi (Ketua Bidang HLN)
25. Ery Simandjuntak (Ketua Bidang Humas)
26. Dra. Farida Djoko S.M.Hum (Kabid.Pengembangan Lembaga-lembaga)
27. Dra.Corry Soekotjo (Ketua Bidang Politik)
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KETUA KOORDINATOR

Lia Tono Suratman
Asal Organisasi: PP PERIP
Ketua Koordinator Bidang Hubungan Luar
Negeri dan Bidang Hubungan Masyarakat

Prof. Dr.Hj.Masyithoh, M.Ag
Asal Organisasi: Aisyiyah
Ketua Koordinator Bidang Agama dan Bidang
Pendidikan, IPTEK, Seni dan Budaya

Hj.Oni Jafar Hafsah,SE
Asal Organisasi: Wanita Tani HKTI
Ketua Koordinator Bidang Lingkungan Hidup
dan Bidang Hukum & HAM

Hj.Yuliati Sugiri
Asal Organisasi: Wanita Taman Siswa
Ketua Koordinator Bidang Organisasi
Keanggotaan dan Bidang Pengembangan
Lembaga

Ignatia Endan K. Siregar
Asal Organisasi: Wanita Katolik RI
Ketua Koordinator Bidang Ekonomi dan
Koperasi dan Bidang Ketenagakerjaan

Poppy Puspitasari Hayono Isman
Asal Organisasi: DPP Wanita Kosgoro
Ketua Koordinator Bidang Soskeskel dan
Bidang Politik
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SEKJEN

BENDAHARA

Titien Pamudji, S.IP
Asal Organisasi: PP Dian Kemala
Sekretaris Jenderal

Angelia Sasongko H.
Asal Organisasi: Persit K.C.K
Bendahara Umum
Atiek Sardjana
Asal Organisasi: Wanita Hindu Dharma
Wakil Sekretaris Jenderal

Tati Sapta Adji
Asal Organisasi: Wirawati Catur Panca
Wakil Sekretaris Jenderal

Hj.Devi K.Rolaswati,SH,M.Kn
Asal Organisasi: Yatnawati Kertini
Bendahara Umum

Sekarwati
Asal Organisasi: Pengajian Al Hidayah
Wakil Sekretaris Jenderal

Chamsiar AR, SE
Asal Organisasi: Pemuda Panca Marga
Wakil Sekretaris Jenderal

Yayah Syamsiati
Asal Organisasi: DPP Dept. Wanita Pepabri
Bendahara Umum
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Bidang Organisasi Keanggotaan

Linda Gadang Pambudi
Asal Organisasi: IKKT Pragati Wira Anggini
Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan
Dra.Med.Vet. Istiani,
MM
Asal Organisasi: PIDHI

Tuti Setiati
Asal Organisasi: FPPI

Yulia Agung Pitoyo
Asal Organisasi: Bhayangkari

Ir.Anggraini
Purnami,MM
Asal Organisasi: IISPI Widya
Andini

Rosa Muhammad, BSc
Asal Organisasi: PERWANAS

Hj Dwi Hastuti, SPd.
MPd.
Asal Organisasi: SALIMAH

Wanti Malyono Mawar
Asal Organisasi: DWP
Kemendagri

Sumirati Deden
Soekarno
Asal Organisasi: Dian Kemala

Hj. Ariyana Wahidah,
S.Ag
Asal Organisasi: Muslimat
NU

Ir. Hj. Aminah Djoerban
Zulkarnain Tje’Mat,
Asal Organisasi: PIII

Siti Aisyah Tuti
Handayani, S.Sos
Asal Organisasi: AMPI

Anna Rudhiantiana
Legawati
Asal Organisasi: FKPPI

Fitriani, SST, MH,Kes
Asal Organisasi: IBI

Rohimi Zamzam,S.
Psi,SH,M.Pd
Asal Organisasi: AISYIYAH

Ida Dwi Wdjajanto
Asal Organisasi: Jalasenastri
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Bidang Agama

Dr.Khalilah,M.Pd
Asal Organisasi: PP Fatayat NU
Ketua Bidang Agama

Jenny Runturambi
Asal Organisasi: PIKAT

Wikanthi Yogie, S.Ag
Asal Organisasi: WHDI

Harijati
Asal Organisasi: Wanita
Buddhis Indonesia

Dra. Husmiaty Hasyim,
MA
Asal Organisasi: PUI

Hj. Retno Purweni
Asal Organisasi: Perwari

Elly Zanibar Majid, S.S
Asal Organisasi: Wanita
Syariat Islam

Lenny Hendra Prasetya
Asal Organisasi: IKAI

Hj. Sri Vira Chandra, SS,
MA
Asal Organisasi: Wanita
Islam

Evie Paseky/ KAWET
Asal Organisasi: PWKI
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Bidang Pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya

Dr.Ir.Hetifah Sjaifudian,MPP
Asal Organisasi: Pasundan Istri
Ketua Bidang Pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya

Cholida Hanum, S.Pd
Asal Organisasi: Pemuda Panca Marga (PPM)

DR.Candrawati Arifin,M.Pd
Asal Organisasi: AISYIYAH

Dra.Hj.Media Ekawati,MM
Asal Organisasi: Wanita GUPPI

Hj.Tatty Fatimah, Sk.M
Asal Organisasi: Yatnawati Kertini

Lindsey Afsari Puteri
Asal Organisasi: AMPI

Ny.Soehermin Husada
Asal Organisasi: Pers. Istri Tehnisi

Yettie Abiadi
Asal Organisasi: PIVERI

Dra. Nani Ludiana
Asal Organisasi: WHDI

Medya Silvitah
Asal Organisasi: Wanita Buddhis Indonesia

Dra.Hj. Opih Rofiah Zainal, M.Pd
Asal Organisasi: Wanita PGRI

Dra. Afiyah Dimyati, S.Ikom
Asal Organisasi: PUI

Dra. Trulyanti Sutrasno, MPSi
Asal Organisasi: HWK

Dra.Hj. J.Nurmanah
Asal Organisasi: PPKBI

Ulfah Mawardi, M.Pd
Asal Organisasi: Nasyiatul Aisyiyah

Hj. Marwani
Asal Organisasi: Wanita Syufiah

Ayu Revana, SE, MM
Asal Organisasi: Wanita MKGR

Dra. Widarmi Wijana, MM
Asal Organisasi: Taman Siswa

Dra. Harfini Suhardi, M.Si
Asal Organisasi: PGRI

Dra. HS. Asdirwati Ali,MM
Asal Organisasi: Wanita Tarbiyah Islamiyah

Ir. Hj. Nia Wardani Said Didu
Asal Organisasi: PIII

Hj. Siti Haiyinah Wijaya Shodiqin,
SE,M.Si
Asal Organisasi: Muslimat nu
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Bidang Ekkop dan UKM
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R.Ayu Ratnaningsih,S.SE
Asal Organisasi: PIVERI
Ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi
Hj. E. Ida Rochimah S.Pd
Asal Organisasi: IKA BOGA

Hj. Dewi Maryani Siregar
Asal Organisasi: GWS

Eva Purwanto
Asal Organisasi: Jalasenastri

Hj. Srie Minangsih
Asal Organisasi: W.PPKBI

Hj. Laluwati (Wati Kun)
Asal Organisasi: Wanita
Shufia

Rini Lesmana Sari, SE
Asal Organisasi: Wanita
Satya Praja

Hj. Fatayati Fauzan
Asal Organisasi: Wanita
GUPPI

Ir. Muzia Evalisa
Asal Organisasi: Wanita
Syarikat Islam

Hj. Sri Vira Chandra,
SS,MA
Asal Organisasi: Wanita
Islam

Ny. Amrullah Asnawi
Asal Organisasi: PIA Ardhya
Garini

Hj. Aas Sudiasih, S.Ikom
Asal Organisasi: IKWI

Muflichah
Asal Organisasi: Salimah

Mimien Istiyani, S.Ikom
Asal Organisasi: Al. Hidayah

Sugiharti Tonny Kuncoro
Asal Organisasi: IIDI

Ratiza P Busiri
Asal Organisasi: WPI

Ir. Siti Suprapti, MBA
Asal Organisasi: HWK

Nelly Rasman
Asal Organisasi: IKAI

Upik Rahmawati
Asal Organisasi: Nasyaitul
Aisyiyah
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Bidang Ketenagakerjaan

Dra. Yulia Himawati
Asal Organisasi: DPP Wanita Swadiri
Ketua Bidang Ketenagakerjaan
Leny Tri Redjeki
Asal Organisasi: PERWANAS

Engkur S.IP, ME
Asal Organisasi: Wanita
Islam

Warasmi Joko Sarwoko
Asal Organisasi: Bhayangkari

Ir. Maesuroh, MS
Asal Organisasi: PWRI

Ida Bambang Sugeng
Asal Organisasi: Jalasenastri

Dr. Ir. Retno Sri Endah
Lestari, MSc, PH.D
Asal Organisasi: ISWI

Dra.Hj.Asdirwati Ali, MA
Asal Organisasi: Wanita
Tarbiyah Islamiyah

Vien Soeseno
Asal Organisasi: WKRI

Pittawati Batubara, SH
Asal Organisasi: PERWATI

Sulasmiwati
Asal Organisasi: WPI

Dr.Hasanah Spd.Mpd
Asal Organisasi: Salimah

Camelia Chaerul
Asal Organisasi: DWP Perla

Maria G Hasdyandari,
SH
Asal Organisasi: KBPPP

Azdiyani Pramesti/Nani
Azhar
Asal Organisasi: PIDHI

Anisa Rahmawati
Asal Organisasi: Fatayat NU
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Bidang Soskeskel

Yulizar Diana Sari
Asal Organisasi: Pemuda
Panca Marga

Susianah
Asal Organisasi: KOPRI PB PMII
Ketua Bidang Soskeskel
Hj. Tien Soekarno
Asal Organisasi: WPI

Titiek Arena
Asal Organisasi: Taman
Siswa

dr.L.Mailangkay
Asal Organisasi: PIKAT

Madyaningsih
Aminullah
Asal Organisasi: IIDI

Dra.Hj.Suryani
Wardah,MM
Asal Organisasi: Wanita
Tarbiyah Islamiyah

Erny Kusniarny
Asal Organisasi: PERWARI

Ida Ruslita Amir .SKM.
Mkes.
Asal Organisasi: KAI

Lady L. Lokollo
Asal Organisasi: Wanita
Satya Praja

Farahdibha Tenrilemba
Asal Organisasi: HKTI

Dra. Ninin Nirawati,
Med.PA
Asal Organisasi: PWRI

Nina Haminah
Asal Organisasi: KOPRI
PMII

Arthia Moersetio, S.Sos,
S.Ikom
Asal Organisasi: RWI

dr. P.Esther Frans
Workala
Asal Organisasi: PERIP

Masnah Sari, SH, M.Kn
Asal Organisasi: ISWI

Soehermien Husodo
Asal Organisasi: Persatuan
Istri Tehnisi

Erniek Suprapti
Asal Organisasi: Kerta
Wredatama

Endang Sundari, SST
Asal Organisasi: IBI

Ida Syamsudin
Asal Organisasi: Putri
Narpowandowo
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Bidang Lingkungan Hidup

Sri Sumiati,SE,MM
Asal Organisasi: Istri Teknisi Indonesia
Ketua Bidang Lingkungan Hidup
Yustina Sumirah
Krismen
Asal Organisasi: PEPABRI

Hj. Nung Widaningsih
Asal Organisasi: GWS

Puspitasari, SE
Asal Organisasi: Wanita
Swadiri

Adelia Tolkah
Asal Organisasi: Wanita
GUPPI

Soenarti Bakat Purwanto
Asal Organisasi: Dian Kemala

Eva Iriyanthi
Asal Organisasi: Yatnawati
Kertini

Ayu Kusumo
Asal Organisasi: PIVERI

Ir. Rahayu
Murdjaningsih
Asal Organisasi: IISPI Widya
Andini

Rini Lesmana Sari, SE
Asal Organisasi: Wanita
Satya Praja

Hj. Talha Alaydrus, SH
Asal Organisasi: Al Hidayah

Hj. Iyoh Djuhaeriah
Solichin
Asal Organisasi: Wanita
MKGR

Anna Haifani, SKM
Asal Organisasi: Wanita
Islam

Surjani Tandi
Asal Organisasi: Wanita
Buddhis Indonesia

Lusie Bandiani Soeparno
Asal Organisasi: Perwita
Wana Kencana

Nani Winarno
Asal Organisasi: Wanita
Katholik

Ir. Tite Krisnawati, MM
Asal Organisasi: Wanita
HKTI

Gina Yuliati
Asal Organisasi: IKWI

Erniek Suprapti
Asal Organisasi: Kerta
Wredatama
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Bidang Hukum dan HAM

Jeanne T. Poegoeh,SH
Asal Organisasi: Wanita Persahi
Ketua Bidang Hukum & HAM

Ernawati Tahang
Asal Organisasi: AMPI

Rita M Rusfien, SH, MH
Asal Organisasi: IIDI

Norma Sari, SH, M.Hum
Asal Organisasi: Nasyiatul Aisyiyah

Mediasti Sutopo, SH
Asal Organisasi: KBPPP

Sri Lestari,SH
Asal Organisasi: Wanita MKGR

Ilham Noer Putri Hatta, SH
Asal Organisasi: DWP Kemendiknas

Nani Partini Antono, SH
Asal Organisasi: PERWANAS

Hj. Ani Elia Wasono, SH
Asal Organisasi: Bhayangkari
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Bidang Hubungan Luar Negeri

Hadriani Uli Tiur Ida Silalahi
Asal Organisasi: P.P FKPPI
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri (HLN)
DR.Hj.Charletty
Choesyana, M.P.Si
Asal Organisasi: PPKBI

Nungki Juniarti
Asal Organisasi: Wanita
Shufiah

Lisye Sumakud
Sinulingga, SH,MH
Asal Organisasi: Wanita
KOSGORO

Dr. Fransiska Susilawati,
S.Hut,,M.Pd
Asal Organisasi: PGRI

Tantri Dyah Kiranadewi,
SE
Asal Organisasi: KBPPP

Tjut Sjahnaz, SH, MH
Asal Organisasi: Wanita
Persahi

Dra.Hj.Ledya Hanifa
Amaliah , S.Si, M.Psi. T
Asal Organisasi: PUI

Betty Epsilon Idroos
Asal Organisasi: KOHATI

Ir. Sharmila, M.Si
Asal Organisasi: IKABOGA

dr. Anita Sapardjiman,
MARS
Asal Organisasi: Wirawati
Catur Panca

Esther Sri Fatimah
Asal Organisasi: PWKI

Ambarsoetji Soemarko
Asal Organisasi: Putri
Narpowandowo
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Bidang Hubungan Masyarakat

Ery Simandjuntak,S.Sos
Asal Organisasi: Persatuan Wanita Kristen Indonesia (PWKI)
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat

Roswita Riyanti, S.pd
Asal Organisasi: IKABOGA

Dra. Hj. Rahmayulis
Saleh, MM
Asal Organisasi: IKWI

Rohaeni Suganda.K
Asal Organisasi: PEPABRI

Dra.Hj.Utari Soekanto
Asal Organisasi: Wanita
KOSGORO

Endang Istianti
Asal Organisasi: KOPRI
PMII

Nani Praptiningsih
Hardjono
Asal Organisasi: PIII

Suzanna Mulyani
Asal Organisasi: PERWARI

Dra. Rulia Soepomo
Asal Organisasi: Budi Istri

Kania Riffianti
Amalsyah.S.Sos, MM
Asal Organisasi: PERSIT
Kartika Chandra Kirana
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Bidang Pengembangan Lembaga

Linda Gadang Pambudi
Asal Organisasi: IKKT Pragati Wira Anggini
Ketua Bidang Organisasi Keanggotaan

Hanifa Rachmat (Rani)
Asal Organisasi: Persatuan
Istri Tehnisi Indonesia

Ratna Tarigan
Asal Organisasi: Wanita
Satya Praja

Yudi Setiowaluyo
Asal Organisasi: PIA Ardhya
Garini

Yetti Herawati Ruchjan
Asal Organisasi: Budi Istri

Dra.Fatimah Zahara
Nasution
Asal Organisasi: RWI

Ny. Hj. Leonie Anggraeni
Asal Organisasi: GWS

Dra.Ajeng Sundari
Koesnadi,S.Ikom
Asal Organisasi: PERIP

Sri Kadariningsih
Asal Organisasi: Wanita
Swadiri

Anny Murniyati
Asal Organisasi: FPPI
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Bidang Politik

Dra. Corry Soekotjo
Asal Organisasi: Himpunan Wanita Karya
Ketua Bidang Politik

Hj. Dewie Aryaniliza Yasin Limpo, SE
Asal Organisasi: FPPI

Chairunnisa S.Sos.I, M.IP
Asal Organisasi: Wanita Syarikat Islam

Marleen J Petta, SH
Asal Organisasi: Wanita Persahi

Ny. Ridwan
Asal Organisasi: DPW Perla

Endah Cahya Immawati
Asal Organisasi: KOHATI

Pia Feriasti Megananda
Asal Organisasi: Wirawati Catur Panca

Yana Latifa, S.Sos
Asal Organisasi: Fatayat NU
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Yayasan Lembaga Bantuan hukum &
Masalah Keluarga
(YLBH & MK)

Maharsih Manan, SH;
Darwati, SH,MH;
Sri atun, SH;
Dr. Hj. R.A. Evita Isretno Israhati, SH, MH;
Rani Nooraini

Yayasan Hari Ibu (YHI)

Ketua: Dr. Y. Sarimurti Widyastuti, SH, M.Hum
Wakil Ketua: Dra. Siti Hawa Zainal, M.Sc
Sekretaris: Dra. Hj. Etti Sadiah, M.Si
Wakil Sekretaris: Hj.Masna’ah
Bendahara: Dra. Jajuk Herawati, MM
Wakil Bendahara: Maria Santirini Soehendradjati
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Orientasi Kelembagaan dan
Rapat Kerja I Kowani Tahun 2015

M

emasuki
awal
periode masa bakti
2014-2019
Dewan
Pimpinan
Kowani
menyelenggarakan
Orientasi
Kelembagaan dan Rapat Kerja
I Kowani Tahun 2015, yang
dilaksanakan
tanggal
16-17
Februari 2015, di Kantor Kowani,
Jl.Imam Bonjol No.58 Jakarta.
Rapat Kerja I Kowani ini dibuka
oleh Ketua Umum Kowani, Dr.Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. dan
dihadiri oleh Dewan Pimpinan
Kowani & seluruh anggota bidang.
Dalam sambutannya, Ibu Giwo
menghimbau kepada seluruh
pengurus Kowani agar melepas
sementara atribut organisasi
anggota masing-masing untuk

menghindari confuse, conflict
of interest dimana terjadi bias
kepentingan untuk menjaga etika
dan kebersamaan dalam Kowani.
Beliau
juga
menyampaikan
bahwa prinsip-prinsip yang bagus
harus dapat dipegang sepanjang
hidup, perubahan dalam hidup
akan selalu terjadi, bahkan yang
abadi dalam hidup adalah proses
perubahan itu sendiri. “Belajar
dan belajar, never ending process”,
sambung beliau.
Hari
pertama
kegiatan
merupakan
Orientasi
Kelembagaan Kowani Tahun
2015 yang diisi dengan penjelasan
Kelembagaan Kowani, Penjelasan
Yayasan-yayasan
Kowani,
Penjelasan Tata Kerja Kowani dan

Penjelasan AD/ART & Atribut.
Sedangkan pada hari kedua adalah
pelaksanaan Rapat Kerja I Kowani
yang dipimpin oleh Ketua Umum
dan para Ketua secara bergantian
sesuai dengan bidangnya. Pada
Raker I Kowani ini membahas
tentang
rancangan
Program
Kerja Bidang-bidang (12 Bidang),
Sekretariat Jenderal, Bendahara
dan Rancangan anggaran tahun
2015 yang diakhiri dengan
pengesahan Program Kerja oleh
Pimpinan Sidang.
Rapat Kerja ini di tutup oleh
Ketua Umum Kowani pada tanggal
17 Februari 2015 dengan tetap
dihadiri oleh seluruh peserta.(*)
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KOWANI PERINGATI
HARI IBU KE-86

Bersama Bapak dan Ibu Jokowi usai Peringatan Hari Ibu di GOR Ciracas

K

etua Umum Kowani
masa bakti 2014-2019,
Dr.Ir.Hj.Giwo Rubianto,
M.Pd, bersama dengan
Dewan Pimpinan Kowani lainnya
menghadiri puncak peringatan
Hari Ibu Ke-86 yang dilaksanakan
di Gelanggang Olahraga Ciracas,
Jakarta pada tanggal 22 Desember
2014. Acara yang dilaksanakan
Kementerian
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak
itu
ditujukan
untuk
mengenang
dan
menghargai
perjuangan kaum perempuan
Indonesia. Hadir pada acara ini
Presiden Joko Widodo dan Ibu
Negara Iriana Joko Widodo.
Dalam sambutannya, Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) Prof.

Yohana Yambise menyatakan,
Peringatan Hari Ibu (PHI) ke86 tahun ini hendaknya bisa
menjadi
momentum
untuk
meningkatkan kemitraan dan
peran perempuan bersama lakilaki dalam mengisi pembangunan.
Keberhasilan
pembangunan
tidak mungkin berhasil tanpa
partisipasi
perempuan.
Ibu
Yohana menambahkan, kendati
terus
mengalami
kemajuan,
peran
perempuan
sejatinya
masih tertinggal dari laki-laki.
Akses bagi perempuan di bidang
informasi, pelatihan, perbankan,
dan sebagainya belum bisa seluas
yang diperoleh kaum pria.
“Peringatan Hari Ibu, selain
dimaksudkan untuk mengenang
dan menghargai perjuangan kaum

perempuan Indonesia dalam
merebut
kemerdekaan,
juga
dimaksudkan untuk mempertebal
tekad dan keyakinan bangsa
Indonesia untuk mewujudkan
perdamaian
yang
dilandasi
semangat
persatuan
dan
kesatuan”, sambung Ibu Yohana.
Beliau mengingatkan agar
kaum wanita Indonesia terus
berjuang, serupa dengan kaum
wanita yang terlibat aktif dalam
kegiatan pergerakan di masa
lampau. Menurut beliau latar
belakang Hari Ibu di Indonesia
berbeda dengan peringatan ala
barat. Peringatan Hari Ibu di
Indonesia diperingati berdasarkan
Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani) I. Artinya PHI untuk
memperingati perjuangan wanita
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Foto bersama usai kegiatan Puncak Peringatan Hari Ibu

Ketua Umum Kowani, Ibu Giwo Rubianto pada
Puncak Peringatan Hari Ibu ke-86 di GOR Ciracas
Indonesia.
Tema acara peringatan Hari Ibu
tahun 2014 ini adalah “Kesetaraan
perempuan dan laki-laki dalam
mewujudkan pembangunan yang
berkelanjutan dan berkeadilan
menuju Indonesia berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian”.
Sedangkan harapan Ketua
Umum Kowani, Dr. Ir. Hj. Giwo
Rubianto,M.Pd kepada kaum
perempuan
agar
Perempuan
sekarang bangkit dan mau
belajar, sehingga tidak lagi
menjadi korban, Perempuan tidak
lagi menjadi warga kelas dua.
Perempuan kini sudah banyak
melakukan
peranan
seiring

Ketua Umum Kowani, Ibu Giwo Rubianto saat Ziarah
ke TMP Kalibata

dengan aktifitas pemberdayaan
perempuan dan harus mampu
merubah pola pandang kaum lakilaki terhadap perempuan.
Hadir dalam pelaksanaan Hari
Ibu ini ara menteri Kabinet Kerja,
seperti Menteri Sekretaris Negara
Pratikno, Menteri Pemberdayaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
Yuddy
Chrisnandi,
dan Menteri Hukum dan HAM
Yasonna H. Laoly.
Pelaksanaan Hari Ibu ini
didukung oleh enam organisasi
perempuan,
seperti
Aksi
Solidaritas Era Kabinet Kerja
(Oase), Dharma Pertiwi, Kowani,
Bhayangkara, Dharma Wanita

Persatuan, dan PKK Pusat serta
kementerian atau lembaga terkait.
Sebelum puncak perayaan hari
ini, sejumlah kegiatan juga telah
dilakukan untuk memperingati
Hari Ibu, seperti pameran
Katumbiri Expo, yang melibatkan
para perempuan pelaku usaha,
talk show, Mengenal Lebih Dekat
Program Prioritas Kabinet Kerja
Nawacita, ziarah ke Taman
Makam Pahlawan Kalibata, dan
penghargaan
pembangunan
pemberdayaan
perempuan,
perlindungan perempuan, dan
anak. (*)
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PERAYAAN NATAL 2014 DAN TAHUN BARU 2015
Panti Wredha Wisma Mulia Kowani

Y

ayasan Bina Daya Wanita
Kowani merupakan salah
satu Yayasan Binaan
Kowani yang menunjang
keberhasilan program Kowani
kepada masyarakat luas. Yayasan
ini mengadakan Parayaan Natal
2014 dan Tahun Baru 2015 di Panti
Wredha Wisma Mulia Kowani, Jl.
Hadiah No.14-16 Jelambar Grogol
Jakarta Barat pada Kamis, 8
Januari 2015.
Dalam sambutannya, Dr. Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd
selaku Ketua Umum Kowani masa
bakti 2014-2019, menyampaikan
bahwa “Saat ini lansia kita belum
menjadi warga yang pertama atau
senior citizen, belum menjadi
warga kehormatan”. Menurutnya
kondisi lansia di Indonesia masih
jauh dari harapan. Padahal
seharusnya, warga lansia lebih
diprioritaskan. Masyarakat juga
ikut memberikan perhatian kepada
warga lansia di sekitarnya, bukan
hanya tanggung jawab keluarga
saja. Ke depan, ia berharap
pemerintah bisa menyediakan
kalung yang ada tombol alarmnya
untuk warga lansia yang dibarengi
juga dengan tersedianya para
konsul. Jadi, ketika ada lansia
yang mengalami masalah, entah
karena jatuh atau hal lainnya,
lansia langsung memencet tombol
alarm yang dapat menghubungkan
dengan konsul terdekat, sehingga
konsul itu segera memberikan
pertolongan kepada lansia yang
memerlukan bantuan. Berkaitan
dengan acara Natal di panti lansia
binaan Kowani, Ibu Giwo lebih
menekankan tentang merayakan
Natal bukan sekedar memperingati
hari kelahiran Tuhan Yesus,
tetapi kita perlu meneladani
apa yang diperbuatNya bagi
umatNya, tentang KasihNya,
pengorbananNya,
dan

Suasana perayaan Natal
pengampunanNya, jelasnya Tuhan
itu menghendaki kedamaian bagi
dunia, jadi sudah seharusnya
kita
berupaya
mewujudkan
perdamaian tersebut. Berdamai
dengan diri sendiri yaitu menerima
kondisi diri kita dengan tabah atau
tawakal dalam menjalani hidup,
tandasnya.
Sedangkan Pdt. Anneke S,
dalam khotbah natal lansia panti
werdha, lebih menitik beratkan,
Oma dan Opa di panti wredha
harus ceria dan sukacita, dalam
situasi apapun. Ketua yayasan
Bina Daya Wanita – Kowani,
Anita Rumagit Sinyal S.Sos,
SH, menyambut Ketua Umum
Kowani dibawah kepemimpinan
Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo,
M.Pd, periode 2014 – 2019, dan
siap berdiskusi dan menerima
masukan yang bermanfaat bagi
perbaikan panti werdha ini ke
depannya. Termasuk bangunan
Mushola yang sudah selesai
pembangunannya
dan
siap
digunakan, sedangkan yang akan
dikerjakan berikutnya adalah

renovasi kamar lansia dan ruangan
lainnya.
Naik pesawat gratis dan
angkutan lainnya pun sama,
adalah hak penuh para lansia,
begitulah usulan Ketua Umum
Kowani
kepada
Pemerintah,
usai acara perayaan Natal 2014
dan tahun baru 2015 tersebut.
Pasalnya, para lansia adalah warga
senior yang harus diperhatikan
dan diberdayakan bukan hanya
oleh para pekerja panti, melainkan
oleh semua pihak tanpa kecuali.
Ibu Giwo pun, siap membantu
panti wredha baik diminta
ataupun tidak, sebab para lansia
yang ada di panti werdha ini
adalah orang tua kita yang harus
diperhatikan keberadaannya dan
lansia selalu menjadi prioritas
program Kowani, tuturnya. Selain
para Dewan Pimpinan Kowani
masa bakti 2014-2019, turut hadir
juga dalam acara ini, Dr. Hj. Dewi
Motik Pramono, M.Si, Ketua
Umum Kowani periode 2009 –
2014.
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Audiensi Kowani dengan Menteri Sosial RI

K

etua Umum Dewan
Pimpinan
KOWANI,
Dr. Ir. Giwo Rubianto
Wiyogo, M.Pd. beserta
jajaran
melakukan
audiensi
dengan Menteri Sosial RI,
Khofifah Indar Parawansa, 15
Januari 2015.
Rombongan KOWANI yang
turut serta adalah Titin Pamudji
(Sekjen), Popy Hayono Isman
(Ketua Koordinator Bidang Sosial,
Kesehatan dan Kesejahteraan
Keluarga), Sri Yuliati Sugiri
(Ketua
Koordinator
Bidang
Organisasi, Keanggotaan, dan
Yayasan), Ibu Chamsiar (Wakil
Sekjen), Susianah Affandy (Ketua
Bidang Sosial, Kesehatan, dan
Kesejahteraan Keluarga), Farida
Djoko (Ketua Bidang Yayasan),
dan Ery Simanjuntak (Ketua
Bidang Humas).
Dalam audiensinya, Ketua
Umum Kowani menyampaikan
bahwa
KOWANI
telah
menyelenggarakan
Kongres
pada 2-5 Desember 2014 dan
telah tersusun Dewan Pimpinan
KOWANI
Periode
20142019. Sebagaimana program
kerja KOWANI pada masa
kepemimpinan
sebelumnya,
Kementerian Sosial merupakan
mitra kerja yang sangat strategis.

KOWANI telah menjalin kerja
sama dengan dengan Kementerian
Sosial
untuk
Program
Pengembangan Kapasitas Pekerja
Sosial Masyarakat dan Pemberian
Beasiswa. Adapun penekanan
program sosial yang diusulkan
KOWANI untuk dilakukan kerja
sama dengan Kementerian Sosial
antara lain program kesejahteraan
sosial melalui Yayasan yang
dikelola
KOWANI,
Program
Keluarga
Harapan
(PKH),
dan pengentasan kemiskinan
pedesaan dan perkotaan.
Menteri Sosial menyambut baik
audiensi ini serta memberikan
dorongan
kepada
KOWANI
agar Hari Ibu yang selama ini
kegiatannya
diselenggarakan
oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan, dikembalikan ruhnya
kepada KOWANI. Sebagaimana
kita ketahui bersama, bahwa
tonggak berdirinya KOWANI
pada saat Kongres Perempuan
Indonesia Pertama pada 22
Desember 1928 menjadi catatan
sejarah karena pada saat yang
sama ditetapkan sebagai Hari Ibu.
Menteri Sosial pada kesempatan
ini juga menyatakan kesediaannya
untuk membantu mengadakan
pendekatan dengan Kementerian

Pemberdayaan
Perempuan
dan Perlindungan Anak serta
Bappenas, terkait dengan proses
penganggaran kegiatan Hari Ibu
tersebut.
Ketua
Umum
Kowani
mengapresiasi dukungan Mensos
agar ruh Hari Ibu dikembalikan
kepada KOWANI, karena selama
ini pelaksanaan Peringatan Hari
Ibu diselenggarakan langsung
oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak.
Kowani
memerlukan
dukungan
Pemerintah
agar
cita-cita Hari Ibu di pangkuan
KOWANi dapat terwujud dengan
segera.
Selanjutnya Menteri Sosial
menyampaikan bahwa selama
ini telah banyak menerima
audiensi dari Lembaga Sosial
dan organisasi kemasyarakatan
yang meminta jalinan kerjasama
dengan
Kementerian
Sosial.
Dalam setiap penerimaan audiensi
dari lembaga sosial dan organisasi
kemasyarakatan,
Mensos
elalu
menyampaikan
bahwa
Kementerian Sosial membutuhkan
dukungan dalam merealisasikan
program pengentasan kemiskinan
perkotaan dan pedesaan. (*)

32

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019

KOWANI MENGHADIRI PELANTIKAN
PENGURUS DEKRANAS MASA BHAKTI
2014-2019

Ketua umum Kowani didampingi Sekjen Kowani hadir dalam Pelantikan Pengurus Dekranas

K

etua Umum Kowani masa
bakti 2014-2019, Ibu Dr.
Ir. Hj. Giwo Rubianto,M.
Pd,
didampingi
Sekretaris Jenderal Kowani Ibu
Titien Pamudji, S.IP menghadiri
‘Pelantikan Pengurus Dekranas
Masa Bhakti Tahun 2014-2019
oleh Ketua Umum DEKRANAS
Ibu Hj.Mufidah Jusuf Kalla’ di
Istana Wakil Presiden, Jl. Medan
Merdeka Selatan, Jakarta Pusat,
Kamis (15/1/2015).
Setelah delapan tahun lalu
menjadi Ketua Umum Dekranas,
Ibu Mufidah Kalla kembali
menjabat sebagai Ketua Umum.
Sementara,
istri
Presiden
Republik Indonesia, Ibu Iriana

Joko Widodo, menjabat sebagai
Pembina Dekranas.
Sebagai ketua umum, Ibu
Mufidah menyampaikan visimisinya
selama
menjabat
nanti. Dia ingin lembaga ini
melindungi, melestarikan, dan
mengembangkan seni budaya
Indonesia serta kesejahteraan
para perajin.
Sedangkan Ibu Iriana Jokowi
menginginkan program Dekranas
merata ke seluruh wilayah di
Indonesia. Selama 10 tahun di
daerah, Iriana memiliki banyak
pengalaman yang bisa dijadikan
pelajaran
untuk
Dekranas.
Menurutnya, Dekranas sejauh ini
hanya terfokus pada perajin yang

matang dan berada di wilayah
Jakarta tanpa menyentuh perajin
yang ada di daerah.
Pada pelantikan juga dilakukan
penandatanganan
keputusan
bersama
enam
kementerian
Kabinet Kerja yang merupakan
mitra dari Dekranas. Di antaranya
adalah Kementerian Perindustrian,
Kementerian
Perdagangan,
Kementerian Koperasi dan Usaha
Kecil menengah, Kementerian
Pariwisata, Kementerian Dalam
Negeri,
serta
Kementerian
BUMN. Seluruh menteri dari
kementerian terkait pun hadir
untuk menandatangani langsung
naskah keputusan bersama. (*)
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PERAYAAN NATAL 2014 &
TAHUN BARU 2015 KOWANI

Foto bersama usai Penyalaan lilin oleh Ketua Umum Kowani Pdt &
Tokoh 5 Agama

P

erayaan Natal 2014 dan
Tahun Baru 2015 Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani) dihadiri Ibu
Dr.Ir.Giwo Rubianto Wiyogo,
M.Pd beserta Dewan Pimpinan,
pengurus, organisasi anggota
dan Yayasan-yayasan Kowani,
berlangsung hikmad dan meriah
pada hari Rabu, 21/1/15, di Kantor
Kowani.
Perayaan Natal 2014 dan
Tahun Baru 2015 Kowani ini
menghadirkan
pengkhotbah
RD Agus Ulahayanan, dengan
tema ” Kowani Bersyukur dan
Peduli Terhadap Sesama” tidak
terlepas dari kerja keras panitia
yang membangun satu kesatuan
yang kuat. Sebagai Ketua Panitia
Natal 2014 dan Tahun Baru 2005,
Dr.Khalilah,M.Pd, yang juga Ketua
Bidang Agama Kowani, berharap
momen peringatan Natal ini dapat
membawa bangsa menuju arah
yang lebih baik, kuat, makmur,
dan sejahtera serta selalu dinaungi
kedamaian.
Dalam sambutannya Ibu Giwo
menyampaikan bahwa meskipun
perayaan ini dilaksanakan dalam
bentuk sederhana, namun hal ini
tidak mengurangi makna yang

terkandung di dalamnya yaitu
terciptanya suasana kehidupan
beragama yang penuh keimanan,
ketaqwaan,
dan
kerukunan

diantara umat beragama serta
meningkatkan amal didalam
keikutsertaan
membangun
masyarakat Indonesia sebagai
Negara yang berasaskan Pancasila
dan
Bhineka
Tunggal
Ika,
walaupun berbeda-beda namun
tetap satu.
Pada puncak acara, penyalaan
lilin dilaksanakan oleh RD
Agus Ulahayanan, Pdt.Martha
Iskandar,S.Th, Ketua Umum
kowani
Dr.Ir.Giwo
Rubianto
Wiyogo, M.Pd, Ketua Panitia Natal
Dr.Khalilah,M.Pd, dan Tokoh 5
Agama. Acara ditutup dengan
pembagian door prize, santap
siang dan ramah tamah diiringi
organ tunggal. (*)

Penyalaan lilin oleh Ketua Umum Kowani Pdt & Tokoh 5 Agama

Foto panitia perayaan Natal Kowani
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DP Kowani Foto bersama usai Audiensi dengan Ibu mufidah Jusuf Kalla di Kediaman Wapres

Penyerahan Plakat kepada Ibu
Mufidah JK dari Ketua Umum Kowani

I

KOWANI
AUDIENSI
DENGAN
IBU MUFIDAH
JUSUF KALLA

bu Mufidah Jusuf Kalla menerima Ketua Umum Kowani, Dr.Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd bersama
Dewan Pimpinan Kowani masa bakti 2014-2019 di Kediaman Wapres Jusuf Kalla tanggal 22 Januari
2015. Saat pertemuan tersebut Ketua Umum Kowani memperkenalkan Dewan Pimpinan Kowani
dan menyampaikan program kerja 12 bidang Kowani serta harapan kembalinya marwah Hari Ibu ke
organisasi Kowani. Hal ini karena lahirnya Hari Ibu merupakan hari lahirnya Kongres Wanita Indonesia
(KOWANI) yaitu pada tanggal 22 Desember 1928. Ibu Mufidah Jusuf Kalla berharap kiranya Kowani semakin
jaya dan menjalin kerjasama dengan Dekranas yang diketuai oleh beliau sendiri dan dapat mengangkat hasil
kerajinan Daerah ke Pusat bahkan ke Luar Negeri. (*)
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Foto bersama usai Audiensi dengan Wakil Pimpinan Redaksi Kompas

AUDIENSI
DEWAN PIMPINAN
KOWANI DENGAN
REDAKSI HARIAN
KOMPAS

Penyerahan Plakat dari Ibu Dr.Ir.Giwo Rubianto
kepada Ibu Ninuk Pambudi (Wakil Pimpinan
redaksi kompas)

D

alam
kesempatan
audiensi
yang
dilaksanakan di Ruang
Rapat Gedung Kompas
Gramedia, Unit II LT. 3, Jl.
Palmerah Barat 29-37 Jakarta,
Ketua Umum KOWANI, Dr.Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd
hadir bersama 10 Dewan Pimpinan
KOWANI periode 2014-2019.
Wakil
Pemimpin
Redaksi
Kompas,
Ninuk
Pambudi
mengucapkan selamat datang
kepada rombongan pengurus
KOWANI dan memperkenalkan

pendamping
dari
Redaksi
Kompas: Subur Tjahjono, Sonya
Hellen Sinombor, dan Indira
Permanasari.
Pada pertemuan tersebut, Ibu
Giwo menyampaikan maksud dan
tujuannya yaitu ingin menjalin
kerjasama dengan Kompas Group
dalam program mensosialisasikan
segala kegiatan Kowani terutama
permasalahan tentang perempuan
dan anak. Kowani juga bisa
menjadi
Narasumber
dalam
berbagai kasus-kasus perempuan
karena pada dasarnya para

Dewan Pimpinan merupakan
Tim Ahli dibidangnya masingmasing. Keinginan dan harapan
Kowani tersebut disambut hangat
oleh pihak Kompas. Ibu Ninuk
menyampaikan Kompas juga
sangat senang dapat bekerjasama
dengan Kowani, karena Kompas
juga
turut
memperjuangkan
kesetaraan perempuan. Mengingat
terlalu banyak surat dan undangan
yang masuk ke Kompas, Ibu
Ninuk berharap Kowani aktif
mengirimkan undangan jika ada
kegiatan yang menarik agar dapat
diliput oleh Kompas.
Pertemuan yang berlangsung
selama 1 jam tersebut ditutup
dengan pemberian souvenir dari
Ketua Umum Kowani kepada
Kompas dan sebaliknya serta
foto bersama antara DP Kowani
yang hadir bersama Tim Redaksi
Kompas. (*)
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Foto Bersama Menteri koperasi dan UMKM Bapak Anak Agung Ngurah
Puspayoga usai Audiensi

Ketua Umum Kowani menyerahkan plakat kepada Menteri koperasi
dan UMKM Bapak Anak Agung Ngurah Puspayoga usai Audiensi

KOWANI Audiensi
dengan Menteri
Koperasi dan UMKM

K

etua Umum Kowani,
Dr.Ir.Giwo
Rubianto
W i y o g o , M . P d
bersilaturahmi dengan
Menteri Koperasi dan UMKM,
Anak Agung Gede Ngurah
Puspayoga
di
Kementerian

Koperasi dan UMKM, Jl.Rasuna
Said, Kuningan, Jakarta Selatan,
pada tanggal 3 Februari 2015.
Pada kesempatan tersebut,
Dewan Pimpinan Kowani yang
turut hadir antara lain: Ibu Nuning
Siregar, Ibu Oni Jafar Hafsah,

Ibu Atiek Sardjana, Ibu R.Ayu
Ratnaningsih, Ibu Uli Silalahi
dan sejumlah pengurus lainnya.
Sedangkan dari Kemenkop dan
UMKM, hadir Sekjen Kemenkop
UKM, Bapak Agus Muharam.
Kepada Bapak Menteri, Ibu
Giwo menyampaikan maksud
kedatangan Kowani antara lain
untuk
menjalin
silaturahmi
sekaligus mengingatkan kepada
Menteri yang baru bahwa antara
Kowani dan Kemenkop sudah
ada MOU dalam hal pembinaan
kelompok usaha kecil dan
menengah. “Karena itu, kami
melihat
Kemenkop
adalah
parner penting kami dalam
hal membangun keluarga dan
perempuan melalui kekuatan
ekonomi rumah tangga,” kata Ibu
Giwo. Kowani juga melakukan
sejumlah aktivasi kegiatan secara
kongkrit dan terarah dengan
Kemenkop.
Salah
satunya
adalah melakukan pembinaan
sekaligus pelatihan kepada 150
perempuan yang memiliki usaha
produktif. “Kami akan melakukan
pendampingan kepada pelaku
usaha kecil,” sambung Ibu Giwo.
Pada kesempatan yang sama,
salah satu Ketua Kowani Ibu
Nuning Siregar mengatakan,
pada periode Maret dan April
pihaknya akan melakukan lima
kali pelatihan. Tiap fase terdiri
atas 30 perempuan yang memilki
usaha produktif. “Pelatihan ini
tak sekadar teoretis, namun kami
akan mengajak mitra swasta
kami dalam hal marketing
dan penjualan. Distribusi dan
penjualan adalah masalah utama
yang sering dihadapi oleh pelaku
ekonomi kecil,” kata Ibu Nuning.
Ibu Nuning berharap, kegiatan
yang dimotori oleh timnya dapat
merangsang
kegiatan-kegiatan
lain di Jakarta. Tahap pertama,
pihaknya
akan
melakukan
pelatihan intensif bagi pembuat
otak-otak ikan di MuaraKarang,
Jakarta Utara. (*)
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Ketua Umum kowani menyampaikan tali kasih
kepada sejumlah anak yatim pada acara Maulid
Nabi Muhammad SAW 1436H DP Kowani

Foto bersama usai kegiatan Maulid Nabi Muhammad
SAW 1436H DP Kowani

‘Peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW 1436 H’
KOWANI

P

eringatan Maulid Nabi
Muhammad
SAW
memiliki banyak hikmah
dan
manfaat.
Salah
satunya adalah menunjukkan
kecintaan yang tinggi terhadap
Rasulullah
SAW.
Maulid
Nabi Besar Muhammad SAW
diperingati setiap tanggal 12
Rabiul Awal yang bertepatan
dengan hari kelahiran Nabi Besar
Muhammad SAW.
Bidang
Agama
Kowani
melaksanakan ‘Peringatan Maulid
Nabi Muhammad SAW 1436
H’ di kantor Kowani, Jl. Imam
Bonjol No.58 Jakarta, Kamis
(5/2/2015) siang. Acara tersebut
dihadiri oleh Dewan Pimpinan
dan Pengurus Kowani serta anak
yatim dari Yayasan dan organisasi
anggota Kowani yang berlangsung
sederhana. Dibalik perayaan yang
berlangsung sederhana tersebut,
ada hal yang paling penting
untuk kita renungkan bersama
agar perayaan itu bukan sekedar
seremonial belaka.

Pada kegiatan yang bertema:
“Peringatan
Maulid
Nabi
Muhammad
SAW
adalah
Momentum Peningkatan Kiprah
Kowani untuk Kemaslahatan
Wanita Indonesia dan Masyarakat
Secara Luas” tersebut, Ketua
Umum
Kowani,
Dr.Ir.Giwo
Rubianto Wiyogo, M.Pd, dalam
sambutannya
menyampaikan
bahwa dalam diri Rasulullah
SAW terdapat kemuliaan yang
menjadi suri teladan bagi generasi
Islam sepanjang zaman, sudah
seharusnya kita sebagai generasi
Islam
menempatkan
Nabi
Muhammad SAW sebagai suri
teladan sepanjang zaman. “Untuk
itu, mari, kita jadikan ajaran dan
keteladanan Nabi Muhammad
SAW ini sebagai acuan untuk lebih
menggerakkan revolusi mental,
agar agenda-agenda nasional
kita, dan segala amal shaleh
yang kita laksanakan, benarbenar membawa perubahan yang
nyata dalam kehidupan kita, dan
dalam rangka memantapkan

tujuan kita hidup bernegara,
menguatkan mental dan karakter
bangsa, menuju Indonesia hebat,
maju, berdaulat, mandiri dan
berkepribadian,” ajak Ibu Giwo.
Prof.Dr.Hj.Masyithoh,M.Ag
selaku koordinator Bidang Agama
Kowani sekaligus narasumber
menegaskan, akhlak merupakan
kunci pokok bagi tegaknya panjipanji kehidupan umat manusia.
“Pelajaran penting yang kita
terima adalah, Baginda Nabi
SAW memulai semua hal dari diri
sendiri. Ibda bi nafsika; mulailah
dari dirimu sendiri; sabda Beliau
Saw,” terang Ibu Masyithoh.
Menurutnya, Nabi memahami
dengan
seksama,
bahwa
perubahan sosial tidak mungkin
terjadi tanpa perubahan kultural,
dan perubahan kultural mustahil
terjadi
tanpa
perubahan
individual.
“Bisa
dikata,
perubahan individual adalah
induk dari segala perubahan. Dan
itu adalah teladan,” sambungnya.
(*)
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Ketua Umum Kowani bersama menteri PPPA, Dewan Pertimbangan & Tim Ahli kowani

Foto Bersama sebelum acara Silaturahmi di Balai Kartini

Silaturahmi Kowani

M

engawali
masa
kepengurusannya,
Dewan
Pimpinan
Kongres
Wanita
Indonesia (Kowani) masa bakti
2014-2019
menyelenggarakan
silaturahmi
dengan
Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan
Anak,
Dewan
Pimpinan Kowani, Tim Ahli
Kowani dan Ketua Umum/
Pimpinan Organisasi Anggota
Kowani.
Acara
yang
dilaksanakan
di Bekaresto, Gd.Balai Kartini

Jl.Gatot Subroto Jakarta Selatan
tersebut selain dihadiri oleh
Menteri
PPPA,
Prof.Yohana
Susana Yembise dan Dewan
Pertimbangan Kowani seperti
Ibu Sri Redjeki, Ibu Moeryati
Soedibyo, dan Ibu Martha Tilaar,
juga dihadiri oleh Ketua Umum
organisasi besar sebagai mitra
Kowani, yaitu Dharma Pertiwi,
Dharma Wanita, tim Penggerak
PKK, Bhayangkari, Phia Ardia
Garini, Jalasenastri, tim ahli
Kowani, Ketua Umum organisasi
anggota Kowani, serta seluruh

jajaran Pengurus Dewan Pimpinan
Kowani.
Turut hadir pada pertemuan
ini, yaitu Menteri PPPA Kabinet
Indonesia Bersatu, Linda Amalia
Sari Gumelar, isteri Panglima TNI
Moeldoko, Ny Koesni Harningsih
Moeldoko dan Ketua Umum
Kowani masa bakti 2009-2014
DR.Dewi Motik Pramono, M.Si.
Dalam sambutannya Ketua
Umum Kowani masa bakti 20142019,
Dr.Ir.Giwo
Rubianto
Wiyogo, M.Pd menyampaikan
tujuan
diselenggarakannya
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silaturahmi ini adalah sebagai
sarana prasarana dan wahana
untuk saling mengenal lebih dekat
antar intra dan intern seluruh
jajaran Kowani bersama dengan
dewan pertimbangan, tim ahli,
dan pimpinan organisasi besar
mitra Kowani serta organisasi
anggota Kowani.
Dengan
silaturahmi
ini
diharapkan adanya jalinan yang
erat serta ikatan batin yang kuat
sehingga tercipta suasana yang
rukun menyatu, suasana yang
nyaman dengan saling asah,
asih dan asuh, serta bersinergi.
“Pertemuan hari ini, menjadi
langkah awal yang akan terus
ditindaklanjuti dalam hubungan
kerja yang lebih intens dan
berkelanjutan demi kemajuan
Wanita Indonesia”, sambung Ibu
Giwo.
Pada kesempatan yang sama,
Menteri PPPA, Prof Yohanna
Susana
Yembise,
mengaku
prihatin lantaran perempuan
di Indonesia Timur masih
mengalami ketertinggalan. Hal ini
akibat minimnya perhatian dan
pemberdayaan dari pemerintah,
sehingga potensi mereka kurang
dioptimalkan.
“Harus ada pemberdayaan
lebih, karena selama ini mereka
minder untuk maju. Mereka
jarang
mendapat
pelatihan,
dan antara perempuan di timur
Indonesia dengan barat ada
kesenjangan cukup lebar,” kata
Ibu Yohana di sela-sela pertemuan
dengan Kongres Wanita Indonesia
(Kowani), pada hari Jumat (6/2)
tersebut.
Pada akhir kegiatan, setelah
makan siang, acara dilanjutkan
dengan menyanyi dan menari
bersama seluruh tamu undangan
yang
menambah
suasana
pertemuan itu menjadi lebih seru
dan akrab. (*)
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Ketua Umum saat memberikan sambutan

Ibu Linda Agum Gumelar turut hadir pada Silaturahmi DP Kowani di
Balai Kartini

Suasana Keakraban DP kowani dan tamu undangan dalam Silaturahmi
dan makan siang bersama di Bale resto Balai Kartini
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KOWANI: Putri Indonesia, Jadilah
Pelopor Pencegahan KDRT
Oleh: Dr.Ir.Hj. Giwo Rubianto Wiyogo,M.Pd

I

ndeks
Perlindungan
Perempuan
Indonesia
masih
rendah.
Indikasi
paling
menonjol
adalah
meningkatnya kasus kekerasan
di rumah tangga, di lingkungan
sosial bahkan komunitas budaya.
Data kasus kekerasan terhadap
perempuan (disingkat KTP). Data
kasus KTP di Indonesia dari tahun
ke tahun meningkat drastis. Jika
tahun 2012 ada lebih 600 kasus,
maka tahun 2013 tercatat 992
kasus, yang dominan adalah kasus
KDRT sebanyak 372 kasus dan
kasus kekerasan dalam pacaran
berjumlah 59 kasus (data resmi
LBH APIK Jakarta).
Sementara Berdasarkan data
KPP-PA yang dihimpun dari
Sistem Pencatatan dan Pelaporan
yang direkap oleh Badan/Biro/
Kantor Pemberdayaan Perempuan
Kabupaten, Kota dan Provinsi,
pada 2010 terdapat 15.648 kasus
dari 29 Provinsi, sedangkan pada
2011 terdapat 11.089 kasus dari
17 Provinsi. Sementara itu, untuk
data kekerasan tahun 2012 dari
33 Provinsi yang tercatat sebagai
kasus baru adalah 21.507 kasus,
untuk tahun 2013 sejumlah 12.703
kasus.
Bentuk KTP secara umum
dapat dikelompokkan ke dalam
dua kategori: kekerasan di ranah
domestik (di dalam rumah tangga)
dan kekerasan di ranah publik
(di luar rumah tangga). KDRT
dapat pula dibagi ke dalam empat
jenis: penganiayaan fisik, seperti
tamparan, pukulan, tendangan;
penganiayaan
psikis,
seperti
ancaman, hinaan, cemoohan;
dan penganiayaan seksual dalam
bentuk pemaksaan hubungan

Ketua Umum Kowani bersama Putri Indonesia 2015 Anindya Kusuma
Putri
seksual, baik dalam pernikahan
maupun di luar pernikahan.
Jenis keempat adalah pengabaian
kewajiban
memberi
nafkah
material kepada isteri atau
mengontrol uang belanja.
Untuk merespon masalah
dimaksud,
saya
berharap
kemenangan Anindya Kusuma
Putri sebagai Puteri Indonesia
2015, dapat berkontribusi:
• Menjadi pelopor pencegahan
KDRT, karena KDRT telah
menjadi
masalah
yang
mengakar di masyarakat.
• KDRT seringkali sulit dipantau

•

dan kemudian terabaikan.
Peran Putri Indonesia sangat
diperlukan untuk memberikan
kesadaran
publik
akan
pentingnya
pengungkapan
kasus KDRT.
KDRT
menjadi
sesuatu
yang dipandang lumrah di
masyarakat.
Peran
Putri
Indonesia sangat diperlukan
untuk
merubah
mindset
masyarakat
agar
tidak
melakukan kekerasan dalam
rumah tangga dalam bentuk
apapun dan dengan alasan
apapun. (*)
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K

etua Umum Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani)
didampingi
oleh
Ibu
Chamsiar
AR,SE (Wasekjen) dan Ibu Ery
Simandjuntak,S.Sos (Ketua Bidang
Humas) menghadiri malam seni
dan budaya atau malam bakat
bagi para finalis Puteri Indonesia
2015 yang diselenggarakan oleh
Yayasan Putri Indonesia (YPI).
Keragaman budaya merupakan
salah satu warna yang terdapat
dalam setiap karakter para peserta
Puteri Indonesia. Malam seni dan
budaya/ malam bakat ini, adalah
salah satu rangkaian karantina
Puteri Indonesia 2015 yang
berlangsung sejak 11 Februari
2015.
Dengan mengambil lokasi
di studio 3 Indosiar, Senin
(16/02/2015), pada malam seni
dan budaya ini, para finalis
Putri Indonesia 2015 yang
mewakili provinsi Indonesia dari
Sabang sampai Marauke, tampil
menunjukan keahlian di bidang
seni budaya masing masing
provinsi untuk memperebutkan
salah satu gelar yaitu Puteri
Indonesia Berbakat. Oleh sebab
itu, acara yang di pandu oleh
Puteri Indonesia Pariwisata 2006,
Rahma
Landy
menghasilkan
nominasi pemenang tiga besar
Indonesia berbakat. selanjutnya
akan dipilih satu orang dari
mereka sebagai Puteri Indonesia
Berbakat
2015
yang
akan
diumumkan pada malam grand
final Puteri Indonesia 2015 tanggal
20 Februari 2015.
Penilaian
dilakukan
oleh
para professional yang ahli
dalam bidangnya masing masing
dan Ibu Dr. Ir. Giwo Rubianto
Wiyogo, M.Pd. selaku Ketua
Umum KOWANI menjadi salah
satu juri. Dewan juri lainnya
adalah: Ibu Kusumadewi Sutanto;
Ketua Bidang Organisasi YPI dan
Ketua Dewan Juri. Ibu Petty S
Fatimah; Editor in Chief & Chief
Community Femina Magazine,

Ketua Umum Kowani menjadi
juri pemilihan Putri Indonesia
2015i

Kowani Berpartisipasi
dalam Penjurian Pemilihan
Putri Indonesia 2015
Reza Rahadian; Professional
Actor (berhalangan hadir), Ibu
Widianti Putri Wardhana; Pelaku
Usaha, Bapak Johny Darmawan;
Automotive Expert, Bapak Dwiki
Dharmawan; Senior Professional
Musician,
Bapak
Budiman
Sudjatmiko; aktivis dan politikus,
Ibu Dra. Happy Farida; Wakil
Ketua Tim Penggerak PLK DKI,
dan Bapak Mega Angkasa; Ketua
Umum Harian juga bertindak
selaku sekretaris dewan juri.
Finalis
Puteri
Indonesia
melakukan unjuk bakat dengan
menggunakan busana daerah serta
alat musik dari daerah masing
masing, salah satunya adalah
Finalis Puteri Indonesia Daerah
Lampung yang menampilkan
kombinasi tari Melinting, lagu
Lipang lipang dan alat musik asli
Lampung Cetik atau Gamolan
Pekhing yang terbuat dari bamboo
dengan ciri khas laras pelok enam
nada saja.
Sementara Tari Melinting

merupakan tarian tradisional
Lampung yang hampir punah.
Tarian ini peninggalan Keratuan
Melinting
daerah
Lampung
Timur, dulunya hanya boleh
dibawakan oleh Putera dan Puteri
Ratu Melinting dan dipentaskan
di Balai Adat saja.
Ketua Dewan Pembina Yayasan
Puteri Indonesia, Putri K Wardani
mengatakan bahwa ajang unjuk
bakat ini untuk menanamkan
kecintaan
remaja
Indonesia
terhadap budaya bangsa yang
beragam, juga untuk melestarikan
nilai nilai luhur kebudayaan dan
kesenian yang diwariskan oleh
nenek moyang bangsa Indonesia.
“Selain itu dari segi pariwisata
dapat dikembangkan kesenian
tradisional yang berbasis budaya
baik di tingkat nasional maupun
international,” ujar Ibu Putri,
yang juga menjabat sebagai Wakil
Ketua Umum Kadin Bidang
Industri Tradisional Berbasis
Budaya ini.(*)

42

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019

Kowani
Peduli
‘Banjir
Jakarta’

H

ujan lebat mengguyur
Jakarta
selama
beberapa
hari
ini
mengakibatkan
genangan air di sejumlah titik
di Jakarta, terutama wilayah
langganan banjir Kampung Pulo
Jatinegara Jakarta Timur yang
merupakan wilayah muara kali
Ciliwung, Kelurahan Kampung
Melayu
(Kampung
Pulo)
Jatinegara Jakarta Timur.
Ketinggian air di pemukiman
Kampung Pulo sudah sampai
seleher orang dewasa atau sekitar
1,5 meter, sehingga warga sudah
mengungsi di beberapa tempat
termasuk di kantor Suku Dinas
Kesehatan (Sudinkes) Jakarta
Timur di Jl. Jatinegara Barat.
Jumlah warga yang mengungsi
sebanyak 85 kepala keluarga atau
309 orang termasuk banyak balita,
anak-anak, dan lanjut usia.
Melihat kondisi warga yang
sedang membutuhkan bantuan

Kowani saat memberikan santunan

kemanusian
tersebut,
maka
Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani) pada hari Selasa, 10
Februari
2015
bekerjasama
dengan Pengurus Koordinator
Cabang Pergerakan Mahasiswa
Islam Indonesia (PKC PMII) DKI
Jakarta membuka posko bantuan
korban banjir di kantor Sudin
Kesehatan untuk menyalurkan
makanan,
obat-obatan
dan
pakaian anak-anak dan balita
kepada para korban.
Mendampingi Ketua Umum,
dalam Aksi Sosial Kowani tersebut
turut hadir Dewan Pimpinan
Kowani antara lain salah satu
Ketua Kowani Lia Tono Suratman,
Ketua Bidang Soskeskel Susianah,
Wasekjen Atiek Sardjana dan
Chamsiar AR, SE serta Ketua
Bidang Humas Ery Simandjuntak,
S.Sos.
Ketua Umum Kowani, Dr.
Ir. Hj. Giwo Rubianto Wiyogo,
M.Pd
mengatakan,
bantuan

yang diberikan adalah bentuk
kepedulian
wanita
(Kowani)
terhadap
ibu-ibu,
anakanak, balita, lansia dan warga
masyarakat yang menjadi korban
banjir. Hal ini ditujukan agar para
korban terutama perempuan dan
anak-anak yang berada di area
pengungsian tetap mendapatkan
layanan kebutuhan spesifiknya.
Menurut Ketua Umum PKC
PMII DKI Jakarta, Bapak Mulyadin
Permana, “Mahasiswa Jakarta
(PMII) harus turut merasakan
penderitaan para korban banjir
dan ikut serta memberikan
bantuan yang dibutuhkan baik
dalam bentuk tenaga dan pikiran,
maupun berupa makanan, obatobatan, pakaian, dan sebagainya
untuk meringankan beban hidup
mereka yang menjadi korban
banjir, sebagai bentuk nyata
kepedulian sosial mahasiswa”. (*)
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Aksi Sosial
Kowani ‘Sehat &
Bahagia dalam
Kebersamaan
Perayaan Imlek ke
2566 Tahun 2015’

A

ksi
Sosial
Kowani
‘Sehat
&
Bahagia
dalam
Kebersamaan
Perayaan
Imlek
ke
2566 Tahun 2015’ dilaksanakan
di Yayasan Bina Daya Wanita
Kowani,
Jl.Hadiah
No.14-16
Jelambar Grogol Jakarta Barat, 19
Februari 2015. Sasaran kegiatan
yang dikoordinasi oleh Bidang
Soskeskel dan Bidang Agama
Kowani ini adalah Penghuni Panti
Werdha Misma Mulia yang terdiri
dari 69 Oma & 8 Opa.
Ketua Umum Kongres Wanita
Indonesia (Kowani), Dr.Ir.Giwo
Rubianto Wiyogo, M.Pd. bersama
Dewan Pimpinan Kowani lainnya
merayakan tahun baru Cina itu
bersama puluhan oma & opa Panti
Wredha Wisma Mulia ini karena
tak ingin para lansia kesepian.
Mereka menyanyi dan menari
bersama larut dalam kebahagiaan.
Tawa dan senyum riang tak lepas
dari wajah para sepuh ini. Para
oma & opa menyanyikan lagu yang
berkaitan dengan Tahun Baru
Imlek diiringi tepukan semangat
dari rekan lainnya.

Suasana Perayaan Imlek ke-2566 tahun 2015

Tak hanya bernyanyi dan
menari bersama, Kowani juga
memberikan baju tidur bermotif
sama kepada para penghuni
panti ini. Selain itu, mereka
juga mendapatkan angpau dan
dompet. ’’Tadi kan sudah dapat
ampau kan oma-opa, uangnya
disimpan di dompet ya. Uang
receh simpan di sini, yang uang
kertas simpannya di sini. Jangan
simpan di saku ya, nanti uangnya
jatuh,’’ kata Ibu Giwo seraya
memperagakan
memasukkan
uang ke dompet. “Kowani juga
memberikan bingkisan kepada
oma-opa di sini sebagai tali kasih.
Nilainya tidak besar. Tetapi bagi
para oma dan opa tentunya sangat
berarti,’’ lanjut Ibu Giwo.
Sementara itu, Ketua Bidang
Agama Kowani, Dr. Khalilah,
M.Pd, menambahkan, perayaan
tahun baru imlek bersama oma &
opa di panti jompo binaan Kowani
ini sebagai bentuk rasa syukur
dalam melaksanakan dharma
bakti dengan berbagi kasih dan
berkumpul bersama.
’’Kowani
berterima
kasih

kepada mantan presiden RI
yaitu KH.Abdurrahman Wahid
(Gus Dur), yang telah mencabut
inpres No.14 tahun 1967 tentang
pembatasan agama kepercayaan
dan adat istiadat China karena
sejak itulah kita baru bisa
merayakan imlek dengan damai
dan bahagia,’’ ujarnya.
Sebagai organisasi federasi,
memang
setiap
peringatan
hari keagamaan Kowani selalu
merayakannya di panti wredha
ini. Kali ini perayaan Tahun
Baru Imlek. Bagi Kowani, lansia
sebagai warga senior, yang harus
diprioritaskan dan mendapatkan
perhatian. Terlebih lansia ini lebih
berpengalaman dalam perjalanan
hidup.
Kowani berharap momentum
perayaan imlek tahun ini dapat
menjadi pijakan untuk bangsa kita
dalam membangun kebersamaan
dalam
penguatan
ekonomi
masyarakat terutama ekonomi
perempuan
dalam
keluarga
agar lebih berkeadilan menuju
kesejahteraan rakyat.(*)
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Kowani Peduli Lingkungan: Pembuatan Pupuk
Cair dari Limbah Ikan di Sukasari-Bogor

au amis ikan menyergap
hidung begitu rombongan
memasuki
lokasi
di
samping Pasar Padasuka,
Kelurahan Gudang, Kecamatan
Bogor Tengah, Kota Bogor.
Pagi itu, Sabtu, 7 Maret 2015,
rombongan Pengurus Kongres
Wanita Indonesia (Kowani) tiba di
lokasi untuk mengikuti pelatihan
pembuatan pupuk organik cair
dari limbah ikan.
Rombongan yang dipimpin
Ketua Bidang Lingkungan Hidup
(LH) Kowani, Ibu Sri Sumiati,
SE,MM,
bergabung
dengan
sejumlah peserta lain yang terdiri
dari Ibu-ibu PKK Karang Taruna
dan masyarakat sekitar. “Pelatihan
pembuatan pupuk organik cair ini
merupakan salah satu program
kerja bidang LH Kowani,” kata Ibu
Sri Sumiati.
Rombongan
diterima
dengan ramah oleh Bapak
Hadijaya dan anggota timnya
dari Ikatan Keluarga Alumni
Universitas Terbuka (IKAUT)
Pusat. Bapak Hadijaya memberi
paparan tentang pupuk untuk
menyuburkan tanaman.
Menurut
Hadijaya
pupuk
organik memiliki kandungan
hara yang lengkap. Berbeda

dengan pupuk kimia yang hanya
memiliki
satu
keunggulan
dalam setiap jenis. Misalnya,
pupuk urea dan ZA hanya untuk
hara N. Sedangkan pupuk KCL
dan MOP hanya mengandung
hara K. “Kalau pupuk organik,
kandungan hara lengkap. Bahkan
juga
mengandungh
senyawa
organik lain yang bermanfaat bagi
tanaman,” kata Hadijaya.
Hadijaya menjelaskan, pupuk
organik bisa dari bahan organik
apapun, seperti sampah, sayursayuran limbah kayu dan juga
limbah ikan. Pembuatan pupuk
cair limbah ikan di Bogor, untuk
memanfaatkan limbah ikan dari
pasar Padasuka. “Selama ini sisasisa ikan atau bagian ikan yang
tidak dikonsumsi hanya terbuang
percuma, dan sekarang kita
manfaatkan untuk pupuk,” kata
Hadijaya.
Belakangan ini penggunaan
pupuk
organik
memang
sudah
meningkat,
karena
dikenal sebagai pupuk ramah
lingkungan. Karena itu, Bidang
LH Kowani juga ikut mendorong
dan mengkampanyekan agar
masyarakat lebih memilih pupuk
organik dibanding pupuk kimia
untuk merawat tanaman.

Kondisi tanah perlu dilindungi
dengan memakai pupuk organik
agar kesuburan tanah tetap terjaga
dan lingkungan tetap lestari.
Menurut Hadijaya, penggunaan
pupuk organik akhir-akhir ini
terus
meningkat,
khususnya
pupuk organik cair (POC). “POC
memiliki manfaat sinergistik
dengan pupuk organik granul
(POG),” kata Hadijaya.
Menurut Hadijaya penggunaan
POG tanpa aplikasi POC biasanya
kurang memberi hasil yang
memuaskan. “Dengan aplikasi
POG yang dibarengkan dengan
aplikasi POC, hasil tanaman lebih
terlihat nyata dan bisa dilakukan
full organik, tanpa penambahan
pupuk kimia sama sekali,” kata
Hadijaya lagi.
POC memiliki fungsi sedikit
berbeda dengan POG. Peran
POG di tanah yaitu memperbaiki
sifat fisik, kimia dan bilogi
tanah. Sedangkan POC berperan
langsung pada tanamannya. POG
dicampur dalam media/tanah
untuk tanaman, sedangkan POC
disemprotkan ke daun, sehingga
langsung masuk ke sistem
metabolisme tanaman. (*)
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KELUARGA :
Benteng Gerakan ISIS

A

khir-akhir ini melalui
pemberitaan di media
massa dinyatakan bahwa
ISIS telah berkembang
di beberapa negara, termasuk
timbulnya gejala bahwa ISIS ada
di Indonesia karena ada beberapa
warga diduga tergabung dalam
ISIS. Ini tentu perlu diwaspadai.
Indonesia, memiliki peran yang
cukup besar dalam perkembangan
Islam
di
dunia
sehingga
banyak negara menjadikannya
sebagai sasaran, sebab untuk
menghancurkan
kesatuan
suatu negara, mereka harus

melakukannya dari dua sisi, yakni
budaya dan agama.
Oleh karena itu KOWANI
memandang
penting
untuk
menyampaikan pernyataan sikap
sebagai berikut:
1. Perempuan harus berperan
dalam pencegahan masuknya
faham radikalisme termasuk
ISIS.
2. Perempuan perlu melakukan
deteksi dini terhadap anggota
keluarga
dan
lingkungan
sekitar, agar anak dan
masyarakat tidak menjadi
korban ISIS. (*)

Mengapa Anak
Menjadi Begal

A

ksi perampasan dengan
cara sadis atau disebut
“begal” telah menyedot
perhatian masyarakat.
Aksinya
makin
masif
dan
meresahkan, pelakunya ternyata
para remaja. Deputi Keluarga
Sejahtera dan Pemberdayaan
Keluarga
BKKBN,
Sudibyo
Alimoeso, sangat menyayangkan
bahwa banyak remaja yang
kejam. Hal ini ditengarai karena
hubungan di dalam keluarga yang
tidak harmonis, orang tua terlalu
sibuk, sehingga komunikasi yang
berkualitas nyaris hilang.
Komunikasi
yang
mengandalkan
kecanggihan
teknologi tidak menggambarkan
keseluruhan kasih sayang. Masa
remaja adalah masa pencarian
atau pembuktian jati diri, dengan

kondisi kejiwaan yang masih
labil, mudah terprovokasi, dan
menyukai yang serba instan.
Remaja ingin menunjukkan jati
dirinya sebagai orang dewasa
tetapi tidak diikuti cara berfikir
orang dewasa.
Ambar Rahayu, Plt. Kepala
BKKBN, komunikasi berkualitas
20 menit saja sudah cukup
mengeratkan hubungan anggota
keluarga. Komunikasi berkualitas
tidak mengajukan pertanyaan
yang bersifat menuduh atau
menghakimi anak. Bila anak
kurang mendapat perhatian, hal
ini dapat menjadi pintu masuk
penggunaan Narkoba dan perilaku
seks bebas.
Ketua Umum Kowani, Dr.
Ir. Giwo Rubianto Wiyogo,
menghimbau agar semua elemen
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3. Keluarga
harus
menjadi
benteng yang kuat untuk
menangkal ISIS, sehingga
tidak ada celah sedikit pun
bagi faham ISIS untuk dapat
masuk dalam lingkungan
keluarga.
4. Pastikan memilih guru agama
terpilih bagi anak. Jangan
sampai
“memilih”
guru
berfaham garis keras.
5. Pastikan Negara melakukan
perlindungan
terhadap
warganya agar ISIS tidak
berkembang di Indonesia.

masyarakat
membangkitkan
kembali spirit kegotongroyongan
untuk aksi siaga mencegah dan
memberantas begal. Semangat
kegotongroyongan ini kini telah
agak memudar, padahal secara
prinsip
sangat
dibutuhkan.
Kowani juga mengharapkan agar
para Pimpinan Daerah dapat
memberikan jaminan agar anakanak bisa bersekolah dengan
tenang dan nyaman. Polisi harus
memberikan proteksi di titiktitik rawan begal sebagai upaya
preventif, agar masyarakat dapat
beraktivitas dengan nyaman.
Harapan serupa juga diharapkan
dari tokoh organisasi, tokoh
agama, tokoh masyarakat, dan
tokoh adat, agar agenda revolusi
mental tidak terganggu. (*)

46

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019

Foto bersama usai Muktamar IV Salimah

Muktamar IV Salimah Tahun 2015

K

etua Umum Kowani,
Dr. Ir. Giwo Rubianto
Wiyogo,
M.Pd.,
menghadiri
acara
Pembukaan Muktamar IV Salimah
Tahun 2015 yang terselenggara di
Hotel Bumi Wiyata Depok sejak
tanggal 6 Maret 2015. Muktamar
secara resmi dibuka oleh Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Prof. Dr.
Yohana Susana Yembise.
Turut serta menghadiri acara
pembukaan
tersebut
adalah
Ibu Netty Prasetyani Ketua Tim
Penggerak PKK Jawa Barat, Ibu
Faoniyah Ketua Tim Penggerak
PKK Maluku Utara, Walikota
Depok Nur Mahmudi Ismail,
Presidium
BMOIWI,
BNN,
Direktur IWWASH Ibu Erna
Sinaga, dan para mitra organisasi
lainnya.
Dalam acara ini, Ketua Umum
Kowani beserta beberapa Tamu
Undangan lainnya menerima
penganugerahan
tanda
penghormatan sebagai para Ibu
yang telah memberi inspirasi bagi
perempuan Indonesia, dari sisi
pendidikan, sesuai kepedulian
Salimah
terhadap
upaya
peningkatan kualitas pendidikan
kaum perempuan, keluarga, dan
anak Indonesia.

Muktamar sebagai bagian dari
proses evaluasi, regenerasi, dan
reorientasi, berlangsung setiap
5 tahun sekali. Sebagai ormas
perempuan yang menganggap
penting evaluasi dan reorientasi,
Muktamar ini berisikan rangkaian
acara persidangan yang didahului
oleh
pertanggungjawaban
pengurus masa bakti 2010-2015,
pembahasan anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga
organisasi, serta menetapkan
Garis Besar Haluan Organisasi
(GBHO).
Sebagai bagian dari upaya
regenerasi,
persidangan
dilanjutkan dengan pemilihan
Ketua
Umum
Persaudaraan
Muslimah (Salimah) periode
2015-2020. Muktamar IV Salimah
ini diikuti oleh 150 peserta yang
terdiri dari Pimpinan Pusat
dan Pimpinan Wilayah serta
peninjau dari Pimpinan Daerah.
Rangkaian akhir persidangan
akhirnya menetapkan Dra. Siti
Faizah sebagai Ketua Umum
Persaudaraan
Muslimah
(Salimah) periode 2015-2020,
yang sebelumnya pernah menjadi
Sekretaris Umum di periode
2005-2010. Dalam pidato pasca
pemilihan, Ibu dari lima orang
anak ini mengungkapkan bahwa

menjadi pemimpin merupakan
amanah Allah SWT, kesempatan
yang baik untuk lebih produktif
dalam beramal sholih, dengan
berpartisipasi aktif dalam ikut
membangun Bangsa dan Negara
melalui
upaya
peningkatan
kualitas
hidup
perempuan,
keluarga dan anak Indonesia.
Turut memeriahkan acara
ini, 45 peserta bazaar yang
mengisi
stand
di
bawah
bentangan tenda ungu. Selain
itu, disalah satu sudut nampak
mobil ATI (Alih Tekhnologi dan
Informatika), mobil pemberian
Kementerian
Kelautan
dan
Perikanan. Di dalamnya disajikan
aneka makanan olahan ikan
persembahan Salimah Food, yaitu
aneka siomay, bakso, dan bakwan
malang.
Rangkaian acara Muktamar
ditutup pada tanggal 8 Maret 2015
yang ditandai dengan pemotongan
tumpeng Milad ke-15 Salimah
oleh Ibu Sugiri, Dewan Pimpinan
KOWANI,
yang
sekaligus
menutup
rangkaian
acara
Muktamar IV Salimah. Tumpeng
ini cukup unik, terbuat dari aneka
olahan singkong karya salah satu
kelompok Sekolah Ibu Salimah
Terpadu (SISTER) Salimah. (*)
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Rapat Kerja
Yayasan-Yayasan Kowani

Y

ayasan-yayasan Kowani
telah
melaksanakan
RAKER
tahunan
yayasan-yayasan
KOWANI yang berisikan laporan
kegiatan tahun 2014 dan rencana
program kerja yayasan tahun 2015
yang telah di syahkan oleh ketua
pembuna yayasan pada tanggal 11
Februari 2015.
Hasil Raker tahunan yayasanyayasan :
1. Yayasan Seri Derma
Kekurangan pengurus sehingga
perlu
meminta
penambahan

pengurus
2. Yayasan Hari Ibu
Perlunya perbaikan akte dalam
pendirian yayasan hari ibu
3. Yayasan Kesejahteraan
Mengusulkan adanya perbaikan
perbaikan anak-anak dan remaja
gedung di jalan Suwiryo
4. Yayasan Bina Daya Wanita
Mengusulkan
adanya
kesetaraan para penghuni panti
untuk menjadi peserta Jamsostek/
BPJS
5. Yayasan Lembaga Bantuan
Hukum dan masalah keluarga
Telah
mengadakan

penyuluhan hokum secara mandiri
Perlu verifikasi dokumendokumen
untuk
mendapat
bantuan dari KEMENKUMHAM
Pada
dasarnya
yayasanyayasan
telah
melaksanakan
tugas-tugasnya sesuai visi misi
yayasan-yayasannya.
Bidang
Pengembangan
Lembaga
selaku
coordinator
yayasan
selain memantau kegiatan juga
mengikuti kegiatan yang telah di
laksanakan oleh bidang Kowani
lainnya. (*)
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Kowani Foto bersama Menteri Agraria usai Audiensi

Kementerian Agraria
Bantu Legalisasi Aset Kowani

K

amis, 12 Maret 2015
Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala
Badan
Pertanahan
Nasional,
Bapak Ferry Mursyidan Baldan,
menerima Ketua Umum Kongres
Wanita Indonesia (Kowani), Dr.Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo,M.Pd
dan Dewan Pimpinan Kowani di
Kantor Kementerian ATR/BPN.
Kunjungan Kowani tersebut guna
mempercepat pengajuan dan
pembuatan sertifikat tanah aset
Kowani yang didasarkan pada akta
jual beli, termasuk peningkatan
status tanah dari Girik ke tahap
sertifikat.
Ketua Umum Kowani, Dr.Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd,
mengatakan
Kowani
yang
memiliki 86 organisasi di tingkat
pusat memiliki aset berupa kantor
untuk berorganisasi, namun ada

beberapa aset yang tak dipahami
kepemilikannya. ”Kita masih
kurang paham soal status tanah,
hak pakai, hak bangunan. Kita
lebih fokus untuk menjalankan
organisasi kewanitaan,” ujar Ibu
Giwo.
Akibatnya, ada beberapa aset
yang dimiliki oleh Kowani yang
tidak dipahami kepemilikannya.
“Sebenarnya wanita punya hak
lebih kuat, tetapi akhirnya lepas
karena tak paham soal hukum,”
lanjut Ibu Giwo.
Kementerian ATR/BPN akan
membantu
Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani)
untuk
melegalkan aset-aset yang dimiliki
Kowani dalam bentuk aset tanah
perkantoran.
”Kami
akan
membantu
melegalisasi aset Kowani dan
organisasi kewanitaan yang ada

di bawahnya agar keberadaannya
lebih jelas,” kata Menteri ATR/
Kepala BPN Ferry Mursyidan
Baldan. Menurut Bapak Ferry,
Kowani sebagai federasi yang
memiliki 86 organisasi kewanitaan
didorong untuk memerhatikan
aset-aset kantor yang dimilikinya
agar tak menjadi masalah.
”Kita ingin melakukan gerakan
sosialisasi untuk peningkatan
peran perempuan dalam hak
atas tanah. Karena biasanya yang
menyimpan aset itu perempuan.
Kita akan melakukan kerja sama
(MoU),” tutur Bapak Ferry.
Bahkan, Kementerian ATR
akan menyediakan lahan untuk
koperasi yang dibentuk oleh
Kowani. (*)
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Foto bersama saat menghadiri Pencanangan Pembangunan Menuju Wilayah Bebas Korupsi di KPPPA

Kowani dukung Program
Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

K

ongres
Wanita
Indonesia
(Kowani)
turut
menyaksikan
penandatanganan
“Pencanangan
Pembangunan
Menuju Wilayah Bebas Korupsi
(WBK)”
di
Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA), pada
hari Senin tanggal 16 Maret 2015.
Selain Kowani yang mewakili
masyarakat peduli perempuan
dan
anak,
penandatanganan
WBK ini juga disaksikan oleh
Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dan Kementerian PAN
RB,
pimpinan
Ombudsman.
Kowani mendukung sekaligus
berharap Kementerian PPPA
bisa membuktikan komitmennya
tersebut.
“Yang
harus
diwujudkan
bukan hanya mencegah korupsi
uang, tetapi tidak korupsi waktu
yaitu bagaimana memanfaatkan
waktu kerja dengan baik. Program

ini di kementerian juga harus
transparan, harus disampaikan
kepada masyarakat, bisa melalui
organisasi perempuan seperti
Kowani, Dharma Wanita, PKK,
dan lainnya, “kata Ketua Umum
Kowani, Dr. Ir. Giwo Rubianto
Wiyogo, M.Pd, di sela-sela acara.
Menurut Ibu Giwo, selama ini
organisasi perempuan dan anak
kurang aktif dalam monitoring
kinerja
kementerian.
Selain
itu, pencegahan korupsi hanya
fokus pada kerugian materi yang
ditimbulkan, padahal korupsi
waktu kerja dan efektifitas
pelaksanaan
program
serta
kegiatan di masyarakat juga perlu
dimonitoring.
“Kami berharap program dan
kegiatan Kementerian PPPA bisa
langsung dirasakan perempuan
dan anak di Indonesia”, Kata
Ibu Giwo. Menurut Ibu Giwo, ke
depan, Kowani tidak hanya akan
bermitra dengan KPPPA dalam

hal pelaksanaan program, tetapi
juga turut aktif dalam monitoring
pelaksanaan
zona
bebas
korupsi,
termasuk
efektifitas
program di level masyarakat.
Keterlibatan Kowani sebagai
organisasi perempuan terbesar
di Indonesia yang memiliki
organisasi
anggota
sebanyak
86 dan 30 juta jiwa perempuan
dirasa punya peran penting,
tidak saja membantu mengawasi
kinerja pemerintah, tetapi juga
menyiapkan generasi yang bersih
dari korupsi. “Perempuan adalah
garda terdepan dan filter utama
dalam
pencegahan
korupsi.
Perempuan lah yang melahirkan,
membesarkan dan mendidik
anaknya menjadi generasi bersih.
Di sinilah peran organisasi
perempuan
seperti
Kowani,
mendidik
anggotanya
yang
tersebar di seluruh pelosok,” kata
Ibu Giwo. (*)
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Foto bersama Kowani pada kegiataan Hari Air Sedunia di monas

Foto sebelum Start pada Hari Air
Sedunia di monas

R

Ketua Umum bersama Ibu Yohana
Yembise, Menteri PPPA

Wawancara dengan TVRI usai
kegiatan

Kowani Mendukung Hari Air Internasional
“Carnival Walk”

atusan perempuan yang
mewakili 86 organisasi
di
bawah
naungan
Kongres
Wanita
Indonesia (KOWANI) bersamasama memperingati Hari Air di
seputar Monas pada 22 Maret
2015. “Fungsi air sangat esensial
bagi kehidupan manusia. Salah
satu ukuran keluarga sejahtera
adalah akses kepada air bersih.
Apalagi Persatuan Bangsa Bangsa
(PBB) telah menetapkan bahwa
air minum yang aman dan sanitasi
yang layak sebagai hak semua
penduduk di dunia”, demikian
pernyataan yang disampaikan
oleh Ketua Umum Kowani , Dr.Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo,M.Pd,.
Saat ini masih sangat banyak
penduduk di Indonesia yang belum
memiliki akses pada air bersih

dan sanitasi yang baik. Walaupun
Pemerintah sudah mencanangkan
program 100-0-100 yaitu 100
persen akses masyarakat pada
air bersih, hapusnya kawasan
kumuh, dan 100 persen akses
pada sanitasi, masih banyak
tantangan yang dihadapi untuk
merealisasikannya.
Ibu Giwo menegaskan, Wanita
Indonesia harus menjadi motor
gerakan nasional perlindungan
air baku sehingga penduduk bisa
mendapatkan air minum yang
layak dan juga fasilitas sanitasi
yang layak.
Kowani akan aktif mendorong
pemerintah
dan
masyarakat
untuk bersama-sama menjaga
sumber air dari pencemaran.
Tidak boleh ada lagi industri yang
mencemari air. Masyarakat pun

harus menghilangkan kebiasaan
membuang
sampah
ataupun
limbah rumah tangga lainnya ke
air.
Dalam
kesempatan
yang
sama Ketua Koordinator Bidang
Lingkungan
Hidup
Kowani
Ibu Ony Jafar Hafsah juga
menghimbau kepada kaum wanita
Indonesia untuk menjadi figure
pendidik dan panutan bagi anak
dan anggota keluarga lainnya
dalam memanfaatkan air secara
bijak. Oleh sebab itu gerakan
hemat air bersih akan lebih
efektif jika dimulai dari rumah,
sekolah, dan lingkungan keluarga.
Misalkan, biasakan menghabiskan
air yang kita minum.
Lestarikan sumber air, hemat
penggunaan air! (*)
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B

NN
menggandeng
KOWANI dalam kegiatan
rehabilitasi
pengguna
Narkoba.
Bentuk
kerjasamanya adalah dengan
menerjunkan anggota KOWANI
di masyarakat untuk membawa
pengguna Narkoba wajib lapor
dan
bersedia
direhabilitasi.
Program ini kerap disebut
dengan program penjangkauan.
Untuk dapat efektif kerja di
lapangan, BNN akan melatih dan
memberikan bimbingan kepada
anggota KOWANI.
Demikian dinyatakan oleh Irjen
Pol Bachtiar Tambunan, Deputi
Pemberdayaan Masyarakat BNN
saat ditemui sebelum acara
Dialog
Interaktif
Ketahanan
Keluarga
Penangkal
Bahaya
Narkoba di KOWANI, 25 Maret.
Bachtiar menyampaikan visi BNN
tahun 2015 adalah melakukan
rehabilitasi
kepada
100.000
penyalahgunaan Narkoba hasil
dari peredaran gelap Narkoba
di masyarakat. Visi ini berbeda
dengan visi pada tahun-tahun
sebelumnya di mana orientasi
Pemerintah ketika itu adalah
membawa
penyalahguna
Narkoba ke penjara (ranah
hukum). Artinya korban penyalah
gunaan Narkoba ditangkap dan
dipenjarakan. Orientasi penjara
dengan maksud untuk efek jera
dalam kenyataannya ternyata
telah menumbuhsuburkan bisnis
Narkoba dari balik jeruji. Para
pengguna dan pengedar Narkoba
dari berbagai daerah yang
berkumpul dalam satu penjara
telah berhasil membangunkan
solidaritas dan kreatifitas dalam
mengembangkan bisnis gelap
tersebut di antara mereka.
Pada prinsipnya BNN kini
memiliki pemahaman bahwa
banyak generasi muda khususnya
dan masyarakat pada umumnya
telah menjadi korban bisnis gelap
Narkoba. Para korban inilah yang
harus ditempatkan sebagai “orang
sakit” yang harus mendapatkan

Bersama bersama usai kegiatan

KOWANI Bekerjasama
dengan
BNN Rehabilitasi
Pengguna Narkoba
pelayanan yang layak, dalam
hal Narkoba harus direhabilitasi
sampai sembuh secara total.
Bukan sebaliknya memasukkan
orang-orang sakit tersebut ke
dalam penjara.
Untuk merealisasikan target
program rehabilitasi pengguna
Narkoba
tersebut
di
atas,
Pemerintah akan menerbitkan
Peraturan
Presiden
yang
sebelumnya telah diterbitkan
SKB 3 Menteri/Lembaga yakni
BNN, Kementerian Kesehatan dan
Kementerian Sosial. Selain itu,
Pemerintah dalam hal ini BNN
juga melebarkan jaringannya
di masyarakat untuk membawa
para pengguna wajib lapor dan
bersedia direhabilitasi sampai
sembuh. BNN berharap DP
KOWANI menjadi garda depan
dalam program tersebut dengan
kekuatan berbasis organisasi
perempuan di Indonesia.
Pada moment yang sama,

Ketua Umum KOWANI, Giwo
Rubianto menyampaikan bahwa
DP KOWANI telah menjalin
kerjasama dengan BNN sejak
masa kepemimpinan Ibu Ine.
Pada waktu DP KOWANI di
bawah kepemimpinan Ibu Linda
Agum Gumelar, DP KOWANI
bersama
organisasi-organisasi
perempuan lainnya membentuk
Jaringan
Kerja
Pencegahan
Penyalagunaan
Narkoba-HIV.
Jaringan ini berfungsi sebagai
media koordinasi dan komunikasi
organisasi perempuan dalam
melakukan kerja pencegahan
Narkoba dan HIV. Setiap bulan
anggota jaringan melakukan rapat
dengan agenda rutin monitoring
dan evaluasi terhadap kerja-kerja
jaringan. Ibu Giwo mengharapkan
BNN
dapat
meneruskan
jaringan tersebut pada periode
kepemimpinan KOWANI saat ini.
(*)
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Foto bersama usai Audiensi dengan Sakyadhita (Wanita Buddha)

KOWANI AKAN MERIAHKAN KONFERENSI
WANITA BUDDHIS INTERNASIONAL

K

etua Umum Kowani
menyampaikan harapan
semoga
dukungan
Kowani yang akan turut
memeriahkan acara Konferensi
Wanita Buddhis Internasional di
Yogyakarta tanggal 23 Juni s.d.
2 Juli 2015 yang akan dihadiri
oleh 300 Peserta dari 45 Negara
dan 700 Peserta dari Indonesia
dapat menjadi momentum yang
baik sebagai tuan rumah, serta
dapat bersinergi dengan Kowani
sebagai
organisasi
federasi
perempuan Indonesia, untuk
turut mewujudkan perdamaian,
toleransi, kasih sayang sesama,
dan keadilan sosial.
Kowani Mendukung Sakyadhita
(Putri Buddha) dalam Konferensi
Internasional
ke-14
dengan
tema Menjaga Kasih Sayang dan
Keadilan Sosial.
Jumat siang, 27 Maret 2015,
Ketua Umum Kowani beserta
Pengurus menerima Audiensi
Panitia Konferensi Internasional
Sakyadhita ke-14 di Kantor
Kowani.
Ayya Nyanapundarika dan Ibu
Berinah sebagai Ketua Umum
Wanita
Buddhis
Indonesia
(WBI)
beserta
rombongan
menyampaikan kepada Kowani
bahwa sebagai panitia Konferensi
Sakyadhita
ke-14
kali
ini

Indonesia akan menjadi tuan
rumah pelaksanaan acara yang
biasa dilaksanakan setiap 2 tahun
sekali. Tujuan dari organisasi
Sakyadhita
ini
menghimpun
perempuan
Buddhis
dari
berbagai negara dengan tradisi
yang berbeda, dalam rangka
meningkatkan
kesejahteraan
perempuan Buddhis serta untuk
memfasilitasi karya-karya mereka
sehingga membawa manfaat bagi
kemanusiaan.
Pada konferensi ke-13 Tahun
2013 di Vaishali, India, Indonesia
mendapat kehormatan sebagai
penyelenggara Konferensi Wanita
Buddhis International ke-14, dan
Sangha Biksuni Sangha Agung
Indonesia menjadi tuan rumah
serta
panitia
penyelenggara
dengan dukungan penuh dari
Wanita Buddhis Indonesia (WBI).
Ketua Umum Kowani Dr. Ir.
Giwo Rubianto, M.Pd. menyambut
baik kedatangan WBI di Kowani.
Kowani akan mendukung acara
Konferensi Internasioanal yang
akan dilaksanakan di Yogyakarta
dari tanggal 21 s.d. 30 Juni
2015. WBI sebagai salah satu
bagian dari organisasi yang
bergabung dalam Kowani sudah
selayaknya menjadikan Kowani
sebagai
“Rumah
Bersama”
dalam membangun peningkatan

kesejahteraan perempuan.
Sementara itu Ketua Bidang
Agama Kowani, Dr. Khalilah,
M.Pd. yang turut mendampingi
pertemuan tersebut menyatakan
bahwa Kowani akan mendorong
suksesnya
acara
Konferensi
Sakyadhita ke-14 ini dengan
berpartisipasi
dalam
bentuk
diskusi panel di acara tersebut
untuk saling berbagi riset dan
pengalaman dalam meningkatkan
taraf kehidupan tak hanya
perempuan
Buddhis
namun
perempuan di negara berkembang
juga.
Momentum
ajang
acara
internasional yang akan dihadiri
oleh 300 peserta dari 45 negara
dan ditargetkan 700 peserta dari
Indonesia ini perlu dimanfaatkan
dengan baik tidak hanya untuk
suksesnya acara tersebut namun
juga sebagai upaya promosi
pariwisata
dan
kebudayaan
Bangsa Indonesia yang sangat
kaya akan pariwisata budaya dan
pariwisata keagamaan. Untuk itu,
Bidang Agama Kowani selain turut
mendukung acara Sakyadhita ini
juga akan melakukan kerja sama
dengan Wanita Buddhis Indonesia
untuk bersama-sama dengan
Kowani melaksanakan perayaan
Hari Raya Waisak di Tahun 2015
ini. (*)
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Foto bersama usai Pelantikan PP PUI

Kowani Menghadiri
Pelantikan
Pimpinan Pusat
Persatuan Umat Islam

K

owani melalui Ketua
Bidang
Agama
Dr.
Khalilah, M.Pd. mewakili
Kowani
menghadiri
Pelantikan
Pimpinan
Pusat
Persatuan Ummat Islam (PUI),
Pimpinan Pusat Wanita PUI, dan
Pengurus Pusat Pemuda PUI di
Asrama Haji Kota Bekasi, Sabtu,
28 Maret 2015. Acara pelantikan
ini dipimpin langsung oleh
Ketua Dewan Syura PUI yaitu

KH. Ahman Hermawan. Setelah
melantik, beliau memberikan
sambutan, di dalam sambutannya
Majelis Syura berpesan kepada
segenap pengurus yang baru saja
dilantik agar dapat mengemban
amanah dengan baik, ikhlas, dan
berjuang untuk berdakwah demi
kemaslahatan umat Islam.
Dr. Khalilah, M.Pd. yang
turut menghadiri pelantikan ini
mengucapkan selamat dan sukses

terutama kepada Pimpinan Pusat
Wanita PUI, sebagai salah satu
bagian dari organisasi Kowani.
Besar
harapan
yang
ingin
dicapai, yaitu agar Wanita PUI
dapat mengemban amanah yang
diemban serta mampu mewarnai
dakwah Islamiyah yang damai,
ramah, dan mampu memberikan
kemaslahatan dalam indahnya
Islam, yaitu Islam yang rahmatan
lil’alamin. (*)
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Foto bersama Denis, anak 10 tahun korban kekerasan ibu tiri saat kunjungan ke Rumah Perlindungan Sosial Anak
di Bambu Apus

2.

Berbincang dengan pengurus Rumah Perlindungan Sosial Anak

K

KETUA UMUM KOWANI
BERKUNJUNG KE RUMAH
PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK

etua
Umum
DP
KOWANI, Dr. Ir. Giwo
Rubianto Wiyogo, M.Pd.
dalam kunjungannya ke
Rumah Perlindungan Sosial Anak
di Bambu Apus, dipertemukan
dengan Denis, 10 Tahun, korban
kekerasan, pipi kirinya disetrika
oleh ibu tiri. Denis terlihat
menikmati kue donat yang dibawa
oleh rombongan KOWANI.

Turut serta mendampingi
Ketua
Umum
antara
lain
Sekretaris Jenderal DP KOWANI,
Titin Pamudji; Ketua Koordinator,
Lia Tono Suratman, Yuliati Sugiri;
Ketua Bidang Sosial, Kesehatan
dan Kesejahteraan Keluarga,
Susianah Affandy, M.Si.; Ketua
Bidang Hukum/HAM, Jeane TP,
dan anggota pengurus lainnya.
Dalam kunjungan ini, Ketua

Umum DP KOWANI menyatakan
keprihatinannya atas kekerasan
anak yang menimpa Denis.
Kekerasan anak banyak dilakukan
oleh orang terdekat - dalam hal
ini keluarga - yang seharusnya
melindungi mereka.
Rombongan DP KOWANI
diterima oleh 5 orang pekerja
sosial besutan STKS (Sekolah
Tinggi Kesejahteraan Sosial). (*)
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Rangkaian acara Temu Teknis Mitra Gemarikan

TEMU TEKNIS MITRA GEMARIKAN

S

enin, 30 Maret 2015,
dilaksanakan Temu Teknis
Mitra Gemarikan (Gerakan
Memasyarakatkan Makan
Ikan), dengan tema “Menggalang
Kerjasama dan Partisipasi Publik
untuk Membangun Generasi
Sehat dan Cerdas”, bertempat
di Auditorium Adhiyana Wisma
Antara Lantai 2, Jl. Merdeka

Selatan No.17, Jakarta Pusat.
Selain
pengurus
Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani),
hadir pula pada pertemuan
ini, Dirjen Kementerian P2HP,
Bapak Saut Hutagalung, serta
Kasubdit Promosi dan Kerjasama
Pemasaran
Dalam
Negeri,
Direktur
Pemasaran
Dalam
Negeri.

Adapun nara sumber pada
pertemuan ini adalah Direktur
Bina Gizi dari Ditjen Bina Gizi
dan Kesehatan Ibu dan Anak,
Ketua Umum Tim Penggerak
PKK Pusat, Dr. Hj. Erni Guntarti ,
Ketua Yayasan Rainasandra, Waty
Koesworodjati, M.Sc. (*)
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SEMINAR/DISKUSI
TEKNOLOGI GARDENING

elasa, 31 Maret 2015,
bertempat
di
Kantor
Kowani, diselenggarakan
Seminar/Diskusi
Teknologi Gardening, kerja sama
Kowani dengan Ikatan Arsitek
Lansekap Indonesia DKI Jakarta.
Pada kesempatan ini, Ketua
Umum Kowani, Dr. Ir. Hj.
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.
menyampaikan ucapan terima
kasih kepada IALI (Ikatan
Arsitek Lansekap Indonesia),
serta berharap bahwa kegiatan
yang merupakan awal kerja sama
ini di waktu yang akan datang
dapat lebih mengarah pada
pelaksanaannya.
Selanjutnya
Ketua Umum juga menghimbau
agar kaum perempuan dapat
menjadi pelopor peningkatan
partisipasi
perempuan
di
Bidang Lingkungan Hidup dan
peningkatan kualitas hidup.
Beberapa topik pada Pelatihan
ini, yaitu tentang Pengenalan
Arsitektur Lansekap oleh Ir. Nur
Intan Mangunsong, M.T., tentang
Green Building dan Green Living
oleh Ir. Endang A. Nugroho,
serta tentang Vertical Garden
dan Organic Wall oleh Ir. Khanif
Tanjung dan Ir. Febry Yeni.
Dari
pertemuan
ini,
diharapkan
agar
perempuan
dapat menjadi “agent of change”
yang tergabung dalam gerakan
bersama
perempuan
untuk
menggalakkan program “Green
Living” (lingkungan hijau) baik
di lingkungan rumah, kantor,
maupun masyarakat. Karena pada
dasarnya perempuan menyukai
lingkungan yang indah dan tak
terlepas dari hal tersebut, maka
sudah
seyogianya
Gerakan
Perempuan Bersama Menuju
“Green Living” ini membuat
perempuan
menciptakan

Berfoto bersama pengurus Ikatan Arsitek Lansekap Indonesia

lingkungan sekitar harus selalu
menarik karena keindahannya.
Selain itu juga pada Pelatihan
ini ditanamkan konsep tentang
“Green Culture” (Budaya Hijau)
dan “Green Planting” atau Aksi
Bangunan Hijau, yaitu bahwa
rumah harus selalu bersih,
listrik yang tidak digunakan
agar
dimatikan,
menjaga
sanitasi, memilah-milah sampah
organik dan anorganik, serta
membudayakan
pola
hidup
tanpa
penyediaan
minuman
kemasan, pengemasan makanan

tanpa styrofoam, menghilangkan
kebiasaan
menggunakan
tas
plastik (kresek) di area rumah,
menghimbau
agar
anggota
keluarga memiliki kegiatan di luar
rumah minimal 3 jam seminggu,
dan lain lain.
Dari Pelatihan ini, diharapkan
agar generasi mendatang dapat
menjadi “Green Generation”,
serta mengubah ‘mindset’ tentang
Budaya Hijau yaitu dari “The Haves
and The Haves Not” menjadi “The
Green and The Green Not”. (*)
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RI Jl. Salemba Raya No.28 Jakarta
Pusat.
Kegiatan tersebut dilakukan
para
perempuan
pejuang,
tokoh perempuan, dan aktivis
perempuan, keluarga serta anakanak perempuan dari wanita
pejuang. Dijelaskan perjuangan
sering
diasosiasikan
dengan
tangan terkepal. Gerakan tersebut
merupakan gerakan simbolik
untuk mengenang perjuangan
para tokoh perempuan. Ignatia
Endang K. Siregar, salah satu
Ketua Kowani turut serta dalam
aksi cap tangan tersebut.

Bersama paguyuban Wanita Pejuang

Aksi 1000 Cap Telapak Tangan

P

erhatian
kalangan
generasi muda terhadap
wanita pejuang dinilai
minim. Sebab itu, perlu
dilakukan upaya membangkitkan
semangat perjuangan komponen
bangsa.
Jum’at, tanggal 16 Januari
2015 Pengurus Paguyuban Wanita
Pejuang melaksanakan rapat
dalam “Aksi 1000 Cap Telapak
Tangan” di kantor Kowani,
Jl.Imam Bonjol No.58 Jakarta.
Rapat tersebut selain dihadiri oleh
Ibu Dr.Ir.Giwo rubianto Wiyogo,
M.Pd selaku Ketua Umum Kowani
bersama Dewan Pimpinan Kowani
lainnya juga dihadiri oleh Ibu
Dr.Hj.Sumartini Tjokrodimulyo,
Ibu Moeryati Sudibyo, Ibu
Sukadiah, dan Ibu Rini Soemarno.
Dalam rapat ini Ibu Dr.Hj.
Sumartini Tjokrodimulyo selaku
Ketua Umum paguyuban Wanita

Pejuang menyampaikan maksud
kedatangannya ke Kowani yaitu
bermaksud meminta dukungan
kepada Kowani demi kesuksesan
kegiatan “Aksi 1000 Cap Telapak
Tangan” yang akan dilaksanakan
di Tembok Gedung Museum Juang
45 Jakarta pada Hari Kebangkitan
Nasional sebanyak 100 orang.
Sementara itu sampai saat ini,
sudah siap 66 orang. Hal ini
berarti Kowani diharapkan dapat
mengumpulkan 34 orang lagi agar
target 100 orang pada tanggal 20
Mei 2015 dapat tercapai.
Pelaksanaan “Aksi 1000 Cap
Telapak Tangan” sampai tanggal
2 April 2015 telah dilaksanakan
3 kali. Tahap pertama dan kedua
telah dilaksanakan di Gd. Museum
Juang 45, dan pada tanggal 2
April 2015 dilaksanakan Aksi
tahap ketiga bertempat di Gedung
Aneka Bhakti Kementerian Sosial

Meskipun di KOWANI banyak
keluarga pejuang baik di Jakarta
maupun Jogjakarta, namun sulit
untuk merealisasikannya baik
itu alasan karena mereka sudah
tua, maupun sulit dukungan.
Hal tersebut dikemukakan oleh
Ketua Umum Kowani Dr.Ir.
giwo Rubianto, M.Pd yang
sekaligus sebagai koordinator
dan penggagas “Aksi 1000 Cap
Tangan” tersebut.
Ibu Giwo menyatakan kegiatan
tersebut
digelar
mengingat
minimnya perhatian generasi
muda kepada para wanita
pejuang.
Beliau
berharap
kegiatan ini mampu membangun
semangat baru dan berkontribusi
positif bagi bangsa dan negara.
Berkaitan dengan hal ini Kowani
siap mendukung.
Ketua
Umum
Paguyuban
Wanita Pejuang, Ibu Dr.Hj.
Sumartini
Tjokrodimulyo
menambahkan wanita pejuang
mesti
menyerahkan
estafet
kepemimpinan
kepada
generasi muda dengan transfer
pengetahuan.
Ibu
Sumartini
berharap gerakan ini dapat
menginspirasi dan memotivasi
generasi muda. (*)

58

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019

Konfresi Press bersama Komunitas Gerakan Perduli Anak Bangsa

KEPEDULIAN KOWANI TERHADAP
PERMASALAHAN ANAK BANGSA

M

elihat berita yang ada
di berbagai media
berkaitan
dengan
Kasus Anak di salah
satu Sekolah Jakarta Selatan,
amat menyentuh hati kaum Ibu,
dikarenakan munculnya lagi kasus
baru yang kembali terjadi pada
siswa SD berusia 7 tahun, karena
kejadian di JIS pun sampai hari ini
belum terselesaikan sesuai dengan
harapan.
Dikhawatirkan karena para
predator sudah berkeliaran di
mana-mana dan mengancam
keselamatan anak-anak Indonesia.
Kasus ini sudah dilaporkan
ke penyidik pada tanggal 20
Maret 2015. Setelah kejadian
itu anak tersebut masih labil,
dan seharusnya anak tersebut
mendapat treatment dari psikolog
pendamping.
Berita yang kami peroleh
saat
ini,
penyidik
masih
mengumpulkan bukti-bukti dan
saksi serta sudah mencari data
berapa anak yang telah menjadi

korban oleh pelaku. Tdak menutup
kemungkinan
sudah
banyak
korban, hanya anak-anak tidak
mau bercerita pada orang tuanya
karena diancam oleh pelaku.
Kejadian ini belum membuat
nyaman para orang tua walaupun
sekolah sudah menggunakan
CCTV untuk memantau semua
kegiatan sekolah, tapi masih tetap
terjadi pelecehan.
Jika kejadian itu terbukti, maka
pelaku dapat terkena ancaman
hukuman pelanggaran Pasal 80,
82, 76E Undang-undang No. 35
Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak. Menurut orang tua korban,
peristiwa itu terjadi di sekolah
pada saat jam sekolah. Orang
tua mengharapkan kenyamanan,
keamanan, dan perlindungan
dari CCTV dan Satpam, tapi
ternyata mengecewakan. Tingkat
kenyamanan,
ketenangan,
keselamatan, keramahan, sama
sekali tidak diperoleh.
Rabu, 1 April 2015 Pukul
13.00 WIB, Dewan Pimpinan

Kowani yang diketuai oleh Dr. Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.
menerima
kehadiran
Aliansi
Peduli Anak Bangsa yang diketuai
oleh Ibu Yanti Erlangga dan
Ibu Desti Setia Novanto, untuk
menyampaikan
pemasalahan
anak bangsa yang dihadapi pada
saat ini.
Melihat semakin kompleksnya
masalah perempuan dan anak,
Kowani akan terus melakukan
terobosan untuk menyelesaikan
persoalan
riil.
Kowani
memperkuat advokasi strategis
kepada pemerintah agar kebijakan
pembangunan
mengakomodasi
keadilan gender dan anak, serta
meminta pemerintah memastikan
proteksi negara terhadap anak
agar bebas dari kekerasan dapat
terwujud.
Kowani terus membangun
sinergi dengan stakeholders agar
masalah bisa diurai, kebijakan
terus dipantau, dan unsur
masyarakat bisa berpartisipasi. (*)
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Bersama Ketua Umum MUI, Bapak
Doktor Din Syamsyudin

Silaturahmi Kowani dengan MUI

K

ejahatan
seksual
terhadap
anak
dan
perlindungan
hukum
terhadap
perempuan
jadi perhatian Kowani. Undangundang sudah ada, tetapi dalam
perjalanannya kadang lamban
dan malah bisa hilang. Perlunya
kita
berdampingan
dengan
Majelis Ulama Indonesia (MUI)
agar langkah Kowani kuat dan
dikuatkan.
Kongres Wanita Indonesia
(Kowani) dipimpin oleh Ketua

Umum Dr.Ir.Hj.Giwo Rubianto
Wiyogo, M.Pd. bersama para
Pengurus
Kowani
Bidang
Agama bersilaturahmi ke Kantor
Majelis Ulama Indonesia (MUI),
Jl.Proklamasi Jakarta, Selasa 7
April 2015 Pukul 10.00 WIB.
Koordinasi yang dijalin ini
terkait dengan adanya rencana
MoU antara Kowani bersama
MUI, tentang tanggapan atas
kejahatan seksual bagi anak kecil
dan tindakan kekerasan serta
pernikahan dini. Perkawinan

dini masih dalam pembahasan
tetapi Kowani sudah memasukkan
revisi diwaktu yang lalu kedalam
undang-undang No.1 tahun 1974
tentang perkawinan, agar usia
minimal perkawinan ditingkatkan.
Pada kesempatan ini, MUI
juga menyerahkan Buku berisi
Fatwa MUI kepada Kowani, yang
diterima oleh Ketua Umum. Dan
Kowani sepakat melaksanakan
MoU dengan MUI yang rencana
akan dilaksanakan pada waktu
dekat. (*)
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Dharma Santi Nyepi
Tahun Baru Saka 1937

abtu, 11 April 2015, Pukul
10.00
WIB,
Kongres
Wanita Indonesia (Kowani)
menyelenggarakan acara
Peringatan Hari Raya Nyepi
Tahun Baru Saka 1937.
Perayaan yg diselenggarakan
oleh Panitia Dharma Santi Nyepi
Kowani bertempat di Kantor
Kowani ini mengambil tema :
“Penyucian Diri dan Alam Semesta
Menuju Peningkatan Kualitas
Kerja”.
Acara yang dihadiri oleh
Ketua Umum Kowani yang
diselenggarakan oleh Bidang
Agama Kowani bekerja sama
dengan Wanita Hindu Dharma
Indonesia (WHDI) ini baru
pertama kalinya dirayakan di
Kowani dan dilaksanakan secara
meriah, dengan menghadirkan
Dewan Pimpinan dan Pengurus
Kowani, jajaran Pengurus dan
Anggota WHDI, para Tokoh Lintas
Agama, serta Organisasi Anggota

Kowani dan Undangan lainnya.
Rangkaian
Acara
dimulai
dengan
sembahyang
yang
dilakukan oleh penganut Agama
Hindu yang merayakan dan
selanjutnya dimulai dengan Tarian
Selamat Datang oleh para penari
Bali yang cantik dan gemulai
dengan diiringi oleh GONG
GEBYAR dari Bekasi, membuat
Perayaan Nyepi di Kowani
semarak dan meriah. Selain itu
acara ini dimeriahkan pula oleh
penampilan apik dari Americano
Dance binaan WHDI yang pernah
meraih Juara 1 dalam Lomba yang
diadakan dalam KOWANI Fair.
Perayaan Nyepi ini menjadi
semakin khidmat dan penuh
berkah setelah diakhiri dengan
pembacaan Doa Bersama dari
masing-masing Tokoh Agama,
yaitu Pembacaan Doa Menurut
Agama Islam dipimpin oleh
Ketua Bidang Agama Kowani Dr.
Khalilah, M.Pd, Agama Katholik

oleh Romo L. Sugiri u.d Heuvel
S.J, Agama Hindu oleh Pinandika
Dra. Ketut Oka Harmini, MM.
M.Fil.H., Agama Kristen oleh
Pendeta Aprianus Libath, S.Th,
dan Agama Buddha oleh Aya
Bhikuni Nyanapundarika.
Ketua
Bidang
Agama
Kowani
menyampaikan
rasa
bangga sebagai Ketua Bidang
Agama KOWANI, karena bisa
merayakan
Peringatan
Hari
Raya Nyepi di KOWANI untuk
yang pertama kalinya. Menurut
pengakuan
seorang
pegawai
KOWANI yang telah bekerja
selama 32 tahun, baru kali ini
KOWANI bisa merayakan Nyepi.
Untuk itu Ketua Bidang Agama
Kowani mengucapkan terima
kasih kepada Ketua Umum dan
Sekjend KOWANI beserta seluruh
Pengurus KOWANI yang telah
mendukung
terselenggaranya
acara ini, Ibu Wikanti Yogi selaku
Ketua Panitia yang sekaligus
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Sekjend WHDI, Ketua Parisade
Hindu Dharma Indonesia Pusat
dan juga sebagai salah satu
Anggota Bidang Agama KOWANI,
beserta seluruh Anggota Bidang
Agama dan Panitia Nyepi yaitu
Ibu Widharmi, Ibu Lenny, Ibu
Harijati, Ibu Jenny, Ibu Retno,
Ibu Husmiati, Ibu Nani, Ibu Elly
dan Ibu Sekarwati serta Ibu Atiek

Sarjana.
Melalui
Program
acara
perayaan semua agama di
KOWANI, diharapkan mampu
meningkatkan rasa iman masingmasing dan membuat bangsa
Indonesia lebih indah, di tengah
fakta perbedaan namun mampu
bersama-sama dalam perdamaian.
Hal ini merupakan kekayaan yang
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luar biasa, walaupun berbeda
namun tetap satu jua, dengan
demikian kita akan mampu
menjadi bangsa yang besar dan
menjadi contoh yang baik bagi
bangsa lain.
Akhirnya, acara ditutup dengan
semua yang hadir makan siang
bersama menikmati hidangan
makanan Khas Bali. (*)
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Perayaan Ulang Tahun ke-88 Ibu
Hj. A. Sulasikin Murpratomo

erayaan HUT ke-88 Ibu Hj.
A. Sulasikin Murpratomo
diselenggarakan di Kantor
Kowani, Jl.Imam Bonjol
No.58 Jakarta pada hari Senin 20
April 2015.
Hadir
pada
acara
ini,
mendampingi
Ketua
Umum
Kowani Ibu Dr. Ir. Giwo Rubianto
Wiyogo, M.Pd., Ibu Linda Agum
Gumelar, Ibu Joko Suyanto, Ibu

Mooryati Sudibyo, para Ketua
Umum
Organisasi
Anggota
Kowani, dan para tamu undangan
lainnya.
Dalam acara ini, Ketua Umum
Kowani menyampaikan Sambutan
dan membacakan Puisi ucapan
selamat ulang tahun kepada Ibu
Murpratomo, di usia beliau yang
ke-88 Tahun.

Selanjutnya acara diisi dengan

Tausiyah dari Mayjen TNI. Purn.
A. Yani Basuki, yang mengajak
hadirin untuk memaknai tentang
berkah umur yang panjang dan
rasa syukur kepada Allah Swt.
Doa Bersama dipimpin oleh
para Pemuka Agama dari 5
Agama, sesuai dengan motto Ibu
Murpratomo: “Kita berbeda, tetapi
kita bersaudara”.
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Berikutnya,
dilaksanakan
Pemotongan Tumpeng Ulang
Tahun oleh Ibu Murpratomo, yang
diberikan kepada Ketua Umum
Kowani.
Pada Pemotongan Kue Tart
Ulang Tahun, potongan kue
diberikan kepada Ibu Linda
Agum Gumelar yang juga selaku
Mantan Ketua Umum Kowani, Ibu
Joko Suyanto, serta Ibu Mooryati
Sudibyo. Potongan kue berikutnya
diberikan kepada perwakilan
Karyawan Kowani yang telah lama

bertugas di Kantor Kowani.
Dalam
Wejangannya,
Ibu
Murpratomo
menyampaikan
ucapan terima kasih kepada
Ketua Umum Kowani dan Panitia
Perayaan Hari Ulang Tahun
beliau,
serta
menyampaikan
rasa bangganya akan organisasi
Kowani yang tetap eksis dan
tetap aktif berkiprah dalam upaya
mengedepankan peran perempuan
terutama melalui berbagai kegiatan
organisasi.
Akhirnya,
dalam
acara
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Hiburan, acara yang diisi dengan
penyambutan bagi para tamu
undangan dengan penampilan
Kelompok Musik Siter yang
menyanyikan berbagai lagu Jawa
dan suguhan minuman Jamu
Gendong, juga ditampilkan Vocal
Group TK Cempaka binaan
Yayasan Kowani dan Vocal
Group Perip, serta pemutaran
Video Dokumentasi kegiatan Ibu
Murpratomo selama 88 Tahun
berkarya. (*)
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Kegiatan Membatik di Museum Tekstil Jakarta

D

i pagi yang cerah
tanggal 16 Bulan April
2015, beberapa orang
Ibu Pengurus Kowani
meninjau Museum Tekstil yang
berlokasi di Petamburan Tanah
Abang Jakarta. Acara yang digagas
oleh Bidang Lingkungan Hidup
ini bertujuan untuk menggali
informasi tentang berbagai karya
batik kuno serta kain tenun
nusantara yang memakai bahan
pewarna alami. Diterangkan oleh
pemandu, bahwa bahan pewarna
alami dari buah-buahan, kayukayuan, dan akar-akaran bisa
bertahan selama ratusan tahun
tidak pudar.
Rombongan sangat takjub
melihat
karya
seni
yang
sedemikan halus dan indah.
Ketekunan,keterampilan,
dan
ketelitian terpancar dari hasil
karya mereka, selembar kain
nan indah yang memakan waktu
pembuatan selama berbulan-

Foto bersama di depan Museum Tesktil

Sambutan Kepala Musem Tesktil
Dra. Damayanti Msi

Ibu-Ibu memamerkan hasil karya belajar membatik

bulan. Pencelupan satu kain bisa
dikerjakan sampai berpuluhpuluh kali celup agar warnanya
cemerlang.
Sebagai
contoh:
kain batik Madura ada yang
pengerjaannya harus dicelup dan
diangkat sampai dengan 30 kali.

Setelah peninjauan, semua
peserta
belajar
membatik
pada
selembar
kain
kecil.
Hasilnya, karya perdana sesuai
selera masing-masing sangat
menyenangkan hati. (*)

Kunjungan ke Lahan Pembibitan Jambu Kristal

K

etua Bidang Lingkungan
Hidup, Sri Sumiati S.E.,
bersama para Pengurus
Kowani
lainnya
mengadakan kunjungan ke lahan
pembibitan
dan
penanaman
Jambu Kristal yang dikelola oleh
para mahasiswa IPB Bogor, pada
tanggal 23 Februari 2015. Jambu
Kristal ini adalah hasil penemuan
mahasiswa IPB.
Menurut keterangan pengelola,
Jambu Kristal berbeda dengan
jambu pada umumnya. Jambu
Kristal
mempunyai
lekukanlekukan dan warna hijaunya
semakin lama semakin cemerlang
bagaikan pantulan kristal. Jambu
yang tak berbiji ini semakin tua
rasanya semakin renyah seperti
buah Pear.
Untuk pemupukan, sebelum

ditanam agar tanahnya dicampur
dengan kapur bangunan, pupuk
kandang, dan tanah hitam. Pada
bulan keenam, tanaman yang
memerlukan
sinar
matahari
yang cukup ini sudah dapat

berbuah. Terakhir, para penemu
mengingatkan agar kelestarian
Jambu Kristal ini dapat dijaga
dengan baik. (*)
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Problematika Prostitusi On-Line
dalam Pergeseran Nilai Budaya
dan Etika di Masyarakat

P

rostitusi online bukanlah
barang baru di Indonesia,
k e b e r a d a a n n y a
merupakan bagian dari
kenyataan pahit yang tak segera
diobati. Selain itu, di dunia
prostitusi online, para perempuan
bebas memilih kliennya, tidak
seperti bekerja di perusahaan
yang dianggap mengikat. Pelaku
usaha prostitusi online memiliki
cara yang tergolong mudah dalam
menjalankan usahanya.
Setelah meninggalnya Deudeuh
Alfisahrin atau yang lebih dikenal
dengan panggilan Tata Chubby,
sepertinya prostitusi online mulai
terkuak di dunia maya. Kini,
mulai banyak prostitusi online
yang dapat di akses dan dapat
diorder dengan mudah tanpa
harus berada di jalanan. Para
pelaku prostitusi online baik pada
gadis ABG maupun para pria
hidung belang mengaku lebih
suka memilih cara online daripada
langsung bertemu. Dengan sistem
online semuanya menjadi lebih
mudah bahkan tinggal memilih
kriteria yang cocok dan harga yang
diinginkan.
Para wanita panggilan kerap
sekali menggunakan media sosial
seperti twitter dan facebook
untuk mempromosikan dirinya
kepada para lelaki hidung belang
yang hendak mencari kepuasan
ranjang. Setelah berhubungan
melalui twitter atau facebook
kemudian percakapan serius
dilanjutkan dengan BBM atau
Whatsapp. Alasannya : lebih
mudah dan aman, tidak berisiko
oleh urusan hukum karena tidak

Oleh:
Dr. Ir. Giwo Rubianto
Wiyogo, M.Pd.
berada di jalanan, lebih cepat dan
langsung bertemu dengan pembeli
tanpa harus melalui perantara,
PSK bisa menentukan harga
terlebih dahulu sebelum ada kata
deal.
Kasus pembunuhan Deudeuh
Alfisyahrin (26) di sebuah kamar
indekost di wilayah Tebet,
Jakarta Selatan, telah menyita
perhatian publik. Kasus itu secara
langsung menguak tabir adanya
fenomena iklan online layanan
prostitusi. Memang tidak mudah
mengungkap kasus prostitusi
online.
“Dalam
prostitusi
online,
ditemui banyak akun alter, yakni
akun-akun palsu yang memang
menjual foto, nomor handphone
dan juga menjual gambargambar yang tidak senonoh.
Jumlahnya jutaan dan sangat sulit
membedakan mana yang akun asli
atau palsu. Kepolisian, harus ekstra
teliti karena prostitusi online tidak

seterang praktik prostitusi yang
konvensional dan kepolisian tidak
bisa begitu saja menangkap orangorang yang diduga menjajakan
diri secara online. Kepolisian
dan
Kemenkominfo,
terus
meningkatkan kerjasama, karena
bagaimanapun, akun-akun alter
itu bisa dibuat setiap saat. Pihak
Kepolisian berharap ada kerja
keras lagi dari Kemenkominfo,
memblokir akun-akun alter itu”.
Prostitusi online merupakan
sebuah fenomena yang terjadi
di kehidupan bermasyarakat.
Adanya prostitusi online yang
marak akhir-akhir ini dinilai
sebagai akibat ketidakmampuan
kaum perempuan dalam aspek
kehidupan apabila dibandingkan
dengan kaum laki-laki. Perempuan
yang
melakukan
kegiatan
prostitusi tidak sedikit yang berada
dalam garis kemiskinan, perilaku
menyimpang ini menempatkan
perempuan pada posisi yang tidak
menguntungkan.
Sebuah penelitian mengungkap
fakta bahwa jumlah anak dan
remaja yang terjebak di dunia
prostitusi di Indonesia semakin
meningkat dalam empat tahun
terakhir ini, terutama semenjak
krisis moneter terjadi. Setiap tahun
sekitar 150.000 anak di bawah
usia 18 tahun menjadi pekerja
seks. Sementara itu, menurut
seorang ahli, setengah dari pekerja
seks di Indonesia berusia di bawah
18 tahun sedangkan 50.000 di
antaranya belum mencapai usia
16 tahun.
Dilihat dari masalah prostitusi
di kalangan remaja ini semakin
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membuka
mata
kita
dan
memperlihatkan
kenyataan
saat ini bahwa betapa harus
diwaspadai anak-anak kita agar
tidak sampai tercebur ke dalam
dunia prostitusi. Apalagi orang tua
di zaman sekarang jarang untuk
memperhatikan kegiatan anakanaknya. Sifatnya yang serba
individualistis, kadangkala orang
tua cukup memberi kepercayaan
penuh pada anak-anaknya tanpa
memandang bahwa anak itu akan
menjaga sepenuhnya kepercayaan
dari orang tuanya.
Lebih jauh ditegaskan, proses
pematangan fisik pada remaja
terjadi lebih cepat dari proses
pematangan psikososial. Hal ini
sering menyebabkan berbagai
masalah. Di satu sisi remaja sudah
merasa matang secara fisik dan
ingin bebas dan mandiri. Di sisi
lain mereka tetap membutuhkan
bantuan,
dukungan
serta
perlindungan orang tua.
Orang
tua
sering
tidak
mengetahui atau tidak memahami
perubahan yang terjadi pada
remaja sehingga tidak jarang
terjadi konflik di antara keduanya.
Karena merasa tidak dimengerti
remaja seringkali memperlihatkan
agresivitas yang dapat mengarah
pada perilaku berisiko tinggi.
Alasan-alasan
mengapa
seorang remaja bisa terjerumus ke
dalam dunia prostitusi juga sangat
kompleks, karena menyangkut
masalah
sosial,
ekonomi,
pendidikan, angka putus sekolah,
kesehatan (terutama menyangkut
ketergantungan
NAPZA),
tidak saja dari pihak si remaja
tadi melainkan juga keluarga
dan seluruh masyarakat di
sekelilingnya. Banyak dari mereka
yang nekat menjadi pekerja
seks karena frustrasi setelah
harapannya untuk mendapatkan
kasih sayang di keluarganya tidak
terpenuhi. Sebagian datang dari
keluarga “broken home”, sebagian
ada yang pernah mengalami
kekerasan seksual dari pacar
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atau anggota keluarganya sendiri
seperti paman atau bahkan
ayahnya.
Selain itu, peran media massa
juga tidak dapat diabaikan.
Liputan, tayangan film yang
menampilkan adegan seks dan

Orang tua
sering tidak
mengetahui
atau tidak
memahami
perubahan
yang terjadi
pada remaja
sehingga
tidak jarang
terjadi konflik
di antara
keduanya.
pornografi, serta perkembangan
dunia mode dan fashion juga
antara lain membuat para remaja
(terutama perempuan) makin
menyadari potensi seksual dan
sensualitasnya serta bagaimana
menggunakan
potensi
itu
untuk memperoleh uang agar
dapat mengikuti pola hidup
konsumerisme
yang
sudah
menjangkiti masyarakat.
Dengan kecanggihan teknologi,
tak ayal lagi bahwasanya remaja
sangat
mudah
mempelajari
internet. Dengan kemampuan
yang dimiliki saat ini merupakan
hal yang mudah bagi dirinya
untuk memperluas akses atas
sensualitas diri. Mereka banyak
yang menjajakan diri di dunia
maya, dengan menyebarkan fotofoto vulgar yang dimilikinya dan
menjadi gairah tersendiri bagi
kaum lelaki. Mulai dari berkenalan

hingga
akhirnya
melakukan
transaksi dengan harga yang
cukup lumayan mahal Hal ini
mudah bagi seorang mucikari
untuk menjual remaja-remaja
wanita ini pada siapapun yang
berminat.
Parahnya, persentase pelajar
belia yang rela memperdagangkan
seks di internet ternyata cukup
mengejutkan,
setidaknya
di
Korea Selatan. Dalam survei
Kementerian Kesetaraan Gender
Korea Selatan di wilayah Busan
pada 2012 pelajar wanita, 672
di antaranya atau 33,4 persen
menyatakan pernah menerima
tawaran prostitusi via internet. Dii
antara para pelajar yang menerima
penawaran seperti itu, hanya
35 persen yang mengaku tidak
mempedulikannya. Sebanyak 20
persen mengaku nekat melibatkan
diri dalam perdagangan seks
online tersebut dan sisa responden
juga mengaku tertarik dengan
tawaran itu. Adapun di antara
para pelajar yang terlibat dalam
perdagangan seks online tersebut,
37 persen melakukannya karena
dorongan hati dan 25 persen
karena ingin meraup uang secara
instan. Sementara sisanya karena
merasa ingin tahu serta alasanalasan lainnya.
Ketika
ditanya
mengapa
mereka suka melakukan transaksi
seks secara online, alasannya
adalah karena kemudahan akses
dan adanya anonimitas di dunia
maya. Sisanya menjawab internet
memungkinkan
mereka
bisa
menjual seks tanpa khawatir
terjaring hukuman.
Apa pun alasan seorang
remaja terjun di dunia prostitusi,
karakteristik
pekerjaan
yang
harus dilakukan oleh pekerja
seks membuat prostitusi menjadi
pekerjaan yang berisiko tinggi.
Dalam melakukan pekerjaannya,
mereka berganti-ganti pasangan
dan melakukan hubungan seksual
dengan banyak orang. diantara
pelanggan yang datang dan
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pergi itu tentunya juga terdapat
berbagai karakter manusia: ada
yang lembut, ada yang kasar,
ada yang sehat, ada pula yang
berpenyakit menular, yang jujur,
dan yang menipu.
Prostitusi juga bukan dunia
yang mudah ditinggalkan. Sekali
kita tercebur, perlu usaha ekstra
keras untuk berhenti. Banyak
remaja, terutama di kalangan
anak sekolah atau kuliah yang
terjun
ke
dunia
prostitusi
memang tidak berniat untuk
menjadikan prostitusi sebagai
pekerjaan utamanya. Mereka
berpikir, mereka hanya akan
menjadi pekerja seks sementara
saja. Dalam beberapa tahun ke
depan mereka akan berhenti
dan beralih profesi. Ternyata
masalahnya tidak semudah itu.
Apabila
aktivitasnya
sebagai
pekerja seks ini diketahui oleh
keluarganya (apalagi, misalnya,
salah satu pelanggan merekam
adegan seks mereka kemudian
mengedarkannya), maka besar
kemungkinan mereka tidak mau
menerimanya kembali. Belum
lagi teman-teman dan lingkungan
masyarakat
yang
seringkali
sangat judgemental atau bersikap
menghakimi. Hal ini membuat
mereka merasa lebih baik terus
bekerja sebagai pekerja seks. Lama
kelamaan, pilihan untuk bekerja si
bidang lain akan tertutup.
Profesi sebagai pekerja seks
tidak dipandang sebagai profesi
yang terhormat oleh masyarakat.
Memang di kalangan masyarakat
luas sendiri terdapat semacam
dualisme
dalam
menyikapi
masalah prostitusi. Di satu pihak,
demand atau permintaan terhadap
pekerja seks remaja juga tetap
tinggi dan banyak yang bersedia
membayar pekerja seks remaja
lebih mahal dibanding yang sudah
berumur. Namun, di pihak lain,
walaupun saat ini sebagian kecil
masyarakat sudah mulai melihat
para pekerja seks sebagai korban
dan berusaha untuk menawarkan

program-program
pengentasan
untuk menolong mereka, sebagian
besar lain dari masyarakat masih
terus mengutuk dan mengucilkan
para pekerja seks, menganggap
mereka sampah masyarakat.
Bahkan ketika mereka ingin
beralih profesi ke bidang lain
yang dipandang bermartabat oleh
lingkungannya, masyarakat tidak
begitu saja menerima mereka. Hal
ini mengakibatkan para pekerja
seks mengalami kesulitan untuk
alih profesi ke bidang lain.
Upaya pencegahan Prostitusi
Online atau tindakan asusila
lainnya adalah salah satu solusi
agar
pelanggaran
terhadap
penyakit social ini tidak merebak,
upaya pencegahan tersebut antara
lain:
Pertama,
pendekatan
keamanan dan ketertiban yang
legalistik-formil dan militeristik,
seperti yang digunakan aparat
keamanan
dan
ketertiban
(tramtib), tidak menyelesaikan
masalah. Kalaupun dilakukan
penertiban prostitusi, haruslah
penertiban yang women-friendly
dengan pendekatan kemanusiaan,
yaitu abolisionis yang memandang
perempuan
yang
dilacurkan
sebagai kriminal, padahal dia
merupakan korban mata rantai
sistemik feminisasi kemiskinan
dan marjinalisasi perempuan.
Konsep
atau
pendekatan
penertiban haruslah memasukkan
unsur-unsur HAM, termasuk
dalam kurikulum pendidikan para
polisi pamong praja atau aparat
lain.
Kedua,
penyelesaian
persoalan harus sampai ke
akar persoalan, holistik, dan
integratif. Termasuk memberi
penyadaran, mulai dari pola pikir
aparat, masyarakat, rohaniwan,
sampai sikap dan perilaku bahwa
perempuan
yang
dilacurkan
adalah korban. Bersama-sama
kita bahu-membahu mencari
solusi persoalan, memberi bekal
para perempuan yang dilacurkan
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Pendekatan
keamanan dan
ketertiban yang
legalistik-formil
dan militeristik,
seperti yang
digunakan
aparat keamanan
dan ketertiban
(tramtib), tidak
menyelesaikan
masalah.
untuk
menopang
ekonomi
keluarga berupa kemampuan
baca-tulis,
keterampilan
rias
wajah, menyamak kulit, menjahit,
wirausaha, atau inisiatif lain yang
patut dihargai dan didukung.
Ketiga, penggunaan berbagai
istilah
yang
menyudutkan
mereka,
seperti
sampah
masyarakat, penyakit masyarakat,
dan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial,
harus
dihentikan. Stigmatisasi korban
yang tercetus dalam penggunaan
bahasa
semacam
ini
yang
juga termin dalam kebijakan
pemerintah, harus dihapuskan.
Keempat,
mulai
sejak
kurikulum
pendidikan
calon
petugas tramtib, penggunaan pola
militeristik yang menonjolkan
kekerasan harus dihapus. Yang
kemudian melakukan penertiban,
diharapkan bukan hanya aparat
laki-laki, tetapi juga perempuan
dengan jumlah proporsional.
Jangan kemudian mereka hanya
menjadi
pelengkap,
apalagi
“pajangan”. Karena perempuan
yang dilacurkan rentan pelecehan
seksual, maka perlindungan saksi
pelapor juga diperlukan.
Kerja sama dan pengawasan
ketat bersama pemerintah daerah
asal dalam pemulangan juga
diperlukan untuk menghindari
agar tidak semata-mata menjadi
proyek pemulangan saja.
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Ketua Umum Kowani Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. bersama Ketua PKK Ratih Assagaf, Menteri PP&PA Prof. DR.
Yohana Susana Yembise, Dip.Apling, MA dan Gubernur Maluku Ir. Sahid Assagaf

Peran Perempuan di
Kawasan Timur Indonesia

S

enin, 11 Mei 2015, Ketua
Umum Kowani menghadiri
Pembukaan
Pertemuan
Regional Pemberdayaan
Perempuan
Wilayah
Timur
Indonesia Tahun 2015, dengan
tema : “Meningkatkan Peran Serta
Perempuan dalam Percepatan
Pembangunan di Kawasan Timur
Indonesia”, yang diselenggarakan
di Gedung Islamic Center Kota
Ambon.
Acara
tersebut
dibuka
oleh
Menteri
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak RI, Prof. Dr. Yohana

Susana Yambise, dengan ditandai
pemukulan Tifa sebagai simbol
dimulainya Pertemuan Regional
yang dilaksanakan selama tiga hari
dimulai dari tanggal 11 Mei sampai
dengan 13 Mei 2015. Dr. Ir. Giwo
Rubianto Wiyogo, M.Pd selaku
Ketua Umum Kowani menjadi
salah satu bersama Narasumber
yang lain dari Kementerian
Kesehatan, Kementerian Sosial,
BAPPENAS dan KPP-PA.
Hadir juga dalam acara ini
antara lain Gubernur Maluku,
Ketua Tim Penggerak PKK
Provinsi Maluku, Forkopimda

Provinsi Maluku, Ketua Komnas
Perempuan, Pengurus BKOW
Maluku, Kepala Dinas/Badan
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak se-Indonesia
Timur, Aktivis Perempuan dan
Pengurus Organisasi Perempuan
tingkat Provinsi Maluku.
Setelah menghadiri acara,
Ketua Umum Kowani berkunjung
ke tempat Pameran hasil produksi
Kelompok Usaha Perempuan
Maluku di Halaman Islamic Center
Kota Ambon, dilanjutkan dengan
agenda acara mengunjungi BKOW
Provinsi Maluku.
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Oleh:
Dr. Ir. Giwo Rubianto
Wiyogo, M.Pd.
1. Kartini telah menjadi ikon
perubahan
bagi
kaum
perempuan,
dulu
secara
kultural, perempuan hanya
diposisikan sebagai “konco
wingking” namun perjuangan
emansipasi kartini memiliki
warna
baru,
sehingga
mempengaruhi kultur dan
kebijakan nagara.
2. Selama ini, Hari Kartini
terus diperingati, namun
“minim dan kering makna”.
Peringatan Kartini sering
dilakukan, namun spirit dan
perjuangannya belum optimal.
3. Fakta masalah perempuan
masih serius; KDRT, trafiking
perempuan, ekonomi lemah,
kemiskinan, angka kematian
ibu, HIV/AIDS, perkawinan
dini serta masalah kepala
keluarga perempuan yang
belum
banyak
perhatian
negara.
4. Masalah perempuan di daerah
pesisir seperti perbudakan
nelayan; perempuan juga
banyak
menjadi
korban

REVITALISASI
HARI KARTINI
MENUJU
INDONESIA
ADIL GENDER
eksploitasi di area pesisir.
(bekerja
penuh
waktu,
pendapatan terbatas dll)
5. Eksploitasi perempuan di
sektor pekerjaan hiburan
(remang-remang, diskotik dll)
6. Penguatan wawasan keislaman
yang inklusif bagi perempuan
agar tidak menjadi korban
ISIS, NII, dan faham radikal
Rekomendasi :
1. Semangat Kartini harus terus
digelorakan sesuai dengan
kebutuhan
dan
konteks
zamannya
2. Kartini
jangan
hanya
diperingati secara simbolik,
namun “nilai perjuangannya”
harus mewarnai dalam setiap
kebijakan
politik,
sosial,
budaya, ekonomi, pendidikan
dan kesehatan yang ramah
perempuan
3. Pemerintah harus memastikan
program-program
variatif
untuk pencegahan kemiskinan
perempuan
4. Kementerian
Pendidikan

5.

6.

7.

8.

Dasar,
Menengah,
dan
Kebudayaan
memberikan
akses dan kemudahan kepada
perempuan untuk memperoleh
pendidikan tinggi, terutama
perempuan
di
daerah
terpencil, pedalaman, terisolir,
pesisir, dan pedalaman
Kementerian Kesehatan perlu
pencegahan secara optimal
atas
masalah
HIV/AIDS,
angka kematian ibu, serta
penyakit menular lainnya
Kementerian Agama perlu
mencegah
perkawinan
dini yang tentu merugikan
perempuan
Kementerian
Tenaga
Kerja
perlu
memastikan
perlindungan
terhadap
pekerja perempuan, baik
formal maupun informal
Kementerian
UKM
perlu
memastikan bahwa kelompok
ekonomi
yang
dikelola
perempuan semakin maju dan
berdaya saing.
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Humas Kowani berfoto bersama Kepala Sekolah P3SPS

S

Peluncuran Sekolah P3SPS

elasa, 21 April 2015,
Kongres Wanita Indonesia
(Kowani) menghadiri acara
Peluncuran Sekolah P3SPS
(Pedoman Perilaku Penyiaran
dan Standar Program Penyiaran).
Kegiatan yang diselenggarakan
oleh Komisi Penyiaran Indonesia
(KPI)
ini
bertujuan
untuk
menumbuhkan penyiaran yang
sehat dan sumber daya manusia
yang professional di bidang
penyiaran.
Sedangkan
pelaksanaannya
sendiri akan berlangsung selama

tiga hari pada bulan Mei 2015
dan
bulan-bulan
berikutnya
untuk tiap angkatan yang terdiri
dari 25-30 orang. P3SPS adalah
pedoman yang digunakan KPI
dalam menilai sebuah siaran
dan panduan program acara di
Lembaga Penyiaran.
Beberapa alasan dibentuknya
Sekolah P3SPS, di antaranya
pengenalan P3SPS yang lebih
intensif kepada masyarakat dan
teguran-teguran KPI selama ini,
sering berulang-ulang pada objek
yang sama di Lembaga Penyiaran.

Peserta Sekolah P3SPS untuk
tahap awal berawal dari Lembaga
Penyiaran, terutama
bagianbagian yang terkait langsung
dengan penyiaran itu sendiri,
mulai dari tingkatan produser,
sensor internal (Quality control),
dan bagian kreatif. Ke depan
Sekolah P3SPS akan terbuka untuk
umum, mulai dari mahasiswa
yang merupakan calon pekerja
penyiaran, bahkan masyarakat
yang memiliki minat dalam bidang
penyiaran. (*)

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019

71

Pentandatangan MoU dengan BPOM

Penyuluhan dan Sosialisasi
Keamanan Pangan

P

eran wanita atau Ibu
memiliki peran sangat
penting dalam mendukung
tercapainya
kesehatan
keluarga,
terutama
dalam
menentukan jenis pangan yang
akan dikonsumsi oleh anggota
keluarganya. Untuk memberikan
pengetahuan kepada para wanita
mengenai Keamanan Pangan,
Balai Besar POM di Jakarta
bekerja sama dengan Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani)
menyelenggarakan Pemberdayaan
Masyarakat melalui Penyuluhan
dan
Sosialisasi
Keamanan
Pangan. Kegiatan ini dilaksanakan
pada hari Jumat, 24 April 2015
bertempat di Kantor Pusat
KOWANI, Jalan Imam Bonjol
No.58, Menteng, Jakarta Pusat.
Pada kesempatan ini, sebanyak
60 perwakilan Organisasi Anggota

KOWANI hadir untuk mengikuti
paparan
terkait
Keamanan
Pangan. Dalam sambutannya
saat membuka acara, Ketua
Kowani, Dr. Ir. Hj. Giwo Rubianto
Wiyogo, M.Pd. menyampaikan
keprihatinannya
akan
masih
kurangnya pemahaman keamanan
pangan pada masyarakat dan
masih tingginya masyarakat yang
mengkonsumsi pangan yang tidak
aman.
Ibu Giwo yang juga merupakan
aktivis pemerhati wanita dan anak
sangat mengapresiasi respons
cepat dari BPOM di Jakarta yang
turut mendukung kegiatan Kowani
dalam memberdayakan wanita
agar mampu memilih pangan
yang aman bagi keluarganya.
Beliau berharap agar materi
yang disampaikan benar-benar
diterapkan di lingkungan keluarga

dan disebarluaskan khususnya
di organisasi-organisasi anggota
Kowani.
Sebagai narasumber pada
kegiatan ini adalah Kepala
BPOM, Dra. Dewi Prawitasari,
Apt, M. Kes. Sebelum mengawali
presentasi, ditampilkan tayangan
mengenai 5 Kunci Keamanan
Pangan bagi Keluarga yang berisi
langkah-langkah penting dan
applicable yang dapat dilakukan
oleh setiap wanita, mulai dari
berbelanja sampai menyajikan
pangan bagi keluarga. Setelah
penyampaian materi, Tim BPOM
melakukan
demo
pengujian
cepat menggunakan Test Kit
dengan melibatkan para peserta
pemberdayaan.
Mari Kita Jaga Keamanan
Pangan Keluarga! (*)
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Pertemuan Bako Humas

R

di Kementerian PPPA

abu, 22 April 2015 Pukul
09.00 diselenggarakan
Pertemuan
Bako
Humas Tahun 2015
bertema
“Peran
Pemerintah,
Media Massa, Dunia Usaha, serta
Masyarakat, dalam Pencegahan
dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang (PP TPPO)”
oleh Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, bertempat di Kantor
Kementerian PPPA, Jl.Medan
Merdeka Barat No.15 Lantai 11,
Jakarta Pusat.
Perwakilan Kongres Wanita
Indonesia
(Kowani)
dari
Bidang Humas Riffi Amalsyah
S.SosMM hadir pada pertemuan
ini bersama para utusan dari
Organisasi Perempuan lainnya,
serta Lembaga dan Kementerian
terkait, juga kalangan Pers/Media
Massa dan Pengusaha.
Materi
tentang
Kebijakan
Nasional yang terkait dengan upaya
Pencegahan dan Penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang
(Trafficking), disampaikan oleh
Sekretaris Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Sri Danti Anwar, yang juga
selaku Ketua Gugus Tugas PP
TPPO.
Dalam paparannya, Sekretaris

Menteri
PPPA
menjelaskan
tentang
Gambaran
Umum
mengenai TPPO, Modus yang
digunakan, Tujuannya, Pelaku
TPPO, Penyebab TPPO, Grand
Design Pemberantasan TPPO,
Cara Mengidentifikasi Kasus
TPPO, Upaya yang telah dilakukan
oleh Kementerian PPPA, Struktur
Gugus Tugas PP TPPO, serta
Hambatan dan Tantangan dalam
PP TPPO.
Selanjutnya,
disampaikan
sambutan
oleh
Ketua
Penyelenggara, yaitu Kepala Biro
Hukum dan Humas Kementerian
PPPA, serta sambutan Ketua
Bako Humas yang diwakili
penyampaiannya oleh Direktur
Pengolahan
dan
Penyediaan
Informasi Kemenkominfo, Dra.
Siti Meiningsih.
Pertemuan dibuka secara resmi
oleh
Menteri
Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan
Anak, Prof. Yohana Susana
Yembise. Dalam sambutannya,
Menteri PPPA menyampaikan
bahwa isu Trafficking adalah
masalah yang sangat serius yang
harus menjadi perhatian dari
semua pihak komponen bangsa.
Koordinasi Lintas Sektor antar
Kementerian perlu dijadikan
fokus perhatian untuk berbagai

permasalahan TKI di Luar Negeri.
Panel
Diskusi
yang
mengetengahkan berbagai materi
terkait tema “Peran Pemerintah,
Media Massa, Dunia Usaha, serta
Masyarakat, dalam PP TPPO”.
Dalam sesi Diskusi Panel tersebut,
disampaikan tiga materi oleh para
narasumber yaitu dari pihak Media
Massa, Bapak Usman Kansong,
Direktur Pemberitaan Media
Indonesia, yang juga selaku Ketua
Forum Pemred; dari kalangan
Pengusaha, Ir. S. Luhur Budijarso,
Ind.Kfm., CPBM. selaku Ketua
Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak
Indonesia (APSAI) yang telah
beranggotakan 28 Perusahaan;
dan Ketua 7 Pimpinan Pusat
Muslimat NU, Dra. Hj. Mursyidah
Thahir, M.A.
Pada
Materi
Pertama,
dipaparkan tentang Peran Media
dalam Mencegah Perdagangan
Orang.
Dijelaskan
bahwa
berdasarkan UU No.40 Tahun
1999 tentang Pers terutama Pasal
6 tentang Pers Nasional; serta
UU No.21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana
Perdagangan Orang, terutama
Bab V tentang Perlindungan
Saksi dan Korban, Bab VI tentang
Pencegahan dan Penanganan,
dan Bab VII tentang Kerja

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019
Sama Internasional dan Peran
Serta Masyarakat; maka peran
Pers dalam mencegah dan
memberantas perdagangan orang
meliputi: peran mengedukasi,
peran berempati, dan peran
mengadvokasi.
Materi Kedua, dipaparkan
tentang Peran Dunia Usaha dalam
Perdagangan Orang. Dijelaskan
bahwa bagian terbesar dari
Child Trafficking adalah tujuan
eksploitasi seksual dan bekerja
pada tempat-tempat pekerja kasar
dengan upah rendah seperti di
pelabuhan, buruh, pembantu
rumah tangga, dan sebagainya.
Untuk itu, peran APSAI adalah
membentuk Perusahaan Layak
Anak yang mencakup: Bidang
Policy/kebijakan anti pekerja anak
hingga supply chain dan kebijakan
yang pro-pengasuhan anak; di
Bidang
Product
mendukung
produk dan layanan konsumsi
layak anak serta memperhatikan
suara konsumen anak; dan di
Bidang Program menggalakkan

program
Corporate
Social
Responsibility (CSR).
Materi Ketiga sebagai materi
yang
terakhir,
memaparkan
tentang Peran Masyarakat dalam
PP TPPO. Dijelaskan bahwa
meskipun berbagai kebijakan
dalam bentuk regulasi maupun
operasional untuk PP TPPO ini
telah diterbitkan oleh Pemerintah,
namun upaya pencegahan dan
penanganan oleh Pemerintah
maupun
Masyarakat
belum
memperlihatkan
hasil
yang
signifikan. Hal ini kemungkinan
disebabkan oleh karena belum
adanya
kesatuan
komando
tentang lembaga manakah yang
paling memiliki otoritas tunggal
dari akar masalah sampai dengan
titik akhir penyelesaian TPPO ini
(seperti KPK untuk Tindak Pidana
Korupsi, atau Densus 88 untuk
Penanggulangan
Terorisme),
serta fakta bahwa PP TPPO
masih dilakukan secara parsial.
Terakhir,
dijelaskan
tentang
Peran Strategis Ormas Perempuan
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untuk melakukan upaya PP TPPO
melalui Gerakan: 1. Membangun
komitmen bahwa agama sebagai
sumber kekuatan dalam rangka
melindungi
masyarakat
dari
kejahatan Mafia Perdagangan
Orang; 2. Advokasi implementasi
kebijakan dengan mengeliminasi
tindak
kekerasan
serta
diskriminasi terhadap perempuan
dan anak sebagai korban TPPO;
3. Mendorong masyarakat untuk
turut aktif dalam pengawasan
rekrutmen tenaga kerja agar
terhindar dari penipuan.
Pada
penghujung
acara
Pertemuan, setelah diadakan
Tanya-Jawab, maka acara ditutup
oleh Sekretaris Menteri PPPA
dengan menyampaikan harapan
agar dari pertemuan tersebut dapat
diwujudkan komitmen bersama,
serta upaya lanjutan yang harus
didiskusikan pada Pertemuan
Bako Humas selanjutnya, dan
penekanan agar diperkuat jalinan
koordinasi dan kerja sama antar
Kementerian dan Lembaga. (*)
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Pentanda tanganan Nota Kesepakatan anatara KOWANI dan BNN

MoU KOWANI dengan BNN

R

abu, 22 April 2015,
Kongres
Wanita
Indonesia
(KOWANI)
bersama
dengan
Badan
Narkotika
Nasional
(BNN) menandatangani Nota
Kesepahaman tentang Peran
Aktif Kongres Wanita Indonesia
dalam Rangka Terselenggaranya
Program
Pencegahan
dan
Pemberantasan Penyalahgunaan
dan Peredaran Gelap Narkoba
(P4GN).
Penandatanganan
dilakukan oleh Kepala BNN, Dr.
Anang Iskandar, SH., MH. dan
Ketua Umum Kowani, Dr. Ir. Giwo
Rubianto Wiyogo, MPd., di Wisma

Elang (TNI AL), Jakarta Pusat.
Kowani merupakan federasi
organisasi
kemasyarakatan
perempuan
Indonesia
yang
memiliki 86 (delapan puluh
enam) organisasi perempuan
yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia dan secara organisasi
seperti akar rumput. Artinya,
jaringan organisasi kelembagaan
Kowani bukan hanya di tingkat
pusat saja tetapi berakar hingga
daerah bahkan desa.
Dengan struktur kepengurusan
yang berakar di masyarakat
tersebut, maka Kowani merupakan
organisasi yang strategis sebagai

mitra BNN dalam rangka realisasi
kebijakan dan program edukasi
pencegahan
penyalahgunaan
Narkoba hingga rehabilitasi bagi
penyalah guna Narkoba.
Melalui Nota Kesepahaman ini,
BNN dan Kowani akan bekerja
sama dalam hal pelaksanaan
diseminasi
informasi
dan
advokasi di bidang P4GN;
konsultasi dan bimbingan dalam
meningkatkan
pengetahuan
dan
keterampilan
kepada
seluruh anggota Kowani untuk
membangun keluarga sejahtera
yang bebas dari penyalahgunaan
Narkoba,
akan
dilaksanakan
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Foto bersama pengurus Kowani dan Kepala BNN

Training of Trainer (ToT), serta
pembinaan dan pemberdayaan
dalam
pembentukan
kader
anti penyalahgunaan Narkoba.
Sosialisasi pelaksanaan program
wajib lapor dan rehabilitasi
bagi
pecandu
dan
korban
penyalahgunaan Narkoba dan
pemanfaatan call center Kowani
dalam rangka pendampingan yang
terkait dengan penyalahgunaan
Narkoba.
Dalam sambutannya, Dr. Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo, MPd.,
menegaskan bahwa BNN tidak
perlu ragu sedikitpun atas
komitmen dan kapasitas Kowani
dalam mengupayakan P4GN. Hal
tersebut dikarenakan kerjasama
yang erat telah terjalin sejak BNN
berdiri pada tahun 2002 dan pada
saat itu juga Kowani mendapatkan
penghargaan atas kesuksesannya
dalam pencegahan Narkotika di

tanah air.
Ia juga menyatakan bahwa
Kowani akan memanfaatkan
anggota
organisasinya
yang
berjumlah
86
organisasi
perempuan yang turut hadir dalam
acara penandatangan MoU dan
Sosialisasi Peran Serta Masyarakat
dalam
Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan Narkoba tersebut
untuk meneruskan apa yang telah
disampaikan Kepala BNN, kepada
pengurus, kader, dan simpatisan
organisasinya masing-masing di
seluruh cabang di daerah, yang jika
diakumulasikan beranggotakan
30 juta perempuan Indonesia.
Giwo Rubianto juga meyakini
bahwa peran Kowani menjadi lebih
penting dalam upaya pencegahan
Narkoba
karena
biasanya
pendekatan melalui perempuan
lebih persuasif, sehingga tidak
hanya program pencegahan yang

bisa dimaksimalkan oleh Kowani
namun juga program rehabilitasi
bagi pecandu Narkoba. Pecandu
Narkoba akan lebih mudah diajak
dan didorong untuk datang ke
pusat rehabilitasi. Hal ini sejalan
dengan target rehabilitasi bagi
100.000 korban penyalahgunaan
Narkoba di tahun 2015 ini.
Bersama Kowani, BNN optimis
dapat memberikan efek positif
terhadap pelaksanaan program
P4GN di tanah air. Bagi BNN
peran perempuan sebagai benteng
utama keluarga perlu mendapat
perhatian dalam upaya pencegahan
serta perlindungan dari ancaman
bahaya penyalahgunaan Narkoba,
sehingga dapat menjadi garda
terdepan
untuk
membawa
keluarga
Indonesia
menjadi
bangsa yang lebih cerdas dengan
sumber daya manusia yang sehat.
(*)
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Puan Maharani Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sedang membuka acara Walk For Children

Walk For Children
M
inggu, 26 April 2015,
Ketua Umum beserta
Dewan
Pimpinan
dan para Pengurus
Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani) mengikuti acara WALK
FOR CHILDREN yang diadakan
oleh Komunitas Gerakan Peduli
Anak Indonesia (KuGapai) di
Lapangan Monumen Nasional
(Monas) Jakarta Pusat.
Kibasan bendera start oleh
Menteri
Koordinator
Bidang
Pembangunan
Manusia
dan
Kebudayaan (Menko PMK), Puan
Maharani, kemudian melakukan
Jalan Bersama mulai dari Monas
ke Bunderan HI dan finish kembali
lagi di Monas.
Dalam
sambutannya,
Menko PMK Puan Maharani
menyampaikan
ajakannya
agar seluruh masyarakat ikut
memerangi
segala
bentuk
kekerasan
terhadap
anak.
Sebagaimana diketahui bahwa
saat ini kasus kekerasan pada
anak cenderung meningkat dan
itu membutuhkan komitmen dari
semua pihak untuk mengatasinya.

“Memerangi kasus kekerasan
pada anak harus melibatkan
semua pihak. Tidak hanya
Pemerintah, tetapi juga sektor
swasta dan masyarakat,” demikian
disampaikan oleh Menko PMK
Puan
Maharani
didampingi
Ketua Umum Kowani Dr. Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.
usai acara “Walk for Children”
sekaligus peluncuran Komunitas
Gerakan Peduli Anak Indonesia
(KuGapai).
Menurut Puan, kekerasan
verbal terhadap anak di lingkungan
keluarga akan membuat anak
tumbuh dalam situasi tidak aman
dan tidak nyaman. Pada akhirnya
ini akan membuat anak-anak
Indonesia terhambat dalam hal
tumbuh kembangnya.
Sementara itu Ketua Umum
Kowani menyampaikan bahwa
kekerasan yang menimpa anakanak kini makin bermacammacam bentuk dan modusnya.
Tidak sekedar menjadi korban
kekerasan fisik, tetapi juga
kejahatan seksual (paedofilia) dan
human trafficking.

“Kita semua prihatin karena
anak-anak kini telah menjadi
objek dari aksi kekerasan yang
dilakukan
oleh
orang-orang
dewasa,” jelas Ketua Umum
Kowani, Giwo Rubianto Wiyogo.
Padahal
Pemerintah
telah
mengeluarkan berbagai regulasi
untuk melindungi anak. Salah
satunya adalah UU No.23 Tahun
2004 tentang Perlindungan Anak.
Tetapi faktanya kasus kekerasan
terhadap anak terus meningkat
baik jumlah maupun ragam
bentuknya.
Lebih lanjut Ketua Umum
Kowani menyampaikan bahwa
hingga saat ini masih banyak
masyarakat yang tidak memahami
tentang makna perlindungan
anak. Acapkali banyak yang
beranggapan bahwa anak adalah
dominasi orang tua, sehingga
setiap ayah maupun ibu dapat
bebas
memperlakukan
anak
dengan sekehendak hatinya.
Mari kita hentikan kekerasan
pada anak! (*)
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Para Narasumber dan Panitia dalam acara Dialog Publik

Peran Strategis Perempuan di
Kancah Politik

K

uota
30
persen
untuk perempuan di
kepengurusan
partai
politik (parpol) dan
calon anggota legislatif, dinilai
tidak cukup memberikan dampak
kepada keterpilihan perempuan
di parlemen, karena sistem suara
terbanyak membuat perempuan
bertarung di gelanggang yang
sama dengan laki-laki.
“Padahal perempuan sampai
hari ini masih hidup dalam
ketidakadilan
gender
yang
membuat mereka tidak punya
akses dan modal sosial politik
yang sama dengan laki-laki,” kata
Ketua Umum Partai Solidaritas
Indonesia (PSI) Grace Natalie
dalam Dialog Publik “Peran
Strategis
Perempuan
Dalam
Kancah Politik” di Gedung
Kowani, Jakarta, Kamis.
Dalam keterangan persnya,
Grace mengatakan, domestifikasi
dari cara pandang yang bias
gender masih terjadi di Parpol,
Parlemen, dan Birokrasi.
“Lihat saja di Parpol, posisi
yang
berhubungan
dengan

internal
selalu
diberikan
kepada perempuan (bendahara,
administrasi,
dan
lainnya).
Sementara posisi di bidang
eksternal selalu ada di tangan
laki-laki. Jangan heran jika dalam
pemilihan atau voting, pemilik
suara sah pasti didominasi lakilaki. Yang terpilih pasti laki-laki,”
kata mantan Presenter TV Swasta
Nasional itu.
Begitu juga di parlemen,
domestifikasi juga terjadi seperti
pimpinan DPR 100 persen
laki-laki. Untuk pimpinan alat
kelengkapan DPR, perempuan
hanya 7 persen.
“Di pembagian Komisi, dulu
selalu dikandangkan di Komisi IX.
Sekarang Komisi VIII. Bayangkan
saja perempuan yang selama ini
diminta menjaga kehormatannya,
tapi begitu jadi Badan Kehormatan
DPR, isinya 100 persen laki-laki,”
katanya.
Dia
menambahkan,
ada
tiga hal yang harus dilakukan
PSI untuk mengatasi masalah
tersebut.
Pertama,
dalam
konteks struktural, PSI sejak

awal sudah menggariskan bahwa
50 persen untuk perempuan di
kepengurusan. Bukan hanya itu,
juga soal posisi pemilik suara sah
ketika ada pengambilan kebijakan
50 persen perempuan.
Kedua, PSI mendukung jika
ada revisi UU Pemilu dimana
sistemnya adalah kursi 30 persen
untuk perempuan.
“Ketiga, solidaritas gender
harus selalu diperjuangkan, tidak
zaman lagi bicara organisasi.
Solidaritas
laki-laki
pro
kesetaraan dan perempuan pro
keadilan gender, itu zaman baru,”
tandasnya.
Ketua Umum Korps-HMI-wati
(Kohati) PB HMI Endah Cahya
Immawati yang hadir dalam
diskusi tersebut mendukung apa
yang sedang diperjuangkan Grace
Natalie di PSI.
Hal senada juga disampaikan
Dr.Ir. Jafar Hapsah mantan
Ketua Fraksi Partai Demokart,
Menurutnya, peran perempuan
di kancah politik adalah hak yang
harus terus diperjuangkan. (*)
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K

amis, 30 April 2015,
Ketua Umum Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani),
Dr.
Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.
menghadiri HUT ke-85 sekaligus
Kongres Pasundan Istri (PASI)
XXII, bertempat di Ruang Lantai
7 RS Santosa Bandung.
Pada kesempatan ini, Ketua
Umum Kowani menyampaikan
kata Sambutan, yang didahului
oleh Sambutan dari Ibu Popong
Otje Djundjunan selaku Ketua
Umum Pengurus Pusat PASI.
Hadir pula pada acara ini, Bapak
Ahmad Heryawan, Gubernur
Provinsi Jawa Barat. Adapun
tema pada Kongres PASI ini
yaitu “Pasundan Istri sebagai
Organisasi Tiga Jaman Harus
Menjadi Contoh bagi Generasi
Muda Penerus Bangsa”.
Dalam sambutannya, Ketua
Umum
menyampaikan
rasa
bangga karena KOWANI dapat
hadir dalam acara Milangkala
PASI yang sudah berkiprah selama
85 tahun, apalagi PASI termasuk
anggota tertua KOWANI, yang
sudah bergabung sebagai anggota
sejak Tahun 1935.
Sejarah mencatat, tokoh PASI
Ibu Ema Poeradiredja adalah
pimpinan Kongres Perempuan
Indonesia III pada Tahun 1938 di
Bandung. Salah satu keputusan
yang sangat penting saat itu adalah
menetapkan tanggal 22 Desember
sebagai Hari Ibu, yang hingga hari
ini kita peringati sebagai Hari
Besar Nasional.
Ketua Umum Kowani juga
menyampaikan
rasa
bangga
pada pimpinan PASI saat ini, Ibu
Popong Otje Djundjunan. Beliau
pada usianya yang tidak muda
lagi, tetap mampu menunjukkan
kepiawaiannya memimpin Sidang
Paripurna waktu yang lalu di
DPR RI. Tampilnya Ceu Popong
telah menginspirasi dan memberi
semangat banyak perempuan lain
di Indonesia, termasuk KOWANI.
Hal ini menunjukkan bahwa PASI

Ibu Ketua Umum memberikan sambutan

Kongres Pasundan Istri
di Bandung
telah dan akan terus menjadi
suri tauladan bagi kiprah dan
kepemimpinan perempuan di
Indonesia.
Seperti diketahui, bahwa tujuan
Organisasi Pasundan Istri adalah
meningkatkan harkat dan derajat
kaum wanita Sunda khususnya
dan kaum wanita Indonesia
pada umumnya. Pasundan Istri
didirikan untuk membela hak dan
kewajiban kaum wanita. Sudah tak
terhitung perjuangan dan kiprah
Pasundan Istri di bidang sosial,
pendidikan, ekonomi, maupun
politik.
Tantangan
perempuan
Indonesia saat ini tentunya
berbeda dengan masa lalu.
Saat ini kita diresahkan dengan
banyak persoalan sosial. Dari
mulai
maraknya
pelecehan
seksual terhadap anak, prostitusi
online, dan baru-baru ini ada
berita rencana pesta bikini untuk
merayakan kelulusan sekolah
anak-anak SMA. Kita juga
khawatir dengan penggunaan
narkoba yang semakin tidak
terkontrol. Harga-harga sembako

dan barang kebutuhan sehari-hari
terus melejit. Dan banyak masalah
kekinian yang menjadi bagian dari
perjuangan kita kaum perempuan.
Pasundan
Istri
bersama
KOWANI harus menanggapi
permasalahan ini dengan bijak dan
sungguh-sungguh. Nasib generasi
muda dan kaum kita ada di tangan
kita. Kaum perempuan harus tetap
bangkit memperjuangkannya.
Dalam akhir sambutannya,
Ketua
Umum
Kowani
menyampaikan harapan agar
kiranya upaya mempertahankan
Budaya Sunda akan menjadi
salah satu prioritas KOWANI
yang sejalan dengan tujuan
Pasundan Istri. Juga diharapkan
agar pada usia yang ke 85
Tahun, Pasundan Istri akan
terus menjadi suri tauladan bagi
organisasi perempuan lainnya,
dan yakin bahwa PASI akan
mampu menghadapi tantangan
zaman dan terus mengembangkan
organisasinya di berbagai wilayah
di Indonesia, dan melibatkan
kaum muda dalam aktivitasnya.
(*)
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Ibu Ketua Umum menjadi narasumber

Talk Show Pembagian
Waktu Antara Wanita
Karir dengan Ibu Rumah
Tangga

K

etua Umum Kowani
DR. Ir. Giwo Rubianto
Wiyogo,
M.Pd.
menyerukan
agar
kaum perempuan meningkatkan
kewaspadaan serta lebih aktif
turut berperan dalam memerangi
bahaya Narkoba di Tanah Air.

Siapapun perempuan yang
menjadi
pelaku
kejahatan
Narkoba, maka hukuman mati
tetap berlaku baginya.
Hal ini disampaikan pada
Pertemuan dan Diskusi Bersama
dalam acara Fashion Show Batik
Danar Hadi, yang menghadirkan

pula Puteri Indonesia 2015, Rabu
6 Mei 2015.
Hadir pula pada acara ini,
Puteri Indonesia 2015, Anindya
Kusuma Putri, Ketua Umum
PERTI
(Persatuan
Tarbiyah
Islam), Ibu Wirda, dan Pengurus
Kowani. (*)
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Rombongan foto bersama Waliktoa Cirebo Drs. Nasrudin Azis

Kunjungan Kerja
Bidang Lingkungan Hidup
ke Cirebon

P

ada tanggal 4 Mei 2015
pagi rombongan Kowani
berangkat ke Cirebon
mengendarai
kereta
Cirebon
Ekspress
dipimpin
Ketua
Bidang
Lingkungan
Hidup Sri Sumiati, SE. Tengah
hari
rombongan
langsung
mengunjungi pengumpul limbah
rotan yang dilakukan masyarakat
di Desa Tegal Wangi Plered.
Dengan mesin tua yang
sederhana mereka mengelupas
limbah
batang-batang
rotan
yang didatangkan dari Sumatera.
Ukuran yang terkecil 5mm dipakai
untuk mengikat kerajinan tangan
diantaranya tempat gelas, piring

rotan, tatakan meja yang diekspor
ke Korea.
Rombongan
berkesempatan
meninjau pabrik yang membuat
perlengkapan rumah tangga dan
assesoris terbuat dari limbah
laut dan kerang. Multi Dimensi
Shellcrafts yang mempekerjakan
masyarakat
setempat
mengkombinasikan
teknologi
tinggi dan ketrampilan tangan
yang indah. Jadilah berbagai
pernak-pernik kecil sampai meja,
kursi dan tempat tidur nan cantik
yang sudah berhasil merambah ke
manca negara.
Pada kunjungan kerja ini kami
bertatap muka dengan walikota

Cirebon,
Drs.Nasrudin
Azis
yang baru dilantik bulan April
2015. Kota Cirebon luasnya 37
km dengan 5 kecamatan dan 22
kelurahan. Kota Cirebon yang
kecil mungil indah dipandang
ini menyedot hasrat usaha warga
kota tetangga seperti Kuningan,
Majalengka dan Indramayu.
Siang hari yang beraktivitas
di Kota Cirebon 2 juta jiwa,
sedangkan malam hari hanya ada
360.000 jiwa. Pabrik-pabrik ada
dimana-mana, tetapi Cirebon
adalah etalase tempat mereka
mempromosikan
berbagai
produknya.
Ketua Umum Kowani dalam

81

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019
paparannyamembuka
peluang
untuk memasarkan souvenir
produksi Cirebon keluar negeri.
Pada tanggal 29 Mei s/d 6 Juni
2015 rombongan Kowani akan
berangkat ke forum internasional
di Kishmir-Turki.
Kowani
mengajak
para
pengusaha local untuk turut
berpartisipasi dalam Kowani
Fair 2015. Walikota menyambut
simpatik ajakan ini dan akan

mengirim
partisipan
dan
Dekranasda.
Ibu Giwo memberi peluang
kepada Kota Cirebon untuk
dijadikan
area
penanaman
mangrove
oleh
Gerakan
Perempuan Tanam dan Pelihara
(GPTP) pada bulan Desember
2015. Pemda menyambut ajakan
tersebut dan siap mendukung
apapun yang diperlukan untuk
pelaksanaan acara tersebut.

Pelabuhan
Cirebon
akan
diperluas 60 Ha mulai bulan
Oktober 2015. Hal ini akan
membuka peluang yang lebih
luas
bagi
Cirebon
untuk
mengembangan
potensinya.
Beliau optimistis Cirebon akan
menjadi daerah kunjungan wisata
weekend warga Jakarta dan
sekitarnya karena jalan tol double
track sudah ada. (*)

Pengumpul libah rotan didesa Telagwangi Cirebon
Tangan terampil mebuat cermin libah laut

Dengan teknologi tinggi menghasilkan perlengkapan
rumah tangga indah berbingkai kerang
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Foto bersama DP KOWNAI dengan Menteri Komunikasi Rudiantara didampingin Staf Ahli Menteri Ir. Woro

AUDIENSI KOWANI DENGAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

K

etua Umum Kowani
dan Dewan Pimpinan
KOWANI melaksanakan
audiensi dengan Menteri
Komunikasi dan Informatika
RI, Rudiantara, dan Staf Ahli
Menteri Ir. Woro pada hari
Senin tanggal 4 Mei 2015 di
Kementerian Komunikasi dan
Informatika, Jakarta. Pertemuan
tersebut menghasilkan beberapa
kesepakatan dan kesempatan kerja
sama dalam upaya Pemanfaatan
Teknologi
Informasi
untuk
Pemberdayaan Perempuan.
Ketua Umum KOWANI Dr. Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.
menyampaikan
keprihatinan
kaum perempuan atas maraknya
prostitusi online. Keprihatian
ini direspon secara positif oleh

Menkominfo yang menyatakan
telah dan akan melakukan
langkah-langkah yang diperlukan
untuk
mencegah
adanya
pemanfaatan teknologi informasi
yang merugikan kaum perempuan.
Ke
depan
diharapkan
KOWANI bisa memanfaatkan
program-program yang sudah
dicanangkan
Kemenkominfo
untuk pemberdayaan masyarakat
khususnya kaum perempuan.
Kemenkominfo memiliki berbagai
program dan kegiatan untuk
meningkatkan akses masyarakat
terhadap teknologi informasi.
Jika KOWANI memiliki gagasan
konkret untuk meningkatkan
akses kaum perempuan terhadap
teknologi informasi, tentunya
bisa disampaikan untuk dijajagi

peluang
kerjasamanya,
baik
dengan Kemenkominfo secara
langsung,
maupun
dengan
lembaga privat yang bergerak di
bidang informasi.
Selanjutnya juga, ke depan
KOWANI dapat mengembangkan
Pusat
Layanan
Pengaduan
Perempuan
berbasis
IT;
Membuat
pelatihan-pelatihan
bagi Organisasi Anggota Kowani
untuk memanfaatkan IT dalam
mengelola pengetahuan anggota
masing-masing
organisasinya
(Knowledge
Management);
Pelatihan-pelatihan penggunaan
internet sehat; dan kegiatan
lain yang akan mengoptimalkan
teknologi
informasi
bagi
pemberdayaan perempuan. (*)
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WOMEN FOR THE WORLD

K

amis, 7 Mei 2015, Kongres
Wanita
Indonesia
(Kowani) yang dipimpin
oleh
Ketua
Umum
Kowani, Dr. Ir. Giwo Rubianto
Wiyogo, M.Pd. hadir pada acara
“Women for the World”, di
Balai Agung, Balai Kota. Acara
yang dibuka oleh Gubernur DKI
Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama
(Ahok)
tersebut
merupakan
kegiatan untuk meningkatkan
partisipasi perempuan di berbagai
sektor, misalnya politik, sosial,
ekonomi, dan lainnya.
Dalam sambutannya, Bapak
Ahok menyampaikan rencananya
untuk memaksimalkan peran
para wanita anggota Pembinaan
Kesejahteraan Keluarga (PKK) di
DKI Jakarta. Pasalnya, menurut

beliau, saat ini banyak orang
mempersepsikan bahwa Ibu-ibu
Anggota PKK adalah merupakan
perempuan tak bekerja dan hanya
gemar mencari hadiah. Karena itu,
Pemprov DKI Jakarta akan segera
mencanangkan Gerakan Ketuk
Pintu Buka Hati. Kegiatan yang
dilaksanakan pada 24 Mei 2015
ini akan memberdayakan Ibuibu PKK agar dapat memberikan
manfaat bagi masyarakat yang
tinggal di rumah susun sederhana
sewa (rusunawa).
Sementara itu, Founder Women
for the World, Rosa Patti Djalal,
seorang ibu yang gigih bekerja
demi kemajuan perempuan negeri
ini, mengajak kaum perempuan
untuk
memiliki
kemampuan
interpreneur dan berwiraswasta

dengan bantuan modal, karena
sekecil apapun itu pasti berguna
untuk
perempuan
Indonesia
karena dapat membantu suami
dalam pemenuhan kebutuhan
keluarga dan menyekolahkan
anak. Hal ini bertujuan agar
Perempuan Indonesia tangguh
dan dapat mandiri serta mampu
menciptakan lapangan pekerjaan
sendiri.
Acara ini turut dihadiri oleh
Ketua DPR Setya Novanto, istri
Gubernur DKI Veronica Tan,
istri Wakil Gubernur DKI Heppy
Farida Djarot Saiful, mantan
Menteri Lingkungan Hidup Erna
Witoelar, Nurul Arifin, serta para
tamu undangan lainnya. (*)
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PERTEMUAN
DENGAN
TIM AHLI KOWAMI

Jum’at, 8 Mei 2015, telah dilaksanakan Pertemuan dengan Tim Ahli KOWANI yang dipimpin oleh Ketua
Umum Kowani, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo M.Pd. Pertemuan yang berlangsung selama 2 jam tersebut
merupakan perkenalan Dewan Pimpinan Kowani dengan para Tim Ahli.
Berikut ini rangkuman hasil pertemuan tersebut, yaitu beberapa nasehat dan wejangan serta petunjuk
dan arahan dari para Tim Ahli.
1. Dr. Ratna Megawangi
Menurut Ibu Ratna, posisi Kowani sangat strategis, terutama jika diisi
dengan kegiatan yang bermanfaat. Selama ini Ibu Ratna berkecimpung di
bidang pendidikan karakter. Aktif di IPB, Ilmu Keluarga dan Konsumen,
Fakultas Ekologi Manusia. Founder of Indonesia Heritage Foundation,
bergerak di bidang pendidikan karakter. Beliau mengembangkan model
alternatif untuk pendidikan. Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Ratna,
bahwa banyak hal seperti kreativitas, posisi kita masih di bawah. Anakanak harus dididik untuk menjadi anak-anak yang berakhlak mulia dan
kreatif.
Sebagai Koordinator Pendidikan Karakter yang aktif pada OASE
Kabinet Kerja, beliau menyampaikan bahwa semua hal bisa disinergikan
dengan Kowani. Diuraikan tentang bagaimana membentuk keluarga
sebagai wadah pengasuhan anak yang penuh cinta, bagaimana
menyadarkan para orang tua untuk dapat mengasuh anak-anaknya
secara efektif.
Konsep pembentukan 2000 duta parenting, dapat dilakukan untuk organisasi anggota Kowani, sekaligus
juga menggerakkan PAUD berkualitas sesuai Program Kemendikbud. Program satu Desa satu PAUD yang
lebih diarahkan pada sisi kuantitas, sekarang akan diperbaiki kualitasnya. Guru-guru PAUD akan ditransform
dengan paket-paket pelatihan, kegiatan dimulai pada 12 Mei 2015. Kowani dapat disertakan dalam pelatihan
tersebut, karena ternyata, misalnya, masalah Narkoba itu terjadi sebagai akibat dari timbulnya masalah pada
pola pengasuhan keluarga. Parenting yang baik bisa mencegah penyalahgunaan Narkoba.
2. Hj. A. Sulasikin Moerpratomo
Menurut Ibu Mur, Kowani harus berkomunikasi dengan organisasi
pemuda untuk mendorong pelaksanaan revolusi mental. Beliau
menyampaikan rasa bangganya terhadap Kowani yang baru beberapa
bulan sudah sangat aktif melaksanakan berbagai kegiatannya. Beliau
juga menyampaikan rasa bangga bahwa Ibu Giwo terpilih dalam
Kongres XXIV Tahun 2014 sebagai Ketua Umum Masa Bakti 2014-2019
dengan perolehan suara yang signifikan.
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3. Prof Dr. Aida Vitalaya S. Hubeis
Ibu Aida menyampaikan pujiannya bahwa Ibu Murpratomo adalah
pemberi inspirasi, yang masih aktif sampai di usia lanjut. Ibu Aida yang
mengajar Manajemen SDM, menginisiasi Kurikulum baru di IPB, yaitu
ilmu Komunikasi Gender, yang semula banyak pro-kontranya namun
kini sudah banyak diminati oleh Lintas Fakultas. Menurut beliau, relasi
pria-wanita semakin kompleks, persoalan anak dengan adanya media
sosial juga semakin kompleks. Di masa kini telah terjadi perubahan
peran keluarga, untuk itu diperlukan tempat penitipan anak yang
berkualitas, yang disediakan oleh Pemerintah, terlebih lagi jika UU
PRT sudah terbit, maka keluarga muda pada umumnya tidak bisa lagi
membayar PRT.

4. Dr. Ir. Muchtar Luthfie, MMA
Berpengalaman sebagai pengerah tenaga kerja, Bapak Muchtar
menyatakan siap bekerjasama dengan Ibu Yulia dan kawan-kawan
dari Bidang Ketenagakerjaan Kowani. Menurutnya, Kowani harus
memperhatikan situasi kerja perempuan khususnya di Luar Negeri.
Selama masih menjabat sebagai Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan,
beliau mengawasi norma kerja perempuan dan anak. Ada sekitar 200
tenaga kerja wanita yang akan dihukum mati. Sulit bagi pemerintah
membayar denda/jaminan, sehingga penting bagi kita untuk menyusun
upaya-upaya preventif. Saat ini ada moratorium pengiriman TKW
informal (PRT) ke Timur Tengah. Harus ada peningkatan keterampilan
khusus seperti Cook, Care-giver, House-keeper. Ada sekitar 200 BLK
di seluruh Indonesia. Untuk itu beliau menyatakan bahwa Kowani
bisa membuat MoU dengan BLK untuk meningkatkan keterampilan
wanita yang memerlukan pekerjaan, karena TKW yang bekerja di luar
negeri meski sudah dilatih oleh swasta namun biasanya tidak dilakukan
dengan benar, terlebih lagi dengan banyaknya pelatihan yang fiktif, maka merupakan tugas Kowani untuk
terus memperjuangkan hak-hak wanita.
5. Rini Amalluddin, S.H., M.Si.
Harapannya, Kowani (Ketua, Kabid) bisa bekerjasama dengan Tim
Ahli. Ibu Rini menyampaikan bahwa situasi politik saat ini sudah
melampaui paradigma, kepentingan Politik dan Uang saling terkait,
Bidang Politik terkait erat dengan Bidang Hukum dan HAM. Dengan
telah adanya UU Desa, maka Bidang Politik dan Hukum harus masuk
ke pedesaan sehingga masyarakat pedesaan faham akan hak-haknya.
Lebih lanjut beliau mengingatkan agar perempuan jangan sampai
dijadikan alat untuk memenangkan laki-laki.
Menurut pendapat beliau, masih ada Anggota DPR yang tidak
memahami dengan baik tentang Gender. Kowani pernah menerbitkan
buku “Kowani Menuju Parlemen” dan kini sedang disusun Buku Saku
Analisa Politik Perempuan Indonesia. Berikutnya masalah dalam UU
Perkawinan, bagaimana di masa kini perempuan sudah berani meminta
cerai kepada suami, bagaimana seorang anak di luar nikah dapat diakui
oleh ayah biologisnya. Akhirnya, Ibu Rini yang mengajar di Lemhanas
- sekaligus mengetuai Yayasan Thalasemia dan menjadi Pembina Yayasan Sayap Ibu yang mengurus adopsi
anak terlantar dan anak cacat - ini mengharapkan agar Ketua Umum dengan seluruh Pengurus Kowani dapat
berjalan bersama, serta memanfaatkan Tim Ahli secara optimal.
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6. Erna Sofwan Syukri, S.H.
Menurut Ibu Erna, UU Perkawinan memang sulit diubah. Namun
tetap perlu diubah, caranya dengan mengubahnya item per item,
misalnya tentang usia 16 Tahun yang masih terlalu dini diubah menjadi
18 Tahun. Seharusnya hal semacam ini masuk dalam UU Perlindungan
Anak. Selanjutnya perlu ada supremasi hukum untuk menegakkan
kesetaraan gender dan mencegah pelanggaran HAM. Aturan-aturan
yang sudah tidak sesuai harus direvisi. Perlu penambahan satu pasal
tentang restitusi bagi korban-korban Trafficking. Akhirnya, beliau
berharap agar semua amanat Kongres di Bidang Hukum dan HAM
dapat dilaksanakan.
7. Dr. Sjamsiah Achmad, M.A.
Selama Tiga Periode menjadi Tim Ahli, namun Ibu Sjamsiah
merasa belum benar-benar berkontribusi. Beliau menyampaikan
bahwa ada tiga tujuan Bidang Luar Negeri. Yang akan datang, Tim Ahli
perlu diberitahu dalam bentuk tulisan 1-2 halaman tentang apa saja
yang sudah dilakukan, sehingga dapat diarahkan apa saja yang bisa
dilakukan ke depan. Menurut beliau, selama ini Tim Ahli lebih banyak
dimanfaatkan oleh pihak luar. Kowani perlu mempertanyakan di mana
perannya di ASEAN. Di ICW, pernah menjadi Presiden. Demikian pula
pada Forum CEDAW. Akhirnya, Kowani memiliki consultative status
di PBB, namun perlu dipertanyakan sejauh mana hal itu dimanfaatkan.
8. Dra. Niniek Sri Subandini, M.Si.
Ibu Niniek bertugas sebagai Tim Ahli di Bidang Manajemen
Komunikasi. Beliau berterima kasih atas kepercayaan yang telah
diberikan. Beliau menyampaikan bahwa Ibu Giwo pernah ditampilkannya
di Majalah Pertiwi dan Majalah Kartini. Beliau memberikan pujian
bahwa apa yang dilakukan Kowani untuk kemajuan wanita Indonesia
telah banyak dan bagus sekali, namun jika tidak dikomunikasikan
dengan baik maka masyarakat tidak akan tahu. Kini komunikasi tidak
hanya melalui media cetak, namun juga melalui media sosial. Kowani
memiliki Website, diharapkan agar dapat menjangkau anak-anak muda
perempuan. Ke depannya, Kowani harus lebih komunikatif pada target
sasaran, detilnya akan dikoordinasikan dengan Ibu Erry Simanjuntak,
Ketua Bidang Humas. Terakhir, beliau menyampaikan bahwa sudah
seharusnya Kowani memiliki awareness yang tinggi terhadap apa yang
sudah dilakukan.
9. Maria Madjid Prioharyono
Latar belakang Ibu Maria adalah PR (Public Relation). Beliau sering
bertukar fikiran dengan Ibu Susianah, Ketua Bidang Soskeskel. Menurut
beliau, “PR-ship” adalah pilar utama dari suatu organisasi, itu adalah
sistem dan budaya yang harus diandalkan oleh suatu organisasi. Seorang
PRO (Public Relations Officer) harus belajar mengenai bagaimana
mendampingi Pimpinan. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa jika
Kowani dicintai oleh lingkungan, maka semua program yang dilahirkan
Kowani akan dipanuti. Anggota Kowani berjumlah 30 juta lebih, hal
itu tidak main-main. Berikutnya, Ibu Maria yang juga aktif di BNN ini
menyatakan bahwa Dr. Sunitri juga harus dimanfaatkan semaksimal
mungkin oleh Kowani. Lebih jauh lagi Ibu Maria menyampaikan
bahwa dalam dunia volunteer, harus ada keikhlasan. Perempuan
Indonesia harus diajak maju. Namun di sisi lain, Perempuan Indonesia
juga ada yang terlibat dalam kejahatan Narkoba. Betapa beratnya Ibu
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atau Keluarga Indonesia menghadapi masalah Narkoba, karena keadaan sudah betul-betul gawat. Kowani
sebaiknya memasukkan dalam laporan ke ICW bahwa Kowani aktif dan peduli dalam gerakan penanggulangan
kejahatan Narkoba. Apa yang dilakukan oleh Kowani hendaknya dilaporkan setiap bulan kepada organisasi
anggota dan juga BKOW. Hendaknya juga agar Kowani menitipkan kepada BNN agar BKOW bisa dilibatkan
di Daerah-daerah. Untuk itu semua, tentang keadaan organisasi, maka Humas harus “well-informed”.
10. Dr. Sunitri Widodo
Ibu Sunitri masuk ke Kowani dari bawah, menjadi Pengurus di
Bidang Humas lalu ke Bidang KKLH, dan berasal dari organisasi Persit
Kartika Chandra Kirana. Saat ini Ibu Sunitri memimpin Aliansi Pita
Putih, dimana Ibu Giwo juga aktif di dalamnya. Beliau menasehati agar
jangan sampai di dalam Kowani ada ego antar-Bidang. Kowani keluar
harus bersatu, harus terus berkomunikasi dengan BKOW, misalnya
dalam pencegahan Narkoba. Saat ini ada 17 Sustainable Development
Goals, untuk itu perlu dibagi tugas per Bidang, serta perlu adanya kerja
sama dengan Kementerian Luar Negeri.

11. Ir. Indriastuti, M.M.
Saat ini Ibu Indri menjadi Tenaga Ahli di Bidang Lingkungan
Hidup, juga mendampingi progam GPTP yang diprakarsai 7 organisasi
induk termasuk Kowani. Beliau menyampaikan bahwa ada 3 Program
Kerja Bidang Lingkungan Hidup. Untuk Program Perubahan Iklim,
tidak hanya tanam-menanam pohon saja. Perlu diadakan edukasi
untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.
Sehubungan dengan itu, dalam rangka upaya pelestarian Lingkungan
Hidup, banyak yang bisa dikerjakan sebagai kelanjutan dari apa yang
pernah dikerjakan sebalumnya. Dalam Program Daur Ulang, tidak
ada salahnya Kowani mengadakan MoU dengan Kementerian LH
dan Kehutanan, agar program-programnya bisa disinergikan dan
digabungkan. Selanjutnya Bidang LH terkait dengan Bidang-bidang
lain, seperti Pendidikan LH bagi anak-anak. Ibu Indri memiliki mimpi,
Kowani terlibat dalam upaya mendukung Program Ketahanan Pangan
melalui diversifikasi pangan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa
anak-anak kini mulai kecanduan makanan instan dan berasal dari
luar negeri. Untuk itu para Ibu harus memyadari akan Potensi Pangan
Lokal. Jika kita memiliki kemauan dan bisa mewujudkan kemandirian
pangan (Kementerian Pertanian), maka kita bisa memberikan edukasi
kepada anggota Kowani agar timbul kesadaran dan terbentuk manusia
Indonesia yang memiliki jiwa Nasionalisme yang tinggi.
Kesimpulan dari pertemuan dengan para Tim Ahli Kowani, sebagai berikut:
• Manfaatkan Tenaga Ahli dengan lebih optimal.
• Tingkatkan informasi tentang kegiatan Kowani bagi organisasi anggota Kowani dan BKOW di daerahdaerah.
• Perlu ditingkatkan kerja sama Lintas Bidang.
• Tingkatkan Manajemen Komunikasi (Kehumasan).
• Bangun MoU dengan berbagai Kementerian terkait yang belum membentuk MoU dengan Kowani.
• Bentuk forum khusus yang bersifat periodik antara Tim Ahli dengan Bidang masing-masing.
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Sosialisasi PAUD

R

abu, 13 Mei 2015, Ketua
Umum Kowani Dr. Ir.
Giwo Rubianto Wiyogo,
M.Pd. menghadiri acara
Sosialisasi
Kebijakan
Umum
dan Program Ditjen PAUDNI
(Pendidikan Anak Usia Dini
Nonformal dan Informal) - kerja
sama Kowani dan Kemendikbud,
di Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah Gedung E Lantai 3
Jl. Jend. Sudirman Jakarta.
Hadir pula pada acara ini,
Direktur
Jenderal
PAUDNI
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Hamid Muhammad,
Ph.D., Sekretaris Dirjen PAUDNI
R. Ella Yulaelawati, M.A., Ph.D.,
Prof. Dr. H. Arief Rachman, M.Pd.
Guru Besar Universitas Negeri
Jakarta, selaku Tim Ahli Bidang
Pendidikan Kowani, serta para
Ketua Organisasi Anggota Kowani
dan Pengurus Kowani.
Acara dibuka dengan laporan
oleh Ketua Bidang Pendidikan,
Iptek, Seni, dan Budaya Kowani,
Dr. Ir. Hetifah, dilanjutkan dengan
Sambutan oleh Ketua Umum
Kowani.
Selanjutnya,
materi
yang
pertama disampaikan oleh Prof.
Dr. H. Arief Rachman, M.Pd.,
Guru Besar Universitas Negeri
Jakarta, selaku Tim Ahli Bidang
Pendidikan Kowani, dengan tema
“Pembentukan Karakter Anak
Melalui Pendidikan”.

Materi kedua disampaikan oleh
Sekretaris Ditjen PAUDNI R. Ella
Yulaelawati Rumindasari, M.A.,
Ph.D., tentang Kebijakan Umum
Ditjen PAUD dan Diknas.
Adapun pembahasan materi
disampaikan
oleh
Ketua
Koordinator Bidang Pendidikan,
Prof. Dr. Hj. Masyitoh Chusnan,
M.Ag.
Dalam sambutannya, Ketua
Umum Kowani menyampaikan
rasa bahagia atas kesempatan
yang diberikan untuk turut
berpartisipasi
dalam
acara
sosialisasi
terkait
Programprogram yang diusung oleh
Kementerian Pendidikan Dasar
dan Menengah seputar Pendidikan
Anak Usia Dini, Pendidikan
Keorangtuaan,
Pendidikan
Masyarakat, Pendidikan Kursus,
dan Kelembagaan.
Lebih lanjut diuraikan, bahwa
Kowani
sebagai
organisasi
federasi dari 86 organisasi
wanita di tingkat Pusat dengan
30 juta anggotanya, sangat
peduli akan pendidikan generasi
bangsa, karena kewajiban utama
wanita Indonesia seperti yang
diamanatkan dalam 3 Dimensi
Utama Kowani adalah menjadi
Ibu Bangsa. Sebagai Ibu Bangsa
berarti Kowani memiliki hak dan
kewajiban untuk mengedepankan
kepentingan
bangsa
dan
negara dalam perjuangannya

seperti yang diamanatkan UU
tentang kewajiban negara untuk
mencerdaskan
bangsa,
yang
berarti bahwa pendidikan usia dini
harus gratis dan pembangunan
fasilitas PAUD dibangun di
mana-mana sedekat mungkin
dengan pemukiman, sehingga
ibunda dengan mudah dapat
mengantarkan
putra-putrinya
untuk bersekolah. Kowani dalam
hal ini sebagai Ibu Bangsa, sebagai
Bunda Bangsa, adalah mitra
utama dalam hal mengelola dan
mensukseskan pendidikan usia
dini.
Perempuan telah ditakdirkan
berperan
sebagai
“Pendidik
Pertama dan Utama” (first and
main educator) dalam keluarganya,
maka Kowani yakin bahwa peran
Ibu dalam membimbing anakanaknya sebagai generasi Bangsa
adalah sangat penting, Ibu adalah
tonggak utama penentu arah
pendidikan dan kemandirian
anak-anaknya di masa depan.
Pendidikan dasar yang utama
dan pertama berasal dari seorang
ibu, karena seorang ibu lah yang
menimang anaknya sejak dari
dalam kandungan sampai dengan
lahir, memelihara dan merawat
bahkan mengajar bahasa pertama,
bahkan yang paling tahu bahasa
tubuh sang Balita secara khusus.
Karena Ibu adalah orang yang
pailing dekat dengan Balita, maka

100 Hari Kinerja KOWANI Masa Bakti 2014-2019
PAUD juga merupakan bagian
yang melekat dari seorang ibu
atau perempuan.
Pendidikan adalah hak anak
yang harus dipenuhi sejak anak
berada dalam kandungan ibunya
sampai dengan usia 18 tahun,
dimana hal itu menjadi tanggung
jawab dari orang tua, juga
masyarakat dan negara.
Ditambahkan,
bahwa
Pendidikan Anak Usia Dini adalah
suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir
sampai dengan usia enam tahun
yang dilakukan melalui pemberian
rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan
perkembangan jasmani dan rohani
agar anak memiliki kesiapan
dalam memasuki pendidikan lebih
lanjut, menjadi generasi yang
bertaqwa kepada Tuhan YME,
bermartabat, mandiri, dan berjiwa
sosial tinggi.
Kowani sebagai organisasi
kelembagaan sangat concern
terhadap pendidikan generasi
bangsa
dan
juga
terhadap
pendidikan perempuan. Sesuai
dengan hasil Kongres XXIV
Tahun 2014 Bidang Pendidikan,
Kowani berfokus kepada salah
satu bidang pendidikan yaitu
Program Pendidikan Anak Usia
Dini (PAUD).
Kowani sebagai organisasi
wanita merasa bangga dan
terhormat
bahkan
wajib
menyukseskan
program
pemerintah
dalam
upaya
mencerdaskan bangsa terutama
melalui pendidikan anak usia dini,
karena bagi Kowani, kesuksesan
dan kemajuan suatu Bangsa
sangat ditentukan oleh pendidikan
anak usia dini sebagai sarana dan
kegiatan awal peletakan fondasi
tata nilai sejak dini.
Oleh karena itu, dengan
jumlah anggota dari organisasi
anggota KOWANI yang tersebar di
seluruh penjuru negeri dan secara
organisasi sampai ke akar rumput,
tentunya hal ini merupakan

kekuatan besar Kowani untuk
berperan sebagai basis dan pelopor
pengawasan, pengendalian, dan
penguatan aspek pendidikan dasar
dan menengah Generasi Muda
Indonesia, melalui pembinaan
dan penyuluhan remaja putri,
kaum perempuan dewasa, dan
aktivis perempuan lainnya.
Kowani sangat prihatin atas
beberapa fenomena pergeseran
tata nilai dan akhak mulia pada
bangsa ini - tentang korupsi,
prostitusi, dan lain-lain - karena
semua ini menunjukkan gambaran
akan goyahnya peletakan tata
nilai atau moral values sejak awal
sampai dengan dewasa tumbuh
kembangnya seorang anak.
Perhatian
Kowani
tertuju
kepada beberapa masalah yang
dapat menghambat perluasan
kesempatan dan pemerataan
akses mengikuti PAUD serta
peningkatan mutu PAUD di
Indonesia, antara lain:
1. Jumlah anak yang belum
mengikuti PAUD masih cukup
besar, yaitu sebesar 27.4 %
atau 8,3 juta anak dari jumlah
estimasi anak usia PAUD
sebanyak 30,4 juta anak.
2. Sarana dan prasarana belajar
secara kuantitatif maupun
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kualitatif masih terbatas,
hal ini disebabkan oleh
terbatasnya kreativitas Guru
PAUD untuk menciptakan
dan mengembangkan metode
pembelajaran dan sumber
belajar dengan memanfaatkan
potensi budaya dan alam
sekitar.
3. Kompetensi sebagian besar
Guru PAUD masih belum
memadai karena sebagian
besar dari mereka tidak berasal
dari latar belakang pendidikan
PAUD dan mereka belum
memperoleh pelatihan yang
berkaitan dengan konsep dan
ilmu praktis tentang PAUD.
4. Perbedaan Angka Partisipasi
Kasar (APK) peserta PAUD
di daerah perkotaan dan
pedesaan masih sangat besar.
Beberapa hal tersebut di atas
adalah merupakan tantangan
yang harus diselesaikan secara
terintegrasi dan saling bersinergi.
Bagi
Kowani,
kesuksesan
PAUD adalah harga mati. Maka
kewajiban setiap warga negara
untuk menyukseskan PAUD,
karena pendidikan anak usia dini
sangat menentukan sukses atau
tidaknya pembangunan manusia
yang berkelanjutan. (*)
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T

ahun 2015 menandai
sebuah tonggak penting
- 20 Tahun Konferensi
Dunia Keempat tentang
Perempuan dan adopsi Deklarasi
Beijing dan Landasan Aksi yang menjadi fokus dari sesi ke59 Komisi Status Perempuan
(CSW59).
Pertemuan
tingkat
tinggi
tahunan, yang berlangsung di
Markas Besar PBB di New York
9-20 Maret 2015, mengevaluasi
kemajuan dan tantangan untuk
kesetaraan gender dan hak-hak
perempuan. Negara penyusunan
Deklarasi pada Tahun 1995,
mengidentifikasi 12 sektor penting
yang menjadi perhatian, yang
semuanya masih relevan saat ini.
Menjelang Ulang Tahun ke-20
dari Beijing Platform for Action,
Perempuan PBB meluncurkan
kampanye global pada 2014
berjudul
“Pemberdayaan
Perempuan,
Pemberdayaan
Kemanusiaan, untuk Menyalakan
kembali Urgensi Panggilan Beijing
dan Menggembleng Generasi
Baru untuk Mengatasi Masalah
Kesetaraan Gender.
Dalam
CSW59,
para
pemimpin meninjau kemajuan
dan merumuskan rekomendasi
konkret
guna
meningkatkan
upaya mereka untuk memastikan
kesetaraan
gender
dan
pemberdayaan
perempuan
menyentuh kehidupan semua
wanita dan anak perempuan di
seluruh dunia.
Dalam sesi ke-59, Komisi
tentang Status Perempuan (CSW
59), meninjau kemajuan dalam
pelaksanaan Deklarasi Beijing dan
Landasan Aksi 20 Tahun setelah
ditetapkan. Sekretaris Jenderal
PBB Ban Ki-Moon mengatakan
bahwa tidak ada negara yang telah
mencapai kesetaraan gender.
CSW 59 juga dengan suara bulat
mengadopsi Deklarasi Politik
yang menandai Peringatan 20
Tahun Konferensi Dunia Keempat

Commission on The Status
of Women (CSW 59)
Meeting Dewan Pengurus
Kowani
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tentang Perempuan. Sesi ini
berlangsung tanggal 9-20 Maret
2015, di Markas Besar PBB di New
York, AS.
“Sebagai perempuan yang
bersatu, apabila ada seorang
anak perempuan mengalami
penderitaan, maka perempuan
di dunia merasa tersakiti,” kata
Ban dalam sambutannya. Dia
mengamati bahwa perempuan
menderita
akibat
dampak
perubahan iklim, krisis ekonomi,
dan perpindahan yang disebabkan
oleh konflik dan kekerasan
terhadap perempuan dan anak
perempuan,
serta
berupaya

memperluas
kesempatan
perempuan dalam bisnis dan
politik.
Ban juga mengungkapkan
keprihatinan tentang lambatnya
kemajuan
dan
pemerataan,
serta
terdapat
kesenjangan
bahwa tidak ada negara yang
sepenuhnya tercapai kesetaraan
dan
pemberdayaan
bagi
perempuan dan anak perempuan;
dan
menegaskan
kembali
kemauan politik dan komitmen
untuk mengatasi tantangan dan
kesenjangan implementasi di
seluruh 12 sektor penting yang
menjadi perhatian. Pemerintah
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berjanji menyusun tindakan nyata
untuk: memperkuat pelaksanaan
undang-undang; meningkatkan
lembaga
pemberdayaan
perempuan; mengubah normanorma dan stereotip diskriminatif;
meningkatkan
akuntabilitas;
meningkatkan kapasitas dan data
untuk melacak kemajuan; dan
kesenjangan sosial.
Beijing Platform merupakan
harga mati dan merupakan tujuan
(Goals) bagi seluruh negara
ataupun perempuan di seluruh
negara di dunia. Adapun 12 sektor
penting dalam Beijing Platform
adalah :
1. Perempuan dan lingkungan
2. Perempuan dalam kekuasaan
dan pengambilan keputusan
3. Anak gadis / anak perempuan
4. Perempuan dan ekonomi
5. Perempuan dan kemiskinan
6. Kekerasan
terhadap
perempuan
7. Hak asasi perempuan
8. Pendidikan dan Pelatihan
perempuan
9. Mekanisme
kelembagaan
untuk kemajuan perempuan
10. Perempuan dan kesehatan
11. Perempuan dan media
12. Perempuan
dan
konflik
bersenjata.
Seluruh negara diharapkan
dapat menjalankan 12 sektor
penting Beijing Platform dengan
baik melalui political direction
demi tercapainya Planet 50-50 di
Tahun 2030, dengan melakukan :
1. Menginformasikan
dengan
baik kepada masyarakat luas
2. Melaksanakan
monitoring
secara berkala
3. Akuntabiliti yang jelas
4. Komitmen wanita dan anak
perempuan dalam bidang hak
asasi manusia serta hak asasi
wanita dan anak
5. Melibatkan anak laki-laki serta
perempuan dalam bidang
hukum, social media. (*)
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Rani :

Potret Perempuan
Desa Dalam
Belenggu
Kemiskinan

R

ani Andriani atau Melisa
Aprilia yang dieksekusi
mati Minggu (18/1),
merupakan
potret
perempuan desa yang hidup
dalam belenggu kemiskinan. Rani
di vonis hukuman mati atas kasus
penyelundupan 3,5 kilogram
heroin oleh Pengadilan Negeri
Tanggeran pada 22 Agustus
2000. Dalam kasus tersebut Rani
termasuk bagian dari jaringan
peredaran narkotika internasional
yang dikendalikan sepupunya,
Meirika Franola dan seorang
lurah di Rancagoong, Deni Setia
Marhawan yang juga masih
saudara.
Pada saat kasus tersebut terjadi,
usia Rani masih 20-an tahun.
Rani kecil tumbuh dan dibesarkan
dalam keluarga miskin. Ia tinggal
bersama keluarganya di gang
kecil, berukuran tidak lebih dari
2 meter, di RT 3 RW 3 Gang Edi
2 Kampung Cikidang Kelurahan
Sayang Kecamatan Cianjur. Di
usia yang belum 20 tahun, Rani
mendapat iming-iming pekerjaan
di Jakarta. Ia bekerja pada orang
Afrika dengan fasilitas yang sangat
baik seperti makanan yang enak,
pakaian layak dan tempat tinggal

juga layak. Selanjutnya Rani resmi
pacaran dengan orang Afrika
tersebut sehingga sulit baginya
keluar dari situasi (kurir narkoba)
seperti itu.
Bagi tetangga sekitarnya, Rani
dikenal gadis desa yang santun,
baik dan rajin ngaji. Sebelum
eksekusi mati, ia berpuasa selama
40 hari lamanya. Ketika 14 tahun
silam, tahun 2000 Rani divonis
hukuman mati, tetangganya kaget
tidak percaya. Bahkan keluarganya
sejak saat itu juga menutup diri
dari masyarakat sekitar. Sejak
lima tahun terakhir, keluarga Rani
sudah tidak menghuni rumah di
gang sempit itu. Rumahnya telah
dijual dan kabarnya keluarganya
hidup
berpindah-pindah
ke
Ciranjang Cianjur lalu ke Sumatra.
Melihat kisah Rani tersebut
di atas, kami Dewan Pimpinan
KOWANI memandang bahwa
ada persoalan yang sangat serius.
Pertama,
kaum
perempuan
pedesaan sampai saat ini masih
banyak
yang
hidup
dalam
kemiskinan.
Ketika
mata
pencaharian
keluarga
tidak
menentu,
kaum
perempuan
pedesaan seperti Rani inilah
yang menanggungnya. Kedua,

Oleh:
Dr.Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd

para pengedar Narkoba dalam
jaringan internasional banyak
mengorbankan perempuan seperti
Rani sebagai kurir. Alasannya, Rani
dan yang lainnya membutuhkan
uang banyak untuk keluarganya.
Ketiga, selama ini yang menjadi
sasaran hukum baru “kurir”,
belum sampai menyentuh para
Bandar Narkoba Internasional.
KOWANI sangat mendukung
Pemerintah yang terus berupaya
untuk menangkap para Bandar
Narkoba Internasional. KOWANI
berharap hukuman yang diberikan
kepada jaringan Bandar Narkoba
Internasional
tersebut
harus
sama dengan hukuman yang
diberikan kepada Rani, bukan
sebaliknya sebagian besar kasus
di pengadilan, hukumannya di
bawah 20 tahun.
Atas peristiwa Rani, KOWANI
mengajak
Pemerintah
dan
masyarakat untuk selalu bersamasama dalam memberikan edukasi
kepada perempuan khususnya
mereka yang miskin, membuka
akses beasiswa sampai jenjang
pendidikan yang tinggi dan
terakhir
membuka
lapangan
pekerjaan yang layak. (*)
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Bersama Ibu Iriana Jokowi pada saat menghadiri
peringatan Hari Ibu

Audiensi Bidang Yayasan Kowani

Audiensi LSM di Kowani

Audiensi Yayasan Bina Daya Kowani

Audiensi Yayasan Seri Derma Kowani di Kantor
Kowani

Audiensi Yayasan Kesejahteraan Anak dan
Remaja bersama Ketua Umum Kowani

Ibu Dr.Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd pada
acara Pemberhentian Ny.Elly Sutarman sebagai
Ketua Umum Bhayangkari

Pertemuan Dr. Sunitri Widodo dengan Dewan
Pimpinan Kowani

Kowani saat Audiensi dengan Menteri PPPA

Foto Bersama Menteri koperasi dan UMKM
Bapak Anak Agung Ngurah Puspayoga usai
Audiensi

Audiensi PP Salimah di Kowani

Audiensi BKOW NTB di Kantor Kowani
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Album Foto

Audiensi Indosat

Audiensi dengan Ikatan Ahli
Indonesia (IALI) di Kowani

Audiensi Badan Narkotika Nasional BNN di
Kantor Kowani

Audiensi Tupperware di Kowani

.Audiensi BKOW Bengkulu di Kantor Kowani

Bidang Lingkungan Hidup saat menghadiri
undangan Gerakan Ciliwung Bersih di
Kelurahan Pejaten Timur

Dr.Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dan Dr.Ir.
Hetifah Sjaifudian,MPP pada Pengukuhan Ibu
Negara, Hj.Iriana Joko Widodo sebagai Bunda
PAUD

Dr.Ir.Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd dan Dr.Ir.
Hetifah Sjaifudian,MPP pada Pertemuan
dengan deputy Bidang keluarga sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga

Audiensi dengan Sakyadhita (Wanita Buddha)

Audiensi Dompet Dhuafa di Kantor Kowani

Audiensi Koperasi Wanita Maluku Utara

Landscape

Audiensi dengan Ikatan Ahli
Indonesia (IALI) di Kowani

Landskape
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Audiensi ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
di Kowani

Foto pada acara ‘Sahabat Kartini’ dalam rangka
perayaan Hari Kartini di Rafles Hotel

Bidang Pengembangan Lembaga foto bersama
guru dan murid saat Kunjungan ke sebuah TK
di Jakarta

Bidang Pengembangan Lembaga Kowani saat
Kunjungan ke Panti Werdha Wisma Mulia
Cengkareng

Audiensi Organisasi Perempuan Papua dan Staf
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dalam rangka musyawarah
perempuan Indonesia di Kowani

Audiensi Panin Asset Manajement di Kowani

Foto bersama usai memberi pembekalan kepada
BKOW Provinsi Maluku

Foto bersama usai pertemuan dengan Tim Ahli
Kowani

Ibu Moerpratomo memberi wejangan usai
perayaan HUT Ketua Umum Kowani

Ketua Umum Kowani dalam acara BERANI
BERSIH di TVRI

Pengurus Kowani foto bersama Presenter usai
acara BERANI BERSIH di TVRI

Saat Perayaan HUT Ibu Dr.Ir.Giwo Rubianto
Wiyogo

