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Susunan Redaksi

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1436 H
Minal Aidin Wal Faidzin, Mohon Maaf Lahir & 
Batin.….

Dengan senang hati kami hadir mempersem-
bahkan tulisan yang merupakan wujud nyata tugas 
yang telah dilaksanakan Kowani kepada pembaca.

Dalam Warta Kowani edisi pertama ini kami 
ha dirkan berba gai artikel kegiatan dan program 
 Kowani diantaranya Kowani Fair 2015, GA ICW 34th 
di Turki dan kunjung an ke Wilayah Jawa barat. Kami 
juga menampilkan kegiatan sosial yang tengah di-
jadikan program kerja dalam rangka Safari Rama
dhan dan Peringatan Hari Anak Nasional 2015.

Kami sangat berbahagia bila para pemba-
ca sekalian bisa ikut berkontribusi dalam setiap 
kegiat an yang diadakan oleh KOWANI. Kami ber-

harap seluruh anggota organisasi KOWANI bisa me
ngirimkan berita atau artikel yang berisi kegiatan 
 ma singma sing organisasi.

Ketua Umum Kowani, Dr.Ir.Giwo Rubianto 
 Wiyogo, M.Pd., mempunyai filosofi kurakura yang 
selalu disampaikannya : “Kurakura tidak pernah 
berjalan mundur, jika ada hambatan, hanya ber-
henti sejenak lalu berfikir hendak ke kanan atau 
ke kiri, kemudian mencari solusi jalan baru lagi.” 
Seluruh Pe ngurus Kowani berupaya menerjemah-
kan filosofi tersebut dalam melaksanakan kegiatan 
berorga nisasi dan dalam kehidupan seharihari.

Selamat membaca dan semoga kehadiran  Warta 
Kowani ini dapat mempererat tali silaturahmi kita.
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Sambutan Ketua Umum Kowani

Assalamu’alaikum Wr.Wb., Salam sejahtera bagi kita seka-
lian, Omswastiastu

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT,  
atas nikmat iman dan nikmat waktu yang berkah, sehingga kita 
senantiasa selalu dalam lindunganNya.

Kowani sebagai organisasi yang sangat besar, organisasi fe
derasi terdiri dari 86 organisasi wanita di tingkat pusat dengan 
30 juta anggotanya yang tersebar di seluruh Nusantara. Dalam 
sejarah berdirinya Kowani, ada semangat besar untuk mem-
bangun keterpaduan diantara organisasi wanita yang bersifat 
federasi. Hal ini tidaklah mudah untuk menyatukan visi misi 
dari berbagai organisasi wanita di seluruh Nusantara, dimana 
masingmasing organisasi wanita tersebut telah memiliki seja-
rah dan kebesaran masingmasing untuk bersama menyatukan 
tekad dalam wujud visi dan misi di dalam Kowani.

Namun demikian, kita patut belajar bahwa dengan spirit be-
sar dan melihat pada tujuan yang lebih besar untuk memper-
juangkan perbaikan derajat kedudukan wanita, maka citacita 
para founding mothers kita untuk membangun Kowani dapat 
berhasil.

Kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya citacita menja-
dikan wanita Indonesia sebagai “Ibu Bangsa” yang berusaha 
menumbuhkan generasi baru yang lebih sadar akan kebang-
saannya, dapat terwujud sejak 28 Desember tahun 1928.

Sungguh pun demikian, jika kita mau jujur, harus diakui bah-
wa sampai saat ini tujuan pendirian Kowani memang belum 
tercapai secara maksimal. Hal ini merupakan pekerjaan rumah 
bagi kita sebagai Pengurus Kowani Masa Bakti 20142019 untuk 
melakukan berbagai upaya sistemik dan terobosan kreatif guna 
mencapai tujuan pendirian Kowani, menyelesaikan masalah 
bangsa kita pada umumnya dan masalah perempuan Indonesia 
pada khususnya.

Oleh karena itu, dengan meneladani semangat para found-
ing mothers, dengan ini saya sebagai Ketua Umum terpilih, juga 
bercitacita dan bertekad bersama segenap Pengurus Kowani 
Masa Bakti 20142019, Kowani bukan sekedar sebagai wadah 
pemersatu kemajuan perjuangan perempuan Indonesia, tetapi 
juga menjadikan perempuan Indonesia yang kreatif, professio
nal, berdaya saing, mandiri, visioner dan bermartabat.

Setelah Kongres XXIV Kowani, telah banyak kegiatan dan pro-
gram meliputi Audiensi dan kemitraan dengan beberapa Ke-
menterian / Lembaga / Badan / Instansi, Institusi lainnya dan 
mengadakan Kowani Fair 2015, Workshop, Pelatihan, Penyu-
luhan, Seminar, FGD sosialisasi dan membuat call center yang 
dilaksanakan oleh segenap Pengurus serta mendirikan klinik 
kesehatan di kantor Kowani untuk melayani pengurus Kowani 
dan masyarakat umum.

Kowani juga berkontribusi dalam Gerakan Anti Narko-
ba, Gerak an AntiKekerasan terhadap Perempuan dan Anak 
( Trafficking), mendesak Pemerintah lewat DPR tentang RUU Ke-
kerasan Seksual dan Gerakan Penghijauan.

Ditengahtengah kegiatan dan program yang padat, dipan-
dang perlu menerbitkan “Warta Kowani” sebagai sarana infor-
masi antara Kowani dengan organisasi anggota Kowani.

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 maju dan dipercaya dalam memberikan sum-
bangsihnya bagi Bangsa dan Negara.

Demikian, sambutan saya, pada “Warta Kowani” semoga 
dapat memberikan gambaran dan sumber inspirasi bagi kita 
semua. Aamiin.

Wassalamu’alaikum Wr.Wb., Salam sejahtera bagi kita semua, 
Om Santi Santi Santi Om.

Jakarta, 10 Agustus 2015

Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd.
Ketua Umum Kowani

3
WARTA

Edisi 01/Agustus 2015



Kongres Wanita Indonesia 
( Ko wani) adalah federasi dari 86 
organisasi yang terdiri dari or-

ganisasi profesi, organisasi keagamaan 
dan organisasi kemasyarakatan. Sejak 
di di ri kan tanggal 22 Desember 1928, 
Ko wani senantiasa berperan aktif dalam 
mengembang kan dan meningkat kan 
ku a li tas hi dup perempuan Indonesia.

KOWANIKOWANI
FairFair2015

Ketua Umum Kowani Dr. Ir. Giwo Rubianto  Wiyogo, M.Pd memberikan sambutan pada penu-
tupan KF 2015.

Prof. DR. Tuti Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA memukul gong saat pembukaan 
Kowani Fair 2015
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melalui sektor usaha.
Dalam “Kowani Fair” diperlihatkan 

bahwa perempuan dapat menjadi tulang 
punggung perekonomian bangsa, kare-
na pelaku UMKM Indonesia adalah pe
rempuan. Hal ini memperlihatkan beta-
pa pentingnya pembinaan dan dorongan 
bagi perempuan sebagai pelaku usaha.

Kowani Fair merupakan salah satu 
prog ram yang sudah dilaksanakan sejak 
Tahun 2000 sebagai upaya Kowani da-
lam memfasilitasi kepentingan wirausaha 
pe rempuan Indonesia yang tergabung 
dalam Kowani. Kegiatan ini merupakan 
salah satu program kerja Bidang Ekonomi 
dan Koperasi untuk meningkatkan peran 
perempuan dalam perekonomian keluar-
ga dan skala nasional.

Tahun ini Kowani Fair dilaksanakan 
pada tanggal 2124 Mei 2015 dan ber-
tempat di Exhibition Hall Lantai Dasar 
Gedung SME  TOWER UKM Indonesia, 

Jl. Gatot Subroto Kav. 94 Jakarta. Kowani 
Fair 2015 ini menghadirkan sekitar 120 
stand fashion, aksesoris, kuliner dan diisi 
dengan berbagai acara menarik lainnya, 
seperti Seminar Nasional (bekerjasama 
dengan kementerian terkait), Talk Show 
Perusahaan dan Media, Fashion Show, 
Perlombaan: Tari Tradisional, Busana 
An   tar Stand, Dance Couple, Line Dance 
Group, Vocal Group Daerah, dan Kreatifi
tas Anak.

Pada kesempatan yang sama dilak-
sanakan penandatanganan nota kesepa-
haman antara Kowani dengan BPOM dan 
Panin Asset Management.

Pengunjung yang datang cukup  ba nyak 
dari berbagai ka lang an. Antara lain dari 
pelaku usaha di berbagai bidang, pi-
hak pemerintah (kementerian terkait), 
seluruh anggota dan organisasi yang be-
rada di bawah naungan Kowani, anggota 
organisasi perempuan besar lainnya, ang
gota asosiasi/ lembaga yang begerak di 
bidang ekonomi dan perdagangan, baik 
nasional maupun internasional, kedutaan 
asing di Jakarta dan ma sya rakat umum.

Kiprah Kowani dalam mendukung pem-
bangunan ekonomi dan sosial untuk ke
sejahteraan bersama terus dilaksanakan 
antara lain melalui pemberdayaan usaha 
kecil dan menengah.

Dari waktu ke waktu, pe rempuan di In-
donesia se makin sa dar dalam perannya 
turut membangun kesejahteraan bangsa 

Kabid Ekkop Ibu R. Ayu Ratnaningsih S.SE memberi sambutan. Ketua koordinator Prof. Dr. Hj. Masyithoh membaca doa. Ketua koordinator bidang Ekkop dan Tenaga kerja Ibu Ignatia 
Endang K. Siregar memberi sambutan pada penutupan KF 
2015.

Penandatanganan MoU antara Kowani dengan BPOM dan Panin Asset Man-
agement dilanjutkan penyerahan Plakat Kowani dari Ibu Dr. Ir. Giwo Rubianto 
Wiyogo, M.Pd.

Ibu Giwo mendatangi setiap peserta stand di KF 
2015.

Foto bersama Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak (PPPA) beserta para tamu undangan VIP.

Kowani Fair merupakan 
salah satu program yang sudah 
dilaksanakan sejak Tahun 2000 
sebagai upaya Kowani dalam 

memfasilitasi kepentingan 
wirausaha pe rempuan 

Indonesia yang tergabung 
dalam Kowani.
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General Assembly Inter
na tional Council of Wo
men (ICW) di Izmir Turki            

telah usai. Sidang umum orga nisasi       
perempuan internasional yang di se
lenggarakan 29 Mei5 Juni tersebut 
menghasilkan keputusan diantara 
nya tersusunnya kepengurusan ICW 
dan resolusi perjuangan perempu
an.

Dalam struktur kepengurusan 
ICW Periode 20152018, tiga ang-
gota delegasi Indonesia masuk di 
dalamnya antara lain Dr. Ir. Giwo    
Rubianto Wiyogo, M.Pd, Uli  Silalahi, 
dan Charletty Choesyana. Pro ses 
tersusunnya struktur ICW tidak 
sama dengan lazimnya organisa-
si lain, dimana struktur ditentukan 
oleh Ketua Umum terpilih diban-
tu oleh tim formatur. Struktur ICW 
seluruhnya ditentukan melalui me-
kanisme pemilihan secara langsung 
oleh semua peserta General Assem-
bly.

“Masuknya Indonesia dalam 
struktur ICW sebagai pimpinan or-
ganisasi perempuan dunia tersebut 

Indonesia Mengisi Kepemimpinan Muda dalam     
 International Council of Women (ICW)

menjadi sangat strategis karena di 
Indonesia KOWANI memiliki anggo-
ta yang sangat besar yakni 30 juta, 
sehingga jelas siapa yang menjadi 
sasaran perjuangan kita,” tutur Ibu 
Giwo.

Ibu Giwo menjelaskan antusi-
asme para pimpinan organisasi pe
rempuan dunia terhadap ha dirnya 
Indonesia dalam struktur ICW 
memberi warna masuknya gene
ra si muda di dalamnya. “Anggota 
pe ngurus  yang duduk di ICW itu 
mereka sebagian besar orang lama, 
puluhan tahun menjadi pengurus. 
Jadi dengan masuknya tokohto-
koh KOWANI, mengisi kekosongan 
kepemimpinan muda di dalamnya,” 
ujar Ibu Giwo.

Tahapan pemilihan ditetapkan 
pertama untuk memilih posisi co-
ordinator yang membawahi empat 
advisor. Tahapan selanjutnya ada-
lah pemilihan advisor, kemudian 
terakhir dilanjutkan dengan pemi-
lihan Presiden ICW beserta Wakil 
Presiden.

Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, 
M.Pd., Ketua Umum Kongres Wa
nita Indonesia terpilih sebagai Koor-
dinator Komunikasi International 

Council of Women dengan mengan-
tongi 90 suara. Hadriani Uli Tiur Ida 
Silalahi, M.Si Ketua Bidang Hubung
an Luar Negeri KOWANI ini terpilih 
sebagai Koordinator Pembangunan 
Berkelanjutan dengan perolehan 
86 suara. Ibu Dr. Hj. Charletty Cho-
esyana Taulu M.Psi anggota Bidang 
Hubungan Luar Negeri KOWANI 
terpilih sebagai Advisor Aging de
ngan perolehan 84 suara. Dengan 
terpilihnya tiga anggota delegasi ke 
dalam kepengurusan ICW periode 
2015  2018, KOWANI patut ber-
syukur dan berbangga serta terus 
berusaha memperjuangkan hak
hak wanita.

Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd bersama Dr. 
Kim JungSook selaku Presiden ICW terpilih periode 
20152018

Foto bersama seluruh peserta GA ICW 34th  dari berbagai negara

Suasana Kongres ICW
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Pelantikan DPP PWKI

Sekjen Kowani beserta beberapa 
orang Pengurus menghadiri aca-
ra Pelantikan Pengurus Dewan 

Pimpinan Pusat Persatuan Wanita Kristen 
Indonesia (DPP PWKI), Selasa 9 Juni 2015, 
di Gereja Paulus Jl. Sunda Kelapa, Jakarta.

Acara Pelantikan yang dihadiri oleh 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak RI, Prof. Dr. Yohana 
Yembise beserta para Ketua Umum/Per-
wakilan dari seluruh Organisasi Wanita 
dan Pengurus DPD  PWKI seIndonesia ini 
berlangsung secara khidmat.

mensejahterakan seluruh anggotanya.
Disampaikan pula bahwa Kowani ada-

lah organisasi besar, organisasi  federasi 
dari 86 organisasi wanita di tingkat pusat 
dengan 30 juta anggotanya yang tersebar 
di seluruh Nusantara. Dalam sejarah ber-
dirinya Kowani, ada semangat  besar un-
tuk 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      

kaum perempuan patut bersyukur bahwa 
pada akhirnya citacita menjadikan wa
nita Indonesia sebagai “Ibu Bangsa” yang 
berusaha menumbuhkan generasi baru 
yang lebih sadar akan kebangsaannya, 
dapat terwujud sejak 28 Desember Tahun 
1928.

PWKI, sebagai salah satu organisasi 
ang gota Kowani yang telah bergabung 
dengan Kowani sejak Tahun 1946 yang 
juga merupakan tahun berdirinya PWKI, 
tentunya memiliki tujuan yang hingga saat 
ini masih terus berupaya untuk diraih se-
cara maksimal. Hal ini merupakan peker-
jaan rumah bagi segenap Pengurus yang 
baru, untuk melakukan berbagai upaya 
sistemik guna mencapai tujuan pendirian 
PWKI pada khususnya, yang juga berarti 
menyelesaikan masalah perempuan dan 
Bangsa pada umumnya.

Pada akhir sambutan, disampaikan 
kembali ucapan Selamat Bertugas kepa-
da Pengurus DPP PWKI Periode 2015
2020, serta harapan agar amanah tugas 
organisasi dapat dilaksanakan dengan                   
sebaikbaiknya tanpa meninggalkan jati 
diri sebagai wanita yang juga merupakan 
Ibu Bangsa.

ma sing organisasi wanita tersebut juga 
sudah memiliki sejarah dan kebesarannya 
ma singmasing untuk bersamasama me
nyatukan tekad dan visi misi untuk bersa-
ma dalam KOWANI.

Kaum perempuan patut belajar bah-
wa dengan spirit besar dan melihat pada 
tujuan yang lebih besar untuk memper-
juangkan perbaikan derajat kedudukan 
wanita, maka citacita para founding 
mothers kita untuk membangun Kowani 
ternyata dapat berhasil. Selanjutnya juga 

Ketua Umum Kowani juga menyam-
paikan keyakinan bahwa Ketua Umum 
PWKI didukung oleh para Pengurus dan 
dengan senantiasa berkoordinasi bersa-
ma organisasi wanita lainnya, akan sela
lu memperjuangkan semangat persa
tuan dan kesatuan dalam mencapai visi 
dan misinya, berlandaskan saling asah, 
asih, dan asuh. Diharapkan agar ke depan 
PWKI akan semakin maju dan dipercaya 
dalam memberikan sumbangsihnya bagi 
Bangsa dan Negara.

PWKI merupakan salah satu organisasi 
ang gota Kowani yang telah bergabung 

dengan Kowani sejak Tahun 1946

Dalam sambutan Ketua Umum 
 KOWANI yang disampaikan oleh Sekjen 
KOWANI, Ibu Titin Pamudji, menyam-
paikan ucapan selamat kepada Ketua 
Umum beserta sege nap Pengurus DPP 
PWKI dan DPD PWKI seIndonesia, atas 
tugas dan amanah yang te lah diterima, 
selaku Pe ngurus yang ba ru. Tentunya, 
dengan pe ngalaman yang sudah dilalui 
selama ini, tugas organisasi di masa yang 
akan datang tidak akan terasa berat. Ino-
vasi dan kreasi kiranya dapat dikembang-
kan lebih lanjut dan lebih baik lagi, demi 
keberhasilan tugas organisasi PWKI yang 
tentunya memiliki citacita mulia demi 
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Peringatan
Hari Anti Narkotika
Internasional

Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta 
memperingati Hari Anti Narkotika 
Internasional (HANI) 2015 bertema 

“Generasi Emas Generasi Sehat Tanpa Narkoba”, 
Selasa, 9 Juni 2015 Pukul 10.00, di Gedung Puri 
Ardhya Garini, Halim, Jakarta. Kegiatan tersebut 
diikuti oleh 1000 undangan, di antaranya 750 
orang siswa SMP dan SMU seDKI Jakarta dan 
250 orang dari perwakilan organisasi sosial 
kemasyarakatan.

Dalam acara tersebut tampak hadir pula 
tokoh politik Senayan, Ibu Ratu Hemas 
(Wakil Ketua DPD RI) dan Titik Suharto 
(Wakil Ketua Komisi IV DPR RI). 

Dalam sambutan Ketua Umum Perip 
sebagai organisasi yang bekerja sama 
dengan BNN menyelenggarakan acara ini, 
Ibu Ratna Djoko Suyanto menyampaikan 
bahwa Gerakan Anti Narkoba merupakan 
tanggung jawab bersama. Kaum Ibu 
sangat berpengaruh pada kesuksesan 
prestasi putraputrinya.

Dalam sambutan berikutnya, 
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot 
Saiful Hidayat mengajak semua 
siswa yang hadir untuk menjadi Duta 
Anti Narkoba. Djarot menghimbau 
agar para siswa dapat memberikan 
informasi kepada BNN dan BNP DKI 
Jakarta tentang pecandu Narkoba 
untuk diberikan rehabilitasi. 
Sedangkan kepada para kurir, 
penyelundup, dan bandar Narkoba 
akan diberikan hukuman yang berat 
mengingat dampak Narkoba sangat 
berat bagi hancurnya generasi.  

Di tempat terpisah, Ketua Umum 
Kongres Wanita Indonesia, Dr. Ir. Giwo 
Rubianto Wiyogo, M.Pd. berharap semua 
pihak berperang dengan Narkoba. Sindikat 
Narkoba kini dilakukan terangterangan 
dengan melibatkan banyak kaum perempuan 
dan anakanak sekolah. “Kami dalam jajaran 
KOWANI bersama organisasi anggota sejak lama 
menyatakan perang terhadap Narkoba. Kita mulai 
dari lingkungan terdekat kita yakni keluarga,” ujar 
Ibu Giwo.

Keluarga, lanjut Ibu Giwo, adalah pilar utama 
pencegahan Narkoba. Ibu Giwo berharap pola dan 
sistem parenting harus dibenahi sesuai dengan kebutuhan 
dasar anak. Selama ini anak menjadi sasaran kekerasan dalam 
keluarganya, anak kurang perhatian dari orang tuanya dan anakanak 
diekspolitasi secara ekonomi. “Anak yang mendapat pengasuhan salah, 
akan terganggu struktur otaknya. Nah dalam kondisi demikian, anakanak ini 
sangat rentan menjadi korban penyalahgunaan Narkoba.”

Dengan mengoptimalkan peran 
pengasuhan keluarga, akan lahir 

anakanak yang sehat dan 
cerdas sehingga terbebas dari 

ancaman penyalahgunaan 
Narkoba. “Anak 
yang mendapatkan 
kehangatan dalam 
keluarganya, mereka 
tidak akan mencari 
kehangatan di tempat 
lain, apalagi berfikir 

menyalahgunakan 
Narkoba,” pungkas Ibu 

Giwo.
Dalam acara ini, juga 

dilaksanakan Deklarasi 
Gerakan Perempuan Peduli Bahaya 

Penyalahgunaan Narkoba, oleh para 
perwakilan organisasi perempuan, seperti 
SIKIB, KOWANI, Perip, Persit Kartika 
Chandra Kirana, Jalasenastri, PIA Ardhya 

Peresmian Call Center 106 BNN oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta
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GENERASI EMAS GENERASI SEHAT TANPA NARKOBA. NARKOBA, NO ! PRESTASI, YES YES YES !

“Anak yang mendapatkan 
kehangatan dalam 

keluarganya, mereka tidak 
akan mencari kehangatan di 
tempat lain, apalagi berfikir 

menyalahgunakan Narkoba,”

Garini, Bhayangkari, dan lainlain.
Selanjutnya juga dilakukan Penyematan 

Pin Sahabat BNN oleh Wakil Gubernur 
DKI Jakarta kepada beberapa orang tokoh 
perempuan yang hadir, di antaranya 
Penulis Buku “Catatan Hati Seorang Istri” 
Asma Nadia, Rossa diva Indonesia, Ibu 
Ratu Hemas Wakil Ketua DPD RI, dan Ibu 
Titik Prabowo Wakil Ketua Komisi IV DPR 
RI.

Acara berikutnya yang fenomenal, 
yaitu Peresmian Call Center 106 BNN 
yang dilakukan oleh Wakil Gubernur DKI 
didampingi Ketua Umum Perip Ibu Ratna 
Djoko Suyanto dan Ketua BNP DKI Jakarta.

Tidak kalah penting, dalam acara ini 
disampaikan ceramah singkat dalam 

dari perempuan dan lakilaki. Itu pula 
sebabnya mengapa perempuan dapat 
mengerjakan beberapa pekerjaan dalam 
satu waktu secara sekaligus, sedangkan 
lakilaki hanya dapat mengerjakan satu 
tugas dalam satu waktu.

Di akhir acara, ditampilkan taritarian 
dan standup comedy oleh komedian 
Mongol, yang semakin menyemarakkan 
Peringatan Hari Anti Narkotika 
Internasional 2015.

rangka Gerakan Perempuan Peduli Bahaya 
Penyalahgunaan Narkoba, oleh Dr. Aisyah 
Dahlan, yang menguraikan tentang fungsi 
otak.

Secara general, berdasarkan penelitian, 
kaum lakilaki mengeluarkan ratarata 
7.000 kata dalam sehari dan maksimal 
10.000 kata sehari, sedangkan kaum 
perempuan mengeluarkan ratarata 
20.000 kata dalam sehari. Hal itu 
disebabkan oleh adanya perbedaan 
dominasi otak kanan dan otak kiri 

Deklarasi Gerakan Perempuan Peduli Bahaya Penyalahgunaan Narkoba oleh perwakilan organisasi anggota
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Kongres Wanita Indonesia (Kowani) 
bekerja sama dengan PT XL Axiata Tbk 
(XL) menggelar Pelatihan bertema ‘Per-
empuan Indonesia Maju dengan Internet 
Bersama Sisternet’, Jum’at, 12 Juni 2015.

Kowani mengimbau perempuan In-
donesia, memanfaatkan kecanggihan te-
knologi informasi seluasluasnya untuk 
kemajuan diri dan keluarga.

Ketua Koordinator bidang Pendidikan, 
Iptek, Seni dan Budaya Kowani Prof. Dr. 
Hj. Masyithoh Chusnan, M.Ag, meminta 
agar kaum perempuan belajar internet. Di 
era teknologi seperti sekarang ini, apapun 
bisa dilakukan dengan internet.

“Mau jualan, mau cari resep, mau kon-
sultasi dokter atau mau baca berita bisa 
lewat internet,” kata Masyitoh usai pela-
tihan itu, yang dihadiri pengurus Kowani 
dan perwakilan anggota dari 86 organisa-
si anggota Kowani.

Menurutnya, internet menjadi kebu-
tuhan mutlak di era globalisasi saat ini. 
Dengan internet, perempuan bisa men-
gakses pengetahuan dan menambah wa-
wasan. Ia mengakui saat ini masih banyak 
kaum perempuan yang gagap teknologi 
(gaptek).

“Akibatnya, segala hal dilakukan den-
gan cara yang sangat konvensional dan 
membutuhkan waktu lama. Memang 
sebagian besar anggota Kowani meng-
gunakan telepon seluler canggih, namun 
fiturfitur canggih pada telepon seluler 
tidak dimanfaatkan karena gaptek. Ada 
juga karena sudah dibantu oleh sekretar-
is,” paparnya.

Sosialisasi SISTERNET di KOWANI

“Mau jualan, mau cari resep, mau konsultasi 
dokter atau mau baca berita bisa lewat internet”

Karena itu, Ibu Masyitoh menyarank-
an agar kaum perempuan belajar banyak 
tentang teknologi. Pemahaman dan pen-
guasaan teknologi ini penting tidak seka-
dar untuk kebutuhan para perempuan itu 
sendiri, tetapi sekaligus bisa untuk men-
dampingi anakanak dalam kehidupan se-
hari-hari.

“Namun, harus juga diingat, pentingn-
ya setiap ibu untuk mengawasi dan men-

dampingi anakanak saat main internet. 
Karena jika anak dibiarkan main internet 
sendiri, informasi apapun bisa dibuka ter-
masuk situs porno,” tandasnya.

Marilah perempuan Indonesia me-
manfaatkan kecanggihan teknologi infor-
masi seluasluasnya untuk kemajuan diri 
dan keluarga.
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Rabu, 24 Juni 2015 Ke
tua Umum Kowani Dr. Ir. Giwo 
 Rubianto  Wiyogo, M.Pd. beserta 
Sekretaris Jenderal Kowani Titien 
Pamudji, S.IP. dan Ketua Kowani 
Ignatia  Endang K. Siregar, meng
ha diri acara “Gelar Batik Nusan-
tara (GBN) 2015”.

Acara yang diselenggarakan di As-
sembly Hall, Plenary Hall, dan 
Main Lobby Jakarta Convention 

Center (JCC) tersebut dibuka oleh Wakil 
Presiden RI, Bapak Jusuf Kalla pada Rabu 
24 Juni 2015, dan akan berlangsung s.d. 
Minggu 28 Juni 2015.

Gelar Batik Nusantara adalah Pame
ran Batik Tingkat Nasional yang diseleng-
garakan setiap dua tahun sekali oleh 
Yayasan Batik Indonesia, sejak Tahun 1996. 
Menurut Ibu Ratna Djoko Suyanto, Ketua 
Panitia GBN, tujuan dari kegiatan ini adalah 
untuk memperluas fungsi batik dari kera-
jinan tangan manusia menjadi suatu alat 
atau media pemersatu keragaman, serta 
menjadikan Batik sebagai ikon Nasional. 
Sebanyak 350 perajin batik mengisi acara 
ini yang dihadiri oleh masyarakat pecinta 

batik dari berbagai kalangan seperti seni-
man, desainer, mahasiswa, dosen, pelaku 
industri batik, dan masyarakat luas.

Pada kesempatan yang sama hadir pula 
Menteri Perindustrian Bapak Saleh Husin 
yang sekaligus memberikan penghargaan 
kepada para Pembatik Senior dari usia ter-
muda belasan tahun s.d. usia 60 Tahunan.

Pameran Batik ke9 yang terbesar seIn-
donesia ini mengusung tema “Batik Pemer-
satu Bangsa” (Batik is the Soul of Nation). 
Ada 14 Desainer ternama yang ikut berkon-
tribusi dalam acara GBN 2015 tersebut. Di 
antaranya, Danar Hadi, Parang Kencana, 
Carmanita, Barli Asmara, Dian Pelangi, ser-
ta desainer terkenal lainnya.

Dalam GBN ini diselenggarakan pula 
talkshow dan workshop dengan tema “Ce
lapcelup Warna Alam”, suatu perbincang
an menarik yang mengangkat proses pe-

Gelar Batik Nusantara 2015
warnaan kain dengan menggunakan bahan 
dan serat tumbuhan alam. Selain itu juga 
digelar talkshow dan bedah buku bertema 
“Batik Keraton Yogyakarta dari Masa ke 
Masa.”

Pameran dan konvensi ini diharapkan 
mampu membuka peluang pasar dan me
narik minat para pengusaha, investor ser-
ta institusi, untuk mengembangkan Ba-
tik menjadi sebuah produk internasional 
yang mempunyai daya jual tinggi. Promo-
si Batik melalui pameran dapat memberi 
ruang dan kesempatan bagi masyarakat 
perajin dan pengusaha Batik untuk aktif 
memamerkan dan memasarkan karya
karya nya, sehingga mampu memenuhi 
kualitas internasional dan semakin po
puler, sehingga dapat meningkatkan taraf 
hidup perajin nya.
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kolah Insan Teratai, serta persembahan 
Lagulagu Waisak dan Tanah air.

Sambutan pertama disampaikan oleh 
Ketua Bidang Agama Kowani Dr. Khalilah, 
M.Pd. Dalam sambutannya, dilaporkan 
bahwa dengan terselenggaranya pe ra ya
an Waisak ini maka lengkap sudah semua 
perayaan keagamaan yang diakui oleh 
negara Indonesia, telah dilaksanakan 
oleh Kowani. Kowani sebagai organisasi 
fede rasi merupakan miniatur dari nega-
ra, pe ra yaan keagamaan yang telah dilak-
sanakan bukan hanya sekedar seremonial 
saja namun dapat menjadi cermin dari 
perdamaian agama dan toleransi yang 
baik di negara Indonesia, dimana hal ini 
dapat menjadi contoh yang baik bagi ne
gara lain yang saat ini masih berada dalam 
konflik yang mengatasnamakan agama, 
padahal semua agama menuntun kita 
pada kebaikan dan kebajikan.

Ucapan terima kasih disampaikan ke-
pada para tokoh agama yang telah ha
dir yaitu dari Agama Islam Hj. Nurlaila 
 Hadrawi, A.Md, Agama Kristen Pendeta 
Martha Iskandar STH, Agama Katholik RM 
Guido Suprapto, Agama Hindu Pinandita 
Istri Arini Suyasa S.Ag., serta dari agama 
Buddha Ayya Mahatheri Nyana  Pundarika. 
Dengan kehadiran para tokoh agama ini, 
membuat Perayaan Waisak menjadi lebih 
khidmat dan penuh berkah.

Ucapan terima kasih disampaikan pula 
kepada Ketua Umum Wanita Buddhis In-
donesia Ibu Berinah dan Ketua Umum 
Kowani Ibu Dr. Ir. Giwo Rubianto, M.Pd, 
Ibu Harijati selaku Sekretaris Bidang 
 Agama Kowani dari WBI, beserta anggota 
Bidang Agama yaitu Ibu Lenny, Ibu Retno, 
Ibu Elly, Ibu Jenny, Ibu Evie, Ibu Wikanty, 
Ibu Husmiati, dan dari Dewan Pimpinan 
Kowani yang turut mensukseskan acara 
ini yaitu Ibu Lia Tono Suratman dan Ibu Ery 
Simandjuntak.

Setelah Sambutan Ketua WBI dan 
Sambutan Dirjen Bimas Buddha, sambut
an selanjutnya disampaikan oleh Ke
tua Umum Kowani, Dr. Ir. Giwo Rubianto 
 Wiyogo, M.Pd. Dalam sambutannya, Ibu 
Giwo menyampaikan bahwa Kowani yang 
merupakan wadah dari 86 organisasi ke-
masyarakatan wanita lingkup nasional, di 
dalamnya terdiri atas anggota multi or-
ganisasi dan multi agama. Dalam program 
kerjanya, Kowani yang memiliki 12 bidang 
kegiatan dimana salah satunya adalah 
Bidang Agama, bertujuan menumbuh-
kan dan meningkatkan kesadaran moral 
ber agama, perilaku masyarakat yang ber
akhlak dan berbudi pekerti luhur sehingga 
mampu menciptakan keselarasan, kesera-
sian, dan keseimbangan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Oleh karena itu Kowani berusaha mempe-
ringati harihari besar agama di Indonesia 
sebagai bentuk penghormatan dan peng-
hargaan terhadap semua umat beragama.

Disampaikan oleh Ibu Giwo, bahwa Pe
rayaan Hari Tri Suci Waisak tersebut meru
pakan kerjasama Kowani dengan Wanita 
Buddhis Indonesia, yang merupakan salah 
satu aset Kowani. WBI didirikan pada Ta-
hun 1987 dan bergabung di Kowani pada 
tahun yang sama.

“Meski perayaan ini sederhana, namun 
tidak akan mengurangi kesakralan dan 

Ketua Umum Kowani beserta De-
wan Pimpinan dan Pengurus 
 Kowani hadir pada Perayaan 

Waisak yang diselenggarakan oleh Bidang 
Agama Kowani bekerjasama dengan 
Wanita Buddhis Indonesia, dengan tema 
Perayaan Waisak KOWANI 2015/2559 
BE: “DHARMA PELINDUNG DUNIA”, ber-
tempat di Kantor Kowani, Jl.Imam Bonjol 
No.58 Jakarta, Sabtu 13 Juni 2015. Tam-
pak hadir pula pada acara ini, Dirjen Bim
bingan Masyarakat Buddha, Drs. Dasikin, 
M.Pd.

Acara dibuka dengan menyanyikan lagu 
kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan 
dengan Mars WBI. Selanjutnya acara diisi 
dengan Laporan Ketua Panitia, Ceramah 
dalam rangka Waisak atau Dammadisana, 
Penyalaan Lilin 5 Warna oleh para Tokoh 
Agama, Doa Bersama untuk kesejahte
raan Bumi, penampilan Angklung dari Se-

Perayaan Waisak di Kowani
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kekhidmatan kegiatan perayaan Waisak 
di Kowani yang kita cintai ini. Karena kita 
berkumpul di sini justru dalam rangka 
silaturahmi Pengurus Kowani bersama 
seluruh hadirin di sini, untuk memperkuat 
motto kita yaitu saling asah, asih, dan 
asuh,” ujar Ibu Giwo.

Lebih lanjut disampaikan oleh Ibu Giwo, 
bahwa Perayaan Waisak setiap tahun
nya yang dipusatkan di Candi Borobudur 
selalu menarik ribuan umat Buddha dari 
berbagai negara dan juga wisatawan yang 
khusus datang untuk melihat ritual sakral 
dan mengesankan itu. Hal ini menunjuk-
kan bahwa sebagai makhluk sosial, kita 
senantiasa ingin mengenal dan memaha-
mi teman, saudara, dan kolega kita yang 
terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, 
dan ras. Dalam keberagaman, kita senan-
tiasa bersamasama dan saling menguat-
kan, seperti halnya filosofi bangsa Bhinne-
ka Tunggal Ika, meski kita berbedabeda 
namun kita tetap satu sebagai Bangsa In-
donesia.

Makna dari tema PERAYAAN TRI SUCI 
WAISAK 2559 BE/2015: “Kembangkan 
Benih KeBuddhaan dalam diri ma sing
masing”, adalah bahwa umat Buddha di 
dunia harus menanamkan sifat dan pe ri
laku keBuddhaan dalam kehidupan se-
harihari, sehingga dapat mencapai Dhar-
ma atau kebaikan dalam hidup, karena 
kita sepakat bahwa kita hidup dan berkar
ya adalah untuk mendapatkan kebaikan 
dalam hidup.

Hakikat keBuddhaan pada dasarnya 
sudah dimiliki oleh umat manusia, kare-
na secara manusiawi, manusia memiliki 
dasardasar karakter dan sifat yang baik 
yang sudah ada dalam diri masing-ma-
sing, namun seringkali tertutupi oleh naf-
su duniawi semata.

Ketua Umum Kowani mengajak agar 
Perayaan Tri Suci Waisak itu dapat mengi
ngatkan kembali bahwa kehidupan manu-
sia haruslah seimbang, yaitu: berorientasi 
pada kehidupan yang benar; menerapkan 
pandangan dan pikiran yang benar dan 
selaras; ucapan dan perbuatan yang be-
nar dan selaras; mata pencaharian yang 
benar dan berbagi kepada sesama secara 
selaras. Komitmen akan keseimbangan 
hidup perlu diamalkan dalam perilaku se-
harihari, dalam kebajikan dan kepedulian 
terhadap penderitaan orang lain, dengan 

meminimalisasi kepentingan pribadi un-
tuk membebaskan diri dari kuatnya pe
ngaruh duniawi, demi mencapai kebaikan 
hidup.

“Manusia harus bermanfaat bagi 
lingkungannya. Hal inilah sebetulnya yang 
menjadi motivasi dan filosofi mengapa 
semua yang hadir di sini berkiprah di du
nia sosial seperti Kowani. Dalam organi-
sasi Kowani kita tidak akan mendapatkan 
materi sebagaimana jika kita bekerja pro-
fesional, namun kita akan mendapatkan 
kebahagiaan dan kepuasan jiwa karena su-
dah berbuat untuk perempuan dan anak, 
untuk masyarakat, negara dan bangsa,” 
tandas Ibu Giwo.

Ibu Giwo juga menyoroti bahwa subte-
ma Perayaan Waisak: “Sucikan Pikiran 
Manusia Agar Dunia dan Alam Menjadi 
Harmonis”, mengingatkan kembali bah-
wa rasa kemanusiaan haruslah seimbang 
dan harmonis khususnya kepada alam di 
mana kita tinggal. Sebagai makhluk hi
dup yang memiliki ikatan abadi dengan 
seluruh dimensi alam yang mempunyai 
tugas sebagai penjaga alam dan memeli-
haranya, Ibu Giwo mengingatkan apakah 
kita sudah melaksanakan tugas kita untuk 
menjaga dan memelihara alam.

Di akhir sambutannya, Ibu Giwo me
nyampaikan ucapan Selamat Merayakan 
Hari Raya Tri Suci Waisak, dan menyam-
paikan harapan agar perayaan tersebut 
dapat membawa ketentraman, kebaha-
giaan, dan kedamaian, serta agar keber-
samaan dan kerja sama semua pihak di 
 Kowani menjadi cara yang paling baik 
dalam berproses untuk mencari kebaikan 
hidup dengan menyeimbangkan diri kita 
antara urusan dunia dan berbagi, juga 
agar se nantiasa dapat terjaga keharmonis
an de ngan alam demi meningkatkan etos 
dan kualitas kerja para Pengurus Kowani 
bagi Bangsa Indonesia.

Acara selanjutnya adalah Sambutan 
Dirjen Bunas Buddha, serta penampilan 
Artis Buddhis dan Line Dance serta Puisi 
dan lagu “Soraksorak Bergembira”, yang 
memeriahkan seluruh rangkaian acara 
Perayaan Waisak di Kowani.

Sebagai ungkapan terima kasih atas ke-
hadiran para undangan, Panitia memberi
kan souvenir berupa 3 buah buku untuk 
seluruh undangan yang hadir dalam pe
rayaan Waisak ini. Selain itu dalam upaya 
memeriahkan acara Perayaan Waisak kali 
ini, Panitia juga menampilkan artisartis 
Buddhis seperti Chittra Swastiekka dan 
penampilan angklung oleh 25 anakanak 
dari Sekolah Insan Teratai, hingga aca-
ra diakhiri dengan makan siang bersama 
dengan persembahan catering dari Kantin 
Sujata.

Kiranya momentum Perayaan Waisak 
KOWANI dapat meningkatkan kerukunan 
beragama dan toleransi untuk perda-
maian bersama.

13
WARTA

Edisi 01/Agustus 2015



Senin, 15 Juni 2015, para Pengu-
rus Kongres Wanita Indonesia 
( KOWANI) mengikuti kegiatan 

Widya Karya  Kunjungan ke PT Dirgantara 
Indonesia (PTDI) dan PT PINDAD (Perse-
ro), Bandung. Kegiatan ini dikoordinir 
oleh Bidang Pendidikan, Iptek, Seni dan 
Budaya Kowani, dan dipimpin oleh Ketua 
Kowani Prof. Dr. Masyitoh Chusnan yang 
juga selaku Ketua Koordinator Bid. Iptek 
Kowani.

Pada Kunjungan pertama yaitu ke PTDI, 
acara pertemuan diawali dengan kata 
sambutan yang disampaikan oleh Ketua 
Bid.Iptek, Ibu Hetifah.

Berikutnya, Sambutan mewakili Ketua 
Umum KOWANI, disampaikan oleh Ketua 
KOWANI, Prof. Dr. Masyitoh Chusnan.

Dari pihak PT Dirgantara Indonesia, 
Rombongan diterima oleh Kadiv Restruk-
turisasi PTDI, Ibu I Gusti Ayu Ngurah dan 
Captain Esther.

Dalam paparannya, Ibu Igan men-
guraikan tentang penjualan PTDI yang 
mencapai kategori Perusahaan yg sehat. 
Lapor an Keuangan per tahunnya selalu 
baik, dan hingga kini total Aset mencapai 
752 juta, dengan SDM yang berperan dan 
menyerap strategi perusahaan. Dijelas-
kan pula, bidangbidang atau fungsi tugas 
PTDI, yaitu Aircraft, Aerostructure, Jasa 
modifikasi pesawat.

Kemudian disampaikan pula tentang 
tujuan PTDI ke depan, yaitu pemenuhan 
dukungan Alutsista Hankam, dengan be-
berapa programnya: Product Military, 
Ma ri tim Program dengan fasilitas pro-
duksi tingkat internasional, Commercial 
Aircraft, dengan produk unggulan N245 
yang me rupakan pengembangan dari 
N235. Pada intinya, fungsi PTDI dititik-
beratkan pada pembaharuan fasilitas pe-
sawat dengan pembenahan pengecatan, 
termasuk membenahi hanggar. Di akhir 
paparannya, Ibu Igan menerangkan bah-
wa PTDI telah menggunakan Sistem IT 
berbasis SAP.

Sebelum mengakhiri pertemuan, di
sampaikan sambutan oleh Captain Pilot 
Esther, yang menceritakan kisah perjalan
an kariernya selama 31 tahun sebagai Pi-
lot wanita di PTDI, yang pertama masuk 
diterima oleh Bapak Habibie (waktu itu 
masih bernama PT Nurtanio), sebagai 
Chief Test Pilot, yang masih sangat se-
dikit di Indonesia, apalagi dari kalangan 

Kunjungan ini merupakan bagian dari program kerja Kowani untuk 
kepengurusan baru yang baru dilantik bulan Desember 2014. “Kunjung
an kami ke sini sesungguhnya dalam rangka menjalankan salah satu 
program kerja KOWANI di bawah koordinasi Bidang Pendidikan, Iptek, 
Seni dan Budaya, untuk kepengurusan yang baru dilantik bulan De-
sember 2014 lalu

Perjalanan Jakarta - Bandung
Widya Karya - Kunjungan ke PTDI dan PT PINDAD Bandung

Penyerahan Plakat Kowani kepada PT PINDAD yang diterima oleh Ibu Tuning Rudyati.

Foto bersama di Graha Pindad
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pe rempuan, hingga saat ini. Di akhir sam-
butannya, disampaikan filosofi yg selalu 
dipegang oleh Capt. Esther, yaitu “There 
is no way to go, so you have to go for-
ward”.

Kunjungan kedua, yaitu ke PT PINDAD 
(Persero), Rombongan Kowani diterima 
oleh Kepala Divisi Legal dan Manajemen 
Resiko Tuning Rudyati di Graha Pindad. 
“Kami, mewakili PT Pindad (Persero) 
merasa terhormat bisa menerima kun-
jungan dari perwakilan organisasi perem-
puan yang tergabung dalam Kowani,” ujar 
Tuning Rudyati dalam kata sambutannya.

Lebih jauh lagi, Tuning mengatakan 
bahwa diharapkan dari kunjungan ini para 
ang gota Kowani dapat mengetahui lebih 
jauh tentang PT Pindad sebagai salah satu 
industri pertahanan kebanggaan negeri. 
“Ketika melihat company profile perusa-
haan kami kemudian diperkaya dengan 
kunjungan ke lapangan nanti, kita bisa 
melihat betapa besar aset bangsa kita 
yang ada di negara ini dalam turut mem-
bangun dan memperkuat pertahanan 
negara ini,” tuturnya.

Dalam sambutannya, Profesor 
 Masyitoh mengatakan bahwa kunjungan 
ini merupakan bagian dari program ker-
ja Kowani untuk kepengurusan baru yang 
baru dilantik bulan Desember 2014. “Kun-
jungan kami ke sini sesungguhnya dalam 
rangka menjalankan salah satu program 
kerja KOWANI di bawah koordinasi Bidang 
Pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya, un-
tuk kepengurusan yang baru dilantik bu-
lan Desember 2014 lalu,” ujarnya.

Ibu Masyitoh melanjutkan bahwa de
ngan kunjungan ini, para anggota  Kowani 
dari seluruh Indonesia dapat menge-
tahui lebih jauh lagi tentang PT Pindad 
(Persero). “Kami ingin lebih tahu banyak 
tentang Pindad, memproduksi apa saja, 
bagaimana dan ke mana saja dikirim, dan 
bagaimana kontribusi untuk negeri kita. 
Selain itu, kami juga mencari celah ker-
jasama yang bisa dilakukan antara Pindad 
dan Kowani, karena Kowani adalah kum-
pulan dari 86 or ga nisasi wanita tingkat 
nasional yang prog ram kerjanya meliputi 
berbagai bidang yang ada di masyarakat,” 
lanjut Ibu Masyitoh.

Acara hari itu di PT PINDAD ditutup de
ngan kunjungan ke beberapa fasilitas pro-
duksi PT Pindad seperti Divisi Kendaraan 
Khusus dan Divisi Senjata.

Kowani yang diwakili Ibu Titien Pamudji, S.IP selaku Sekretaris Jenderal Kowani menerima souvenir dari Ibu Gusti Ayu Ngurah

Berkunjung ke angklung Mang Ujo
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Hari Anti Narkotika Internasion-
al (HANI) diperingati oleh Pers-
erikatan Bangsa Bangsa (PBB) 

untuk melawan penyalahgunaan dan 
penjualan obatobatan secara ilegal di 
seluruh dunia. Peringatan Hari Anti Nar-
kotika Internasio nal dimulai pada 26 Juni 
1988.

Dicegah dan Disembuhkan”. Pe ringatan 
ini ada lah bentuk keprihatinan bang-
sabangsa terhadap permasalahan Nar-
koba yang kini mengancam kehidupan 
berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan data Badan Nasional Nar-
kotika (BNN), ang ka pengguna Narkoba 
cenderung meningkat setiap tahunnya. 

Hari
Anti Narkotika
Internasional

(HANI)
2015

annya menentang perdagangan opium di 
Tiongkok oleh bangsa asing.

Jumat 26 Juni 2015, Ketua Umum Kow-
ani, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd. 
menghadiri puncak Peringatan HANI 2015 
di Istana Negara, Jakarta.

Puncak peringatan yang diselenggara-
kan pada pukul 09.00 WIB, dihadiri oleh 

Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden 
Jusuf Kalla, dan jajaran Menteri Kabinet 
Kerja.

Kepala Badan Narkotika Nasional 
(BNN) Komjen Pol. Anang Iskandar pada 
sambutannya mengajak masyarakat un-
tuk melakoni hidup sehat yang menurut-
nya bisa menjauhkan masyarakat dari jer-
atan Narkoba.

Peringatan Hari Anti Narkoba Inter-
nasional ini bertema “Kecanduan Dapat 

Tanggal 26 Juni dipilih untuk mempe
ri ngati peng ungkapan kasus Lin Zexu 
da lam perdagangan opium di Humen, 
Guangdong, sebelum Perang Opium. 
Penca nang an itu diresmikan PBB me
la lui sebuah resolusi PBB 42/112 yang 
di ke luarkan pada 7 Desember 1987. 
Lin Zexu adalah pejabat jujur yang hidup 
pada masa Kaisar Daoguang dari Dinasti 
Qing. Lin seorang filsuf, ahli kaligrafi dan 
penyair yang terkenal dengan perjuang

Pada tahun 2011, BNN mencatat ada seki-
tar 3,4 juta jiwa sebagai pengguna Narko-
ba di seluruh Indonesia. Angka tersebut 
pada tahun 2013 meningkat menjadi 4,5 
juta jiwa dan pada tahun ini diperkirakan 
telah mencapai 5 juta jiwa.

Dalam Peringatan ini BNN juga mem-
berikan penghargaan kepada para pihak 
yang berjuang memberantas mata rantai 
narkoba. Ada beberapa kategori yakni di 
Bidang Pemberantasan, Bidang Tindak Pi-
dana Pencucian Uang (TPPU), Bidang Re-
habilitasi, dan Bidang Pencegahan.
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Kongres Wanita Indonesia (KOW-
ANI) adalah federasi dari 86 organ-
isasi wanita lingkup nasional yang 

berdiri sejak 22 Desember 1928 melalui 
Kongres Pe rempuan Pertama di Yogyakar-
ta, hal ini diilhami oleh Sumpah Pemuda 
tanggal 28 Oktober 1928. KOWANI me
rupakan lembaga Musyawarah yang men-
junjung tinggi kedaulatan masingmasing 
organisasi anggota serta berperan ak-
tif dalam membina jaringan kerjasama 
dengan federasi organisasi lingkup Dae
rah, Nasional, Regional dan Internasonal. 
Sebagai organisasi federasi yang besar, 
Kowani berusaha melakukan pembinaan 
dan menjalin silaturahim serta kerjasama 
yang baik dengan organisasiorganisasi 
anggota Kowani.

Sabtu Pagi 26 Juni 2015, Bidang Aga

Silaturahmi Kowani

Wanita Syarikat Islam
bersama

ma Kowani telah melakukan jalinan sila-
turahim dan kerjasama di Kantor Wani-
ta Syarikat Islam. Pada kunjungan yang 
dimpin oleh Ketua Bidang Agama Kowani 
Dr. Khalilah, M.Pd tersebut, Kowani mem-
bagikan 100 paket obat2an dan makanan 
bagi kaum dhuafa yang diserahkan secara 
simbolis kepada Wanita Syarikat Islam. 
Kegiatan perayaan keagamaan ini me
rupakan salah satu dalam rangkaian sa-
fari ramadhan Kowani yang mengangkat 
tema “Kita Tingkatkan Ketahanan Diri”. 
Dalam sambutannya Ibu Kholilah me
nyampaikan terima kasih atas terjalinnya 
kerjasama yang baik antara kowani dan 
wanita syarikat islam dan berharap kede-
pan dapat terus bersinergi dalam upaya 
memperkuat syiar agama islam khusus
nya yang lebih toleran dan mampu ber

bagi bersama. Hadir juga dalam acara ini 
anggota Bidang Agama Kowani yaitu ibu 
Elly Majid, ibu Retno dan ibu jenny. Ke-
datangan pengurus Kowani diterima de
ngan baik oleh ibu Sudaryani Suyut selaku 
Ketua I Wanita Syarikat Islam beserta ja
jar annya.

Acara pertemuan diakhiri dengan 
tau si yah ramadhan dari sesepuh Wani-
ta Syarikat yaitu ibu Zubaidah Muchtar 
yang merupakan tokoh perempuan yang 
pernah menjadi staf ahli Menteri Agama 
selama 2 periode, eselon 1 perempuan 
pertama di Kemenag RI, bahkan pernah 
menjabat sebagai wakil ketua komisi kes-
ra dan wakil ketua fraksi PSII pada tahun 
1967.

Suasana Silaturahmi
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Kongres Wanita Indonesia (Kowani) 
di bulan Ramadhan ini menye-
lenggarakan serangkaian kegiatan 

bertajuk Bulan So lidaritas Sosial KOWANI 
2015. Di antara kegiatan yang telah dilak-
sanakan adalah “Lecture Series dengan 
tema “Peran Pendidikan Keluarga dalam 
Menangkal dan Mengatasi Radikalisasi”, 
Jum’at, 26 Juni 2015 di Aula Kowani. Kare-
na sebagai ibu, kaum perempuan memili-
ki peran stra tegis dalam keluarganya un-
tuk mendidik anakanaknya, salah satu di 
antaranya agar anak tidak terlibat dalam 
aksi te roris me.

“Kegiatan edukasi sangat penting 
dilakukan Kowani sebagai payung dari 
86 organisasi perempuan di tingkat pu-
sat dengan beranggotakan lebih dari 30 
juta perempuan Indonesia” ujar Ketua 

Umum Kowani, DR. Ir. Giwo Rubianto 
Wiyogo, M.Pd.

Edukasi yang utama di dalam keluarga 
saat ini menurut Ibu Giwo adalah mendi-
dik anak yang berkarakter dan berkepri
badian luhur. Salah satu pribadi luhur 

Penyerahan Plakat dari Ketua Bidang Pendidikan, Iptek, Seni & Budaya kepada Narasumber usai Lecture Series.

adalah saling menghormati segala bentuk 
perbedaan, mulai dari perbedaan etnis, 
agama, suku, budaya sampai perbedaan 
pemikiran keagamaan.

Ibu Giwo mengaku prihatin dengan 
keterlibatan anakanak dan usia remaja 

Foto Bersama Narasumber dan Ketua Umum Kowani usai Lecture Series.

Peran Pendidikan Keluarga dalam 
Menangkal dan Mengatasi Radikalisasi

Lecture
 Series
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Foto Bersama Narasumber dan Ketua Umum Kowani usai Lecture Series.

“Kowani siap bekerja sama dengan OASE pada 
5 tahun mendatang apabila ada program program 
yang dapat kita bantu untuk pelaksanaannya”, 
demikian pernyataan yang disampaikan Dr. Ir. 
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd selaku Ketua Umum 
 Kowani pada saat bersilaturahmi dengan Organi-
sasi Aksi Solidaritas Era (OASE) Kabinet Kerja, yang 
ber alamat di Jalan Teuku Umar No.10 Menteng, Ja-
karta Pusat, Selasa 30 Juni 2015.

Beberapa Pengurus Dewan Pimpinan Kowani 
turut hadir pada audiensi ini, diantaranya yaitu Ibu 
Titien Pamudji, S.IP. (Sekretaris Jenderal), Ibu  Yuliati 
Sugiri (Ketua), Ibu Lia Tono Suratman (Ketua), Ibu 
Linda Gadang Pambudi (Ketua Bidang Organisasi 
dan Keanggotaan), Ibu Dr. Ir. Hetifah (Ketua Bidang 
Pendidikan, Iptek, Seni dan Budaya), dan Ibu Ery 

 Simandjuntak, S.Sos. (Ketua Bidang Humas).
Rombongan Kowani disambut baik oleh Ke

tua Bidang dan Sekretaris OASE yaitu Ibu Nining 
 Indrayono (Menko Kemaritiman Indroyono  Soesilo) 
dan Ibu Siti Faridah Pratikno (Mensekneg Pratikno).

Dalam pertemuan ini dibahas tentang bebera-
pa kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh Kowani 
dan Oase, yaitu Peringatan Hari Anak Nasional 
tanggal 23 Juli, dan Peringatan Hari Ibu tanggal 22 
Desember yang merupakan kerja sama antara 6 or-
ganisasi perempuan (Kowani, OASE, TPPKK, Dhar-
ma Pertiwi, Dharma Wanita Persatuan Pusat, dan 
Bhayangkari) di bawah koordinasi Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
RI serta Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara 
(GPTP) tanggal 1 Desember.

Audiensi Kowani
   dengan OASE

dalam kegiatan radikal sebagaimana ter-
jadi selama 10 tahun terakhir ini. Keter-
libatan anakanak dan usia remaja dalam 
aksi terorisme karena adanya pengaruh di 
luar rumahnya. 

“Mari kita kembalikan kepada pe
ran keluarga dalam memberikan edu-
kasi kepada anakanak. Keluarga harus 
mengajarkan inti sari pendidikan kepada 
anakanak. Apa itu? Keluarga harus meng
ajarkan empat dimensi hubungan yakni, 
hubungan manusia dengan Tuhannya, 
manusia dengan manusia, manusia de
ngan alam dan manusia dengan akhe
ratnya. Jika empat dimensi ini dapat dipa-
hami dan diterapkan dengan baik oleh 
anakanak, maka akan tercipta suasana 
damai di muka bumi ini” ujar Ibu Giwo.

Dalam acara yang dihadiri oleh 50an 
orang dari perwakilan organisasi mas-

sa perempuan ini, Dr. Muhammad Lutfi, 
dosen FIB UI, menyatakan bahwa salah 
satu lembaga  yang  menjalankan  aktivi-
tas  pendidikan adalah keluarga. Dalam 
keluarga, sosialisasi awal untuk pendi-
dikan anakanak dilakukan, termasuk da-
lam hal ini pendidikan agama. Pendidikan 
dalam keluarga akan menjadi landasan 
anak dimasa datang.

Bapak Muhammad Lutfi berharap, 
dengan menjalankan perannya dalam 
mem be rikan pendidikan agama kepada 
anakanak, keluarga Indonesia akan men-
jadi tameng dalam gerakan radikal sejak 
dini.

Acara ini ditutup dengan buka pua-
sa bersama Dewan Pimpinan pengurus 
Kowani. Dengan kegiatan ini diharapkan 
dapat mempererat tali silaturahmi antar 
Pengurus Kowani.

Empat dimensi 
hubungan keluarga

hubungan manusia 
dengan Tuhannya

hubungan manusia 
dengan manusia

hubungan manusia 
dengan alam

hubungan manusia 
dengan akheratnya
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Pemberian Replika Kura-kura
dari Ketua Umum Kowani kepada
Museum Rekor Indonesia (MURI)

Kurakura merupakan hewan 
bersisik berkaki empat yang 
termasuk golongan reptil. Bangsa 
hewan yang disebut (ordo) 
Testudinata (atau Chelonians) ini 
khas dan mudah dikenali karena 
memiliki “rumah” atau batok 
(bony shell) yang keras dan kaku.

Binatang ini pula yang memikat 
hati Ketua Umum Kowani perio
de 20142019, bernama Sri 

 Woerjaningsih yang akrab disapa Giwo 
Rubianto ini. Bahkan, dalam menjalan
kan aktivitas seharihari di bidang sosial, 
khususnya perempuan dan anak, ibu dari 
empat putra ini belajar dari filosofi ku-
rakura.

Di hari Selasa, 30 Juni 2015, Pukul 
16.00 WIB, Ketua Umum Kowani, Dr. Ir. 
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd menghadiri 

acara Berbuka Puasa bersa-
ma di Gallery 

MURI yang diketuai oleh Jaya Suprana, 
tepatnya berlokasi di Mall of Indonesia, 
Lantai Dasar, Jl. Boulevard Barat, Kelapa 
Gading untuk menyumbangkan 3 replika 
kurakura dari salah satu koleksi beliau 
kepada MURI sebagai tanda mata dari 
Organisasi KOWANI. Ibu Giwo telah ter-
daftar sebagai pemegang rekor muri un-
tuk pecinta kurakura dengan 1500 lebih 
replika kurakura.

Hal ini terkait dengan dukungan organi
sasi KOWANI pada program Pemerintah 
dalam hal melestarikan sumber daya 
he wani Indonesia yang mulai punah, 
salah satunya adalah binatang kuraku-
ra. Ketum Kowani sangat peduli terha-
dap ancaman kepunahan berbagai jenis 
kurakura di Indonesia yang terus terjadi 
hal ini sudah seharusnya menjadi perha-
tian serius Pemerintah, khusus nya Men-
teri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 
Dari data Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia atau LIPI tahun 2007 tercatat 
di dunia ada kurang lebih 300 jenis ku-
rakura. Dari jumlah tersebut, seba
nyak 39 jenis ada Indonesia, dan sangat 
perlu dilestarikan keberlangsungannya. 
Dalam acara ini, Ibu Dr. Ir. Giwo Rubianto 
sebagai Ketum Kowani juga mendukung 
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Pada hari Jumat, 3 Juli 2015 M / 17 Ramadhan 1436 H, 
KOWANI yang dipimpin oleh Ketua Bidang Agama  KOWANI 
Dr. Khalilah, M.Pd. didampingi oleh Anggota Bidang Aga
ma KOWANI yaitu Ibu Husmiati, Ibu Elly  Zanibar Majid, 
dan Ibu Retno Purwari, menghadiri acara Peringatan Nu-
zulul Qur’an Tingkat Nasional di Istana Negara.

Acara peringatan Nuzulul Qur’an ini dihadiri oleh Pre
siden RI beserta Ibu Iriana Joko Widodo, Wakil Presiden 
RI beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla, Ketua DPR RI, Menteri 
Agama RI Bapak Lukman Hakim Saifuddin, MenteriMen
teri Kabinet Kerja, Para Duta Besar NegaraNegara Saha-

bat, Para Alim Ulama, dan lainlain.
Acara yang dimulai dengan ceramah oleh DR. K.H. 

Ahsin Sakho Muhammad, MA (Dosen Ushuluddin UIN 
Syarif Hidayatullah JakartaPengasuh Pondok Pesan tren 
Dar AlQur’an Arjawinangun Cirebon) bertema “Al Qur’an 
Sebagai Petunjuk Dalam Kehidupan Berbangsa dan Ber-
negara”, dilanjutkan dengan Kata Sambutan dari Men
teri Agama RI dan Kata Sambutan dari Presiden RI, serta 
diakhiri Do’a yang dibacakan oleh Habib Ir. Nabiel Fuad Al 
Musawa, M.Si. (Khadim Majlis Rasullallah SAW Pusat).

gerakan MURI yang terus memper-
hatikan dan memberi dukungan dan 
penghargaan bagi insan Indone-
sia yang inspira tif, berdedikasi dan 
penuh inovasi dalam tiap karyanya 
untuk Bangsa Indonesia, dan ber-
harap semoga “Award” dari MURI 

dapat terus berlangsung dan me-
macu semangat insan muda dan 
perempuan pada khususnya untuk 
terus berkarya dan berbuat lebih 
baik dalam tiap bidang yang digelu-
tinya, baik dengan, ataupun tanpa 
penghargaan.

Di dunia ada kurang lebih 
300 jenis kurakura. Dari 

jumlah tersebut, seba nyak 
39 jenis ada Indonesia

KOWANI Hadiri Nuzulul Quran Tingkat Nasional
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JAKARTAMenyambut Hari Anak 
Nasional 2015 yang diperingati 
setiap tanggal 23 Juli, sejumlah 
Pengurus KOWANI mengadakan 
kunjungan dan berbuka puasa 
bersama anakanak di Komunitas 
Balarenik, Penggilingan, Cakung, 
Jakarta Timur, Rabu (1/7/2015).

Kunjungan yang dipimpin oleh Ibu 
 Titien Pamudji, Sekjen KOWANI, 
disambut meriah oleh puluhan 

anakanak yang sudah berpakaian rapi. 
Mereka mengaji, berdoa, membaca zikir, 
dan juga membaca buku.

Sambil menunggu kedatangan Lurah 
Penggilingan Ibu Yeni Asnita, beberapa 
Dewan Pimpinan KOWANI yang hadir an-
tara lain Ibu Lia Tono Suratman, Ibu Ony 
Jafar Hafsah, Ibu Chamsiar AR, dan Ibu 

Menyambut HAN 2015, KOWANI Bukber 
dengan anak-anak Komunitas Balarenik
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Susianah, asyik bercengkerama dengan 
anakanak yang dominan masih duduk di 
SD dan SMP tersebut.

Dalam sambutannya, Ibu Titien yang 
mewakili Ketua Umum KOWANI DR. Ir. 
Giwo Rubianto Wiyogo, M.Pd, menutur-
kan agar anakanak selalu menjaga ke
se hatan dan kebersihan diri, terutama di 
bulan suci Ramadhan ini. Dia juga men-
ceritakan tentang kehadiran organisasi 
KOWANI yang terinspirasi oleh lahirnya 
Sumpah Pemuda.

“Ayo, siapa yang ingat Hari Anak 
Na si o nal diperingati setiap tang-
gal berapa?” ujar Sekjen KOWANI. 
“Sa ya Bu. Tanggal 23 Juli,” jawab se o rang 
anak yang disambut 

te puk tangan hadirin.
Dalam sambutannya, Sekjen KOWANI 

juga menyampaikan bahwa Ketua Umum 
KOWANI ingin sekali hadir di tengahte
ngah acara tersebut, namun terhalang 
oleh kemacetan lalu lintas Kota Jakarta, di 
sore hari menjelang berbuka puasa. “Ibu 
Giwo sudah berangkat sejak siang tadi. 
Tapi hingga kini masih terkena macet di 
depan Hotel Sultan,” ucapnya.

Kegiatan yang merupakan program 

da ri Bidang Sosial, Kesehatan, dan Ke
se jahteraan Keluarga KOWANI ini, juga 
memberikan bantuan berupa tas sekolah 
bagi anakanak yang berada di Komunitas 
Balarenik tersebut.

Acara Ramadhan yang merupakan ba-
gian dari program Bulan Solidaritas Sosial 
KOWANI 2015 dan diadakan juga dalam 
rangka Memperingati Hari Anak Nasion-
al 2015 berbentuk Kunjungan dan Buka 
Puasa Bersama di Komunitas Balarenik 
ini, mengusung tema “Menyiapkan Anak 
Saleh, Kreatif, dan Mandiri”.

Agusman A.KS, Ketua Yayasan Balare-
nik, menuturkan bahwa komunitas yang 
didirikan sejak 

2001 tersebut, hingga kini sudah mem-
bantu sekitar 1.500 anak mulai usia PAUD 
hingga SMA. “Saat ini jumlah anakanak 
yang masih aktif ada sekitar 302 orang,” 
ungkapnya.

Yayasan Balarenik ini berada di sebuah 
rumah di Jalan Pahlawan Komaruddin II 
Dalam No. 61, RT 04/05, Penggilingan, 
Cakung, Jakarta Timur. Yayasan ini memi-
liki beberapa kegiatan, di antaranya Ru-
mah Singgah Balarenik untuk anakanak 
jalanan, sanggar, dan pendidikan anak 

usia dini (PAUD) untuk anakanak usia 3 
- 4 Tahun.

“Kami juga membantu para orang tua 
dalam mengurus pembuatan Akte Ke-
lahiran anak, yang masih banyak belum 
memilikinya. Selain itu membuka akses 
pendidikan bagi anak, baik secara formal 
dan informal, serta akses layanan keseha-
tan,” ujar Agusman yang sudah 15 tahun 
aktif membantu anakanak tersebut.

Dia berharap agar kehadiran Pengu-
rus KOWANI ke yayasannya dan bertemu 
muka langsung dengan anakanak, dapat 
mem be ri kan banyak manfaat bagi Ko
mu ni tas Ba

la renik. “Tim KOWANI hamper setiap ta-
hun mengunjungi kami, mudahmudahan 
da pat terus terjalin komunikasi dan sila-
turahmi. Terima kasih atas kehadiran dan 
bantuannya,” tambah Agusman.

Sementara itu Ibu Yeni Asnita, Lurah 
Penggilingan, menyampaikan ucapan 
te ri ma kasih atas kunjungan Pengurus 
KOWANI ke wilayahnya. Dia menjelaskan 
bahwa di kelurahannya ada 18 RW dan 
230 RT dengan jumlah penduduk sekitar 
107.000 jiwa. (HUMAS)

komunitas Balerenik berdiri sejak 
2001, hingga kini sudah membantu 
sekitar 1.500 anak mulai usia PAUD 
hingga SMA. “Saat ini jumlah anak
anak yang masih aktif ada sekitar 
302 orang,”

Sekretaris Jenderal Kowani, Ibu Titien Pamudji, S.IP dan Lurah Penggilingan 

Cakung, Ibu Yeni Asnita saat memberi sambutan
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Dalam memperingati Hari 
Anak Nasional KOWANI 
menyelenggarakan serangkaian 
acara untuk berbagi dan 
berbahagia bersama anakanak, 
salah satunya adalah acara dari 
Bidang Agama KOWANI yaitu 
buka puasa bersama anak yatim 
piatu binaan organisasi anggota 
KOWANI yaitu dari organisasi 
Muslimat NU, Asyiah, PPM, 
Perwari dan PUI, tanggal 3 Juli 
2015 di Kantor Kowani.

Acara dimulai dengan me ri ah nya 
pe nampilan Marawis Ibuibu yang 
melantunkan lagulagu Islami, se-

lanjutnya acara dibuka oleh Ibu Elly. Usai 
Pembacaan Kalam Suci  AlQuran, dilanjut-
kan Sambutan Ketua Bidang Aga ma Kow-
ani, Dr. Khalilah, M.Pd.

Dalam sambutannya, Ibu Khalilah me
nyampaikan ucapan terima kasih kepa-
da segenap pengurus KOWANI yang telah 
turut menyisihkan sedikit rizki dan waktun-
ya dalam menyukseskan acara Buka Puasa 

bersama anakanak Yatim Piatu, insya Al-
lah akan mendapatkan keutamaan karena 
menyantuni anak yatim piatu, sebagaima-
na sabda Nabi Muhammad SAW: “Ana Wa 
Kaafilulyatimi Fil Jannah Haadzka”; Saya 
dan yang menyantuni anak yatim, di surga 
seperti jari telunjuk dan jadi tengah (Hadits 
riwayat Bukhori Muslim). Ditambahkann-
ya, bahwa bisa masuk surga saja sudah luar 
biasa apalagi bisa berdekatan dengan Nabi 
Muhammad SAW. Untuk itu Ibu Khalilah 
mengajak seluruh hadirin untuk memper-
banyak menyantuni anak yatim.

Acara berikutnya yaitu Sambutan Ke
tua Umum KOWANI, Dr. Ir. Giwo  Rubianto, 
M.Pd. Beliau mengucapkan terima kasih 
kepada ibu Retno selaku Ketua Panitia, Ibu 
Elly, Ibu Husmiati selaku Anggota Bidang 
Agama, dan tak lupa pula kepada Ketua 
Bidang Agama Kowani beserta seluruh 
pengurus yang telah berpartisipasi dalam 
acara ini.

Selanjutnya, Tausyiah yang disampaikan 
oleh Prof. Dr. Masyitoh Chusnan, bertema 
“Peningkatan ketahanan diri dan berbagi 
bersama di bulan penuh berkah Ramadhan 
Mubarok”, menjadi pelengkap acara yang 

diselenggarakan di Kantor Kowani ini. 
Usai pemberian santunan untuk anak

anak yatim piatu, acara diakhiri dengan 
pembacaan doa oleh Ibu Husmiati, dilanjut-
kan pembacaan doa berbuka puasa bersa-
ma oleh perwakilan anak yatim piatu, serta 
puncak acara berbuka bersama menikmati 
hidangan Revind Catering Kang Budi.

Dalam kesempatan yang sama, Ibu Giwo 
menyampaikan pernyataan sikap tentang 
kasus kematian Engeline.

Kongres Wanita Indonesia (Kowani) me-
nilai penanganan kasus kematian Engeline, 
bocah berusia 8 tahun, di Bali, Denpasar, 
terlalu lama. Ia meminta kasus ini tidak 
dieksploitasi oleh pihakpihak tertentu un-
tuk mencari kepopuleran semata.

“Coba lihat tayangan media massa, san-
gat terkesan dipolitisir oleh pihakpihak 
yang ingin mendapat popularitas. Seperti 
ada kasus di dalam kasus, ada eksploitasi di 
dalamnya. Ini seharusnya tidak boleh terja-
di,” kata Ketua Umum Kowani, DR. Ir. Giwo 
Rubianto Wiyogo, M.Pd., di selasela acara 
ini.

Ketua Komisi Perlindungan Anak (KPAI) 
Periode 20042007 ini, mengatakan, pen-
gusutan kasus kematian Engeline melebar 
ke manamana, misalnya persoalan adopsi 
ilegal yang lebih ditonjolkan ke publik. Bila 
dibiarkan berlarut, dikhawatirkan justru di-
manfaatkan pihak lain untuk keuntungan 
pribadi. Seharusnya penanganan kasus ini 
fokus pada kekerasan dan pembunuhan 
yang dilakukan oleh pelaku. Hukuman ke-
pada pelaku pun harus yang maksimal.

“Di Filipina atau negara tetangga yang 
lain, langsung dihukum mati,” ujar Ibu 
Giwo.

Menurutnya, semua orang terkesan 
lebih fokus kepada kasus Engeline. Pada-
hal, masih banyak kasus kekerasan dan 
kejahatan pada anak lainnya yang juga 
butuh penyelesaian segera. Ia berharap, 
kepolisian dan pihak terkait lainnya yang 
menangani kasus Engeline tidak mudah 
terprovokasi, sehingga masalah ini cepat 
dituntaskan.

Penuntasan kematian Engeline sendiri 
menjadi tantangan bagi para penegak hu-
kum, mengingat kasus ini telah menyedot 
perhatian seluruh masyarakat. Selain itu, 
penanganan kasus kekerasan pada anak 
selama ini pun belum sesuai harapan mas-
yarakat.

KOWANI denganBuka Bersama
Anak-anak Yatim Piatu 
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v
Jumat 3 Juli 2015, Bidang 
Pendidikan, Iptek, Seni, 
dan Budaya KOWANI 
menyelenggarakan Lecture 
Series tentang Bonus Demografi 
terkait Peran Perempuan, dengan 
narasumber Prof. Dr. Haryono 
 Suyono, Pakar Kependudukan, 
bertempat di Kantor KOWANI, Jl. 
Imam Bonjol No.58, Menteng, 
Jakarta Pusat.

Lebih dari separuh anak muda 
adalah wanita. Karena itu, Ketua 
Umum Kong res Wanita Indonesia 

(Kowani), DR. Ir. Giwo Rubianto Wiyogo, 
M.Pd., menilai organisasi yang dipimpin-
nya mempunyai kesempatan untuk me
latih dan mengantar potensi itu menjadi 
kekuatan pem bangun an melayani bonus 
demografi.

“Tenaga muda potensial yang me lim
pah ini menjadi pasar komoditas yang 
menguntungkan. Kowani bisa membe ri
kan pelatihan dan pendidikan, pember-
dayaan, serta penciptaan kegiatan yang 
menarik tenaga muda,” ujar Ibu Giwo usai 
Lecture Series bertajuk ‘Bonus Demografi 
dan Implikasinya untuk Kowani’.

Menurutnya, Kowani sangat bisa me
ningkatkan kualitas kaum perempuan 
agar bisa memberi keuntungan sektor 
bisnis. Caranya, dengan memanfaatkan 
limpahan keluarga muda melalui pendi-
dikan dan keterampilan tinggi.

Ketua Yayasan Damandiri Prof. Dr. 
Haryono Suyono, yang menjadi narasum-
ber dalam ‘Lecture Series’ itu juga sangat 
yakin Kowani bisa berperan dalam me-
manfaatkan bonus demografi ini. Kowani, 
katanya, sangat bisa meningkatkan kuali-
tas kaum perempuan.

“Kowani bisa menjadi ibu asuh dari 45 
ribu Posdaya yang bekerjasama dengan 
350 perguruan tinggi dan LPPM di setiap 
universitas mitra Damandiri. Melalui Pos-
daya, Kowani menyelenggarakan pelati-
han kerja yang diikuti penempatan tena-
ga dalam bidang usaha,” papar mantan 
Menko Kesejahteraan Rakyat RI ini.

Mantan Kepala Badan Koordinasi Ke
luarga Berencana Nasional (BKKBN, seka-

rang Badan Kependudukan dan Keluarga 
Berencana Nasional) ini menambahkan, 
melalui Posdaya, Kowani dapat mem-
bantu bidang kesehatan, pendidikan, dan 
pelatihan sebagai persiapan menangkap 
peluang kerja atau usaha yang terbuka.

“Di kota banyak tenaga terdidik, se-
mentara di desa tingkat pendidikannya 
rendah. Duaduanya perlu penanganan 
yang berbeda guna mengantar menjadi 
angkatan kerja yang berfungsi ganda, ten-
tunya untuk keluarga dan pembangun
an,” ujar kakek yang masih enerjik ini.

Mantan Menteri Kependudukan era 

Presiden Soeharto itu menambahkan, 
melalui Posdaya, Kowani membantu kelu-
arga prasejahtera tetap sehat dan mengi-
kuti berbagai pelatihan keterampilan. 
Menurutnya, perhatian pada penduduk 
usia 2535 tahun dengan pendidikan 
rendah perlu segera dipersiapkan dengan 
pelatihan keterampilan untuk siap kerja 
atau berusaha.

Selanjutnya, dalam acara ini sekaligus 
juga dilakukan Penandatanganan MoU 
antara KOWANI dengan Yayasan Daman-
diri yang diketuai oleh Bapak  Haryono 
Suyono.

Lecture Series :
Bonus Demografi terkait
Peran Perempuan

Penandatanganan MoU antara KOWANI dengan Yayasan Damandiri.

Penyerahan plakat Kowani kepada Bapak Haryono Suyono. Foto bersama usai Lecture Series.
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JAKARTA—Menyambut Hari Anak 
Nasional 2015 yang jatuh setiap 
23 Juli, Dewan Pimpinan beserta 
Pengurus KOWANI mengajak 
sedikitnya 400 orang anak untuk 
menonton bareng (Nobar) 
film berjudul “12 Menit Untuk 
Selamanya”, di Bioskop Djakarta 
Theater, Selasa, 7 Juli 2015, 
siang.

Film ini sangat mengharukan, 
mem buat orang yang menon ton
nya menitikkan airmata,” ujar Ke

tua Umum KOWANI Dr. Ir. Giwo  Rubianto 
 Wiyogo, M.Pd, usai menyaksikan film ter
sebut sambil menyeka wajahnya.

Ibu Giwo yang hadir bersama para 
Pengurus KOWANI lainnya di antaranya 
Sekjen Titien Pamudji, Wasekjen Cham-
siar AR, Kabid Humas Ery Simanjuntak, 
menuturkan bahwa film ini banyak me
ngandung makna positif, dan layak diton-
ton oleh anak dan keluarga.

“Di dalam film ‘12 Menit’ terkandung 
nilai dan pembelajaran tentang kedi-
siplinan, kerja sama, kekompakan, tidak 
boleh egois, tidak mudah menyerah, dan 
saling memberi,” ungkap Ibu Giwo yang 
mengaku sangat terharu menonton film 
berdurasi sekitar 120 menit itu.

Ruangan Djakarta Theater tampak 
penuh dengan anakanak hingga remaja 
serta ibu dan bapak pendamping. Mereka 

Nobar Film ‘12 Menit-Kemenangan
Untuk Selamanya’

Giwo: “12 Menit memang sebentar, tapi sangat 
berarti bagi masa depan anak bangsa.”

berasal dari berbagai kalangan, yaitu dari 
anakanak jalanan, Komunitas Balarenik, 
dan anak sekolah SD hingga SMA dari Ja-
bodetabek.

Ibu Giwo menambahkan bahwa ju
dul film 12 Menit ini sangat menarik. “12 
Menit itu adalah waktu yang sangat sing-
kat, tapi sangat berarti bagi masa depan 
anak bangsa. Saya berharap anakanak 
rajin beribadah, jadi anak beriman dan 

bertakwa kepada Allah Swt, berakhlak 
mulia, dan menjauhi godaan yang me ru
sak dan negatif, demi masa depan yang 
baik nanti,” ujarnya.

 
Penuh Semangat

Film yang ditayangkan perdana pada 
Januari 2014 ini, masih tetap mengha-
rubirukan penontonnya. Ini merupakan 
kisah nyata dari beberapa anak Bontang, 

Bersama anakanak sebelum nonton bareng.

Cover film 12 menit untuk selamanya.

1212 Menit
    Untuk
 Selamanya
 bersama anak-anak

Ketua Umum Kowani didampingi Dewan Pimpinan memberi sambutan kepada anakanak sesaat 
sebelum pemutaran film
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Kalimantan Timur, dalam merajut impian 
untuk maju.

Film “12 Menit: Kemenangan Untuk Se-
lamanya” mengangkat kisah sebuah grup 
marching band daerah di Bontang, Kali-
mantan Timur, yang karena kegigihannya 
berhasil memenangkan kejuaraan March-
ing Band Nasional. Pemainnya antara lain 
Titi Rajo Bintang, Didi Petet (Alm), Olga 
Lydia, Hudri, Amanda Sutanto, Noboyuki 
Suzuki, dan Arum Sekarwangi.

Anakanak yang ikut dalam grup ini 
datang dari berbagai latar belakang. Se-
lain padatnya jadwal latihan yang berat 
dan keras dalam marching band, para 
personilnya juga banyak mengalami ma
salah dalam keluarga dan kehidupan pri
badi.

Misalnya tokoh bernama Elaine, Tara 
dan Lahang, mereka berusaha meraih 
mimpi besarnya melalui grup itu, dan juga 
menyelesaikan problema kehidupannya 
masingmasing yang juga rumit.

Elaine, remaja yang besar di Jakarta, 
tibatiba harus memindahkan seluruh 
hidupnya ke Bontang. Ayahnya berke-
bangsaan Jepang yang juga insinyur 
kimia, ditugaskan memimpin sebuah de-
partemen di sebuah perusahaan besar 
di Bontang. Elaine meninggalkan semua 
yang selama ini sangat berarti baginya.

Sedangkan Tara memiliki gangguan be-
rat. Sebuah kecelakaan merenggut suara 
dari hidupnya. Dan merenggut ayahnya. 
Setelah kejadian itu, ibunya  juga harus 
melanjutkan kuliah ke Inggri. Tara diasuh 
oleh opa dan omanya di Bontang.

Tara berjuang untuk tidak selalu me
nyalahkan dirinya sendiri karena kema-
tian ayahnya, dan ingin maju serta me-

neruskan hidupnya.
Sementara Lahang, keturunan Dayak, 

mempunya impian yang sangat besar. Ia 
ingin tak berhenti di kampungnya. Ayah
nya sakit parah. Tak ada yang tahu apa 
penyakitnya. Mereka hidup hanya ber-
dua. Dan Lahang terjebak dalam dilema, 
untuk terus memburu mimpinya atau 
merawat sang Ayah.

Tiga remaja itu dipertemukan dalam 
sebuah Marching Band. Sebuah kelom-
pok besar yang memiliki misi yang sama 
besarnya. Rene, pelatih Marching Band 
profesional, dipilih untuk membawa 
Marching Band Bontang ke kancah nasio
nal. Dan bagi Rene ini adalah tantangan 
besar memimpin seratus duapuluh anak 
dari kota kecil.

Sekitar 130 anak yang ada dalam grup 
marching band tersebut, datang dari 
berbagai latar belakang. Jadwal latihan 
begitu padat, berat, dan keras. Dalam 
mempersiapkan penampilan terbaik, ter
nyata tak semudah yang dibayangkan.

Dalam film ini terlihat jelas bagaimana 
marching band berlatih beriburibu jam, 
untuk menampilkan yang terbaik sela-

ma 12 menit saja, dalam pertandingan 
marching band.

Elaine, Tara, dan Lahang terus beru-
saha meraih mimpi mereka sambil me
ngatasi rumitnya masalah kehidupannya 
masingmasing. Dengan kegigihan dan 
perjuangan, grup marching band ini ber-
hasil memenangkan kompetisi tingkat na-
sional.

Kisah ketiga anak tersebut bersama 
keluarganya, cukup menghanyutkan 
perasaan penoton. Terkadang penonton 
bersorak gembira melihat semangat yang 
muncul, terkadang merasakan kesedihan 
yang dialami oleh Lahang yang ba pak nya 
sakit, atau Tara yang merasa kesepian 
sendiri.

“Bapak kalau mati nanti akan hidup 
lagi seperti burung elang itu, untuk terus 
terbang menggapai impian. Maju terus 
anakku,” ujar ayah Lahang saat sakit.

Ayah Lahang wafat ketika marching 
band itu akan tampil dalam pertandingan 
di Jakarta. Lahang bimbang antara pulang 
ke kampung dan tetap bertanding. Akhir
nya dia memilih tetap bertanding demi 
masa depannya nanti.

Aksi anakanak dalam film “12 Menit”.Suasana di dalam bioskop bersama anakanak.

Latihan marching band di Bontang.
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Rabu, 8 Juli 2015 Kowani melak-
sanakan kunjungan dan bakti so-
sial ke Rutan Pondok Bambu yang 

beralamat di Jl. Pondok Bambu Duri 1 
Kel. Pondok Bambu, Duren Sawit Jakarta 
Timur.

Kunjungan yang merupakan kegiat an 
Bidang Hukum & HAM Ko wani ini meng-
hadirkan 100 orang Napi Perempuan bi-
naan dan dipimpin langsung oleh Ketua 
Umum Kowani, Dr. Ir. Giwo Rubianto Wi-
yogo, M.Pd.

Menurut Kepala Rutan Pondok Bambu 

Kunjungan dan Bakti Sosial Kowani   
   Ke Rutan Pondok Bambu

Ibu Sri Susilarti, Bc.IP.,SH.,M.Si, rutan yang 
berisi sebanyak 1070 binaan ini memiliki 
3 pilar, yaitu rutan sebagai tempat binaan, 
keluarga dan masyarakat. Setiap binaan 
memiliki 2 kriteria yaitu kepribadian dan 
kemandirian. Pembinaan kepribadian di
la kukan dengan cara memperbaiki jas-
mani dan rohani yang rusak. Sedangkan 
ditempat binaan kemandirian dilakukan 
dengan cara memberikan ketrampilan 
agar setelah keluar dari rutan memiliki 
ketrampilan yang bisa berguna untuk ke-
hidupan mendatang. Banyak sudah yang 

diberikan kepada warga binaan antara 
lain mote, membuat roti dan membuat 
mukena yang sudah dipesan dari Negara 
tetangga. Rutan ini juga pernah menye-
lenggarakan sebuah acara untuk mem-
bantu seseorang yang sakit kanker dan 
HIV.

“Rumah binaan memang bukan pe-
santren, tapi tempat ini mengajarkan 
warga binaan yang mungkin sebelum di
sini melupakan bagaimana sembahyang 
harus dilakukan. Tempat ini mengawali 
bagaimana mereka harus mengenal siapa 
sebenarnya dirinya agar dapat menjadi 
orang yang lebih berguna di masa depan-
nya kelak. Tempat ini untuk bertobat, titik 
awal untuk merubah diri jadi lebih baik,” 
demikian disampaikan Ibu Sri Susilarti.

Sebagai bentuk kepedulian Kowani ter-
hadap perempuan dalam sambutan nya 
Ibu Giwo menyampaikan bahwa  Ko wani 
akan berupaya membuat pos daya 
ekonomi untuk membantu warga di tem-
pat binaan ini. Dalam kesempatan yang 
sama Prof. Dr. Hj. Masyitoh, M.Ag mem-
berikan tausiah untuk lebih memperda-
lam keimanan seluruh warga binaan yang 
hadir.

Ketua Umum Kowani memberikan bantuan secara simbolis kepada warga binaan Rutan Pondok Bambu yang diwakili oleh 
Kepala Rutan, Ibu Sri Susilarti, Bc.IP.,SH.,M.Si

28
WARTA

Edisi 01/Agustus 2015



Dalam rangkaian Safari Ramadhan 
1436 H, Bidang Agama KOWANI 
mengadakan Bakti Sosial ber-

tema “Tingkatkan Ketahanan Diri dan 
Kepedulian Sesama”, di Villa Erema Ci
sarua, Bogor, Senin 6 Juli 2015.  Pada ke-
sempatan tersebut Ko wani membagikan 
200 Paket Sembako dan Obatobatan ke-
pada kaum dhuafa, anakanak yatim pia-
tu, para janda, dan lainlain.

Dalam sambutan selamat da tang nya 
selaku tuan rumah, Ibu Lenny Hendra 
 Prasetya menyampaikan bahwa acara 
Safari Ramadhan di Villa Erema ini telah 
dilakukan secara rutin dan terus menerus 
selama lebih dari 20 tahun.

Kedatangan Rombongan yang dipim pin 
oleh Sekjen KOWANI Ibu Titin  Pamudji, 
S.IP. ini, disambut oleh anggota Bidang 
Agama KOWANI yaitu Ibu Retno Purwani, 
Ibu Husmiati, dan Ibu Elly Zanibar Majid, 
yang sudah menginap sebelumnya di Villa 
Erema tersebut.

Bakti Sosial KOWANI di Villa Erema dan Villa Yedidah,
Cisarua, Bogor

Dalam acara tersebut disampaikan 
Tausyiah yang disampaikan oleh Ibu Elly 
Zanibar Majid yang menerangkan tentang 
AlQur’an Surat AlMaidah Ayat 114 dan 
Doa Nabi Isa AS, bahwa dalam meminta 
rizqi sebaiknya meminta kepada Allah 
SWT, jangan meminta kepada selainNya.

Acara diakhiri dengan Doa bersama, 
pembagian sembako, dan obatobatan 
kepada kaum dhuafa, anak yatim piatu 
dan jandajanda tua.

Seusai Bakti Sosial di Villa Erema, rom-
bongan Kowani melanjutkan perjalanan 
ke Villa Yedidah di Ds. Kuta Pakancilan, 
Cisarua Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan 
dalam rangka Hari Anak Nasional 2015 
dengan memberi bantuan sembako dan 
obatobatan kepada warga dan anak
anak sebanyak 113 orang.

Dalam sambutannya, Ibu  Titien berpe-
san kepada yang hadir terutama kepada 
anakanak, agar menjaga ke se hatan, ke-
bersihan, rajin belajar, dan lainlain.

Pemberian santunan di Villa Yedidah

Ibu Titien Pamudji memberi sambutan.

Pemberian santunan di Villa Erema.
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Tak seorang pun ingin terlahir dan hi dup se-
bagai penyandang cacat. Namun, 32 anak asuh di 
Panti Wisma Tuna Ganda di Jl. Raya Bogor KM 28,5 
Cimanggis Depok, Jawa Barat harus me nyan dang 
lebih dari dua jenis cacat. Mereka pun prak tis se-
lalu butuh bantuan orang lain untuk mengerjakan 
hal yang sangat mudah bagi orang normal.

Bulan Solidaritas Sosial Kowani 2015 & dalam 
rangka memperingati Hari Anak Nasional 2015, 
Kowani yang pimpin oleh Dr. Ir. Giwo Rubian-
to Wiyogo, M.Pd sela ku Ketua Umum Kowani 
melaksanakan kun jungan dan santunan ke Wis-

ma Tuna Ganda Palsigunung ini. Kegiatan yang 
dilaksanakan pada hari Kamis, 9 Juli 2015 ini me
rupakan salah satu program kerja Bidang Soskes
kel Kowani.

“Dengan kedatangan Kowani ini diha rap kan 
dapat membantu dan menghibur anakanak de
ngan cacat ganda atau cacat secara fisik dan men-
tal disini. Dan Kiranya Pemkot Depok dapat mem-
berikan perha tiannya kepada para penyandang 
cacat gan da yang dirawat pada panti ini,” harap 
Ibu Giwo.

Kunjungan dan Santunan ke
      Wisma Tuna Ganda Palsigunung

Ketua Umum Kowani memberikan bantuan kepada Ibu Sri selaku 
pimpinan Wisma Tuna Ganda Pasigunung
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Ketua Umum Kowani Dr.Ir.Giwo 
Rubianto Wiyogo MPd. menja-
di salah satu nara sumber di da-

lam tema kajian: “KONSEPSI STRATEGI 
PENGUATAN PERAN PEREMPUAN GUNA 
MENINGKATKAN PARTISIPASI PEREM-
PUAN DALAM PEMBANGUN AN”., pada 
Focus  Group  Discussion (FGD)  Kajian  
Berlanjut TA.2015 yang diselenggarakan 
pada tanggal 13 Juli 2015 di Ruang Ga-
totkaca Gd. Astagatra Lt.III Tengah Besar 
Lemhannas RI,  Jl. Medan Merdeka Selat

an No.10 Jakarta Pusat.
Selain Ibu Giwo narasumber pada FGD 

Kajian Berlanjut tentang: “Penguatan Pe
ran  Perempuan  Dalam Pembangunan  
Gu na Memantapkan Pengelolaan Bonus 
Demografi Dalam Rangka Ketahanan Na-
sional” tersebut antara lain Ir.  Suharti, 
M.A., Ph.D., Direktur Kependudukan, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlin
dungan Anak, Bappenas RI., Ibu Yunianti 
Chuzaifah, Wakil Ketua Komisi Nasional 
Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan 

Dr. Khaerul Umam Noer, M.Si., Ketua Pu-
sat Kajian Wanita dan Jender Universitas 
Indonesia (PKWJ UI).

Hadir pula Sekjen Kowani Ibu  Titien 
 Pamudji, S.IP., Ketua Kowani Ibu Lia 
Tono  Suratman, Kabid Humas Ibu Ery 
 Simandjuntak, S.Sos dan Ibu  Charlety 
 Choesyana pada ke giat an yang di
bu ka oleh Brigjen Pol Drs.  Bambang 
 Sukamto, SH, MH, selaku Dirjen Sosbud 
 Debidjianstrat Lemhannas RI tersebut.

Ketua Umum KowaniKetua Umum Kowani
FGD “Lemhannas RI”FGD “Lemhannas RI”sebagai Narasumber disebagai Narasumber di
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Gerakan 1000 Lilin untuk 
Anak Indonesia

Anakanak sebagai kelompok rentan 
perlu mendapatkan perhatian dan 
perlindungan ekstra tidak hanya 

dari keluarga melainkan juga dari masyarakat 
dan Negara sebagai pihak yang memberikan 
perlindungan anak. Rentan yang dimaksud 
di sini adalah rentan terhadap ancamanan-
caman baik ancaman fisik dan psikis, ke-
kerasan, dan perlakuan diskriminatif.

Namun kenyataan yang terjadi di Indone-
sia, permasalahanpermasalahan anak sa
ngat sering terjadi, di antaranya terkait anak 
korban kekerasan (fisik, psikis, penelantaran, 
eksploitasi, kekerasan seksual), hak atas iden-
titas, hak mendapatkan perlindungan hukum 
bagi anak yang berhadapan dengan hukum, 
hak beragama dan berkeyakinan, dan lain
lain.

Permasalahanpermasalahan di atas ha-

rus segera mendapat respon dari negara. Jika 
permasalahan tersebut terus terjadi maka 
dapat dipastikan tumbuh kembang anak 
akan terganggu karena ruang aman tidak 
pernah tercipta dan ada, untuk melindungi 
anakanak Indonesia. Hal ini tidak hanya ber-
dampak pada diri anak dan keluarga, namun 
pasti akan berdampak pada eksistensi bang-
sa dan negara ini ke depan.

Sebagaimana diketahui bahwa Negara Ke-
satuan Republik Indonesia menjamin kese-
jahteraan tiaptiap warga negaranya, terma-
suk perlindungan terhadap hakhak anak yang 
merupakan hakhak asasi manusia. Dalam UU 
Perlindungan Anak juga ditegaskan bahwa 
Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang 
Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat 
dan martabat sebagai manusia seutuhnya. 
Kasus Angeline adalah peringatan bagi kita 

semua untuk menyadari bahwa kondisi anak 
sangat rentan dalam berbagai situasi.

Banyak situasi buruk yang dialami oleh 
anakanak Indonesia lainnya yang harus 
menjadi perhatian bersama. Selama ini 
 instansiinstansi dan lembaga perlindungan 
anak belum sepenuhnya komitmen menja
dikan isu perlindungan anak sebagai isu ber
sama (common issues). Untuk itu, Satuan 
Tugas Perlindungan Anak Indonesia yang ter-
diri dari berbagai elemen dan komponen ma
syarakat, menyampaikan duka cita yang men-
dalam atas meninggalnya Angeline, bocah 8 
Tahun yang hilang secara misterius sejak 16 
Mei 2015 lalu. Jasad Angeline ditemukan di-
belakang rumahnya sekitar pukul 12.30 WITA 
terbungkus kain dan tali dengan boneka ke-
sayangannya, terkubur di kedalaman 50cm.

Gerakan 1000 Lilin untuk Anak Indone-
sia juga dapat dimaknai sebagai kepedulian 
seluruh bangsa Indonesia terhadap peme
nuh an perlindungan dan pemenuhan hak 
anak agar dapat tumbuh dan berkembang 
secara optimal, sehingga menjadi generasi 
penerus yang berkualitas, tangguh, kreatif, 
jujur, sehat, cerdas, berprestasi, dan berakh-
lak mulia.

KOWANI dipimpin oleh Wakil Sekjen dan 
Ketua Bidang Humas yanv mewakili Ketua 
Umum Kowani, mengikuti kegiatan aksi ini 
pada hari Kamis, 11 Juni 2015 Pukul 18.00
21.00 di Bundaran HI, de ngan agenda acara 
berupa doa, tabur bu nga, dan orasi.

brating Women”, sekaligus perayaan HUT ke
25 Plaza Indonesia.

7 Hati 7 Cinta 7 Wanita adalah film dra-
ma Indonesia yang dirilis pada 2010 dengan 
disutradarai oleh Robby Ertanto yang dibin-
tangi oleh Jajang C. Noer, Marcella Zalianty, 
dan Olga Lydia.

Film ini menceritakan kehidupan 7 orang 
wanita dengan berbagai latar belakang, ma-
salah kehidupan, dan percintaannya. Mulai 
dari hamil di luar nikah, pekerjaan sebagai 
pelacur, hingga menderita kelainan seksual.

Kartini (Jajang C. Noer) adalah seorang 
dokter kandungan berusia 45 tahun. Masa 
lalunya yang kelam membuat ia terjebak di 
tengahtengah masalah kehidupan dan per-
cintaan 6 orang pasien wanitanya yang juga 
kelam dan tidak bahagia. Namun kebaha-
giaan hidup harus diperjuangkan. Walau 
tidak semua wanita mampu memperjuang-
kannya dan kembali menjadi korban.

Sebagai ginekolog, Kartini menemui be-
ragam pasien perempuan dari latar belakang 
yang berbeda tapi samasama jadi korban 
figur lelaki dalam hidup mereka. Ia melayani 
remaja yang hamil di luar nikah, istri yang 
mengalami kekerasan dalam rumah tangga, 
hingga pekerja seks yang menderita kanker 
rahim. Kartini sendiri mencoba mengubur 
hubungan masa lalunya yang penuh masalah 
dengan beberapa lelaki berbeda. Inilah se-
babnya Kartini selalu skeptis terhadap makna 
cinta dan karenanya iapun segan menikah.

Anton (Hengky Solaiman), seorang dokter 
lain, mengungkapkan perasaan tulusnya ter-
hadap Kartini dan melamarnya. Meski teman 
dan keluarganya mendorong, Kartini bertah-
an pada sikap segan dan ragunya tentang 
masa depan pernikahan. Segalanya beru-
bah ketika ia bertemu seorang ginekolog ju-
nior yang eksentrik tapi bersahabat, Rohana 
(Marcella Zalianty).

Nobar Kowani 
pada Film Festival 

Celebrating Women
Kamis malam, 28 Mei 2015 Pukul 19.00, 

Kongres Wanita Indonesia (KOWANI) me
ngadakan acara Nonton Bareng (Nobar) Film 
“7 Hati 7 Cinta 7 Wanita” di Studio XXI Plaza 
Indonesia, kerja sama Bidang Pendidikan, Ip-
tek, Seni dan Budaya Kowani bersama Plaza 
Indonesia dalam rangka “Film Festival Cele-
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Dalam rangka pelaksanaan Bakti Sosial di bulan suci Ramadhan 1436H, 
Kongres Wanita Indonesia (Kowani) yang diwakili oleh  Ibu Chamsiar AR, SE 
(Ikam), salah seorang Dewan Pimpinan Kowani periode 20142019 dari utus
an Pemuda Panca Marga melaksanakan kegiatan pemberian santunan untuk 
anak yatim/piatu, kaum duafa dan fakir miskin non panti sebanyak 50 orang.

Kegiatan yang sekaligus memperingati Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 
2015 tersebut dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2015 dan bertempat di Jl. 
Kesatrian X, Berland, Kelurahan Kebon Manggis, Kecamatan Matraman, Ja-
karta Timur.

Pada kegiatan ini Kowani memberikan santunan berupa sembako (minyak 
goring, Mie Instan, Sirup dan Kue Kaleng/Wafer).

Kowani: Santunan Anak Yatim/Piatu, Kaum 
Duafa, Fakir Miskin & Janda, 13 Juli 2015

Jumat, 5 Juni 2015, Bidang Ketena ga
kerjaan KOWANI melaksanakan Kunjung
an Kerja ke PT Mardohar Catur Tunggal 
Gaya, Jl. Raya Perjuangan No.77 Kebon 
Jeruk, Jakarta Barat, dipimpin oleh Ke
tua KOWANI sekaligus Ketua Koordina-
tor Ibu Endang Siregar dan Ketua Bidang 
Ketenagakerjaan Ibu Yulia Himawati.

Dalam Kunjungan Kerja ini, para Pe
ngurus Kowani dibawa berkeliling pabrik 
tiga lantai ini untuk mengamati beberapa 
mesin yang digunakan diantaranya mesin 
pemeriksa bahan dan mesin pemotong 
kain, serta menyaksikan proses pembuat
an pakaian keselamatan kerja mulai dari 
pemilihan bahan, desain, pembuatan 
pola, pemotongan kain, hingga penjahit
an, finishing pertama, finishing kedua, 

penyetrikaan, dan pengepakan. Produk-
si yang dihasilkan oleh garmen ini di an-
taranya jaketjaket anti api (pemadam 
kebakaran), baju overall untuk keperluan 
pekerjaan di lapangan (petugas kehutan-
an), serta sulaman/bordir digital emblem/
badge, dan lainlain sesuai pesanan, de
ngan material bahan-bahan yang berasal 
dari dalam dan luar negeri.

Hasil produksi garmen ini selain untuk 
memenuhi kebutuhan di dalam negeri, 
juga untuk diekspor ke beberapa negara. 
Adapun pelanggan dari perusahaan gar-
men ini, yaitu beberapa perusahaan se
perti Trakindo, PT Freeport, dan lainlain, 
yang memerlukan pakaian untuk kesela-
matan kerja.

Kunjungan Kerja Kowani ke Pabrik Garmen
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Jum’at, 31 Juli 2015 Komnas Perem-
puan berkunjung ke kantor  Kowani 
dan diterima dengan baik oleh Dewan 

Pimpinan Kowani yang dipimpin lang sung 
oleh Ibu Dr. Ir. Hj. Giwo  Rubianto Wiyogo, 
M. Pd, selaku Ketua Umum  Kowani. 

Maksud kedatangan rombongan yang 
di Ketuai oleh Ibu Azriana tersebut ada-
lah permohonan  dialog  dengan  pe
ngu rus  Kowani  untuk  membicarakan 
pe nyusunan draft RUU tentang pengha-
pusan kekerasan seksual. RUU  ini lahir 
sebagai  salah  satu  respon  terhadap  be-
ragam  bentuk  kekerasan  seksual  yang 
belum  seluruhnya  tersedia  perlindung
an  hukum  untuk  penanganannya,  serta 
keprihatinan bersama atas tingginya fak-
ta kasus kekerasan seksual yang dialami 
korban  dan  masih  belum  optimalnya  
penanganan dan  pemulihan  bagi  korban 
kekerasan seksual. RUU ini disusun untuk 
mewujudkan perlindungan hukum yang 
komprehensif  terkait  penegakan,  per-
lindungan  dan  penanganan  korban  dan 
penanganan kasus kekerasan seksual.

Dewan Pimpinan Kowani yang turut 
hadir pada audiensi kali ini antara lain Ibu  
Prof. Dr. Hj. Masyithoh, M.Ag (Ketua), Ibu 
R. Ayu Ratnaningsih S, SE (Kabid Ekkop), 

Audiensi Komnas Perempuan

Ketua Umum Kowani memberikan buku Direktori dan buku 
80 tahun Kowani kepada Ibu Dr. Irawati Harsono, M.Si se-
laku Komi sioner Komnas Perempuan

Ibu  Dr. Ir. Hetifah (Kabid. Pendidikan, Ip-
tek, Seni & Budaya), Ibu  Ery  Simandjuntak 
(Kabid Humas), dan Ibu Sekarwati M. Si 
(Wasekjen).

Ibu Azriana menyampaikan bahwa 
Komnas Perempuan merupakan lemba-
ga hak asasi manusia yang bekerja secara 
independen, berdiri berdasarkan  kepu-
tusan presiden Nomor 181 tahun 1998 
dan diperbaharui dengan Perpres No. 65 
tahun 2005.

Peran Komnas Perempuan Pemenuh
an tanggung jawab Negara dalam peng-
hapusan segala bentuk kekerasan terha
dap  perempuan,  serta  dalam  rangka  
memastikan  ketersediaan  akses keadilan 
bagi perempuan, khususnya perempuan 
korban. Salah satu mandat yang diemban 
komnas perempuan adalah memberikan 
saran dan  pertimbangan  kepada  peme
rintah,  lembaga  legislative,  yudikatif  ser-
ta organisasiorganisasi  masyarakat  guna  
mendorong  penyusunan  dan  perubahan 
hukum  dan  kebijakan  yang  mendukung  
upayaupaya  pencegahan  dan penang-
gulangan  segala  bentuk  kekerasan  ter-
hadap  perempuan,  serta perlindungan, 
penegakan dan pemajuan hakhak asasi 
perempuan.

Pada pertemuan tersebut Ibu Giwo 
menyatakan bahwa salah satu misi 
 Kowani adalah “pentingnya peningkatan 
kualitas hidup perempuan”. Salah satu in-
dikator bahwa perempuan itu berkua litas 
adalah “perempuan tidak menjadi korban 
kejahatan seksual”.  Kowani akan concern 
ikut mengawal gagasan dan upaya mela-
hirkan RUU tersebut dalam kerangka 
melindungi perempuan karena Kowani 
sebagai organisasi federasi ber kepenting
an besar agar perempuan tidak menjadi 
korban.
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Kilas Foto

Foto bersamai Bapak Hayono Suyono usai Peringatan Hari Lanjut Usia Na sional 
(HLUN) di PWRI, 27 Mei 2015

Kowani hadir pada Sosialisasi Peraturan Tentang Human Trafficking di
Kementerian Agama RI, 9 Juni 2015

Ibu Lia Tono Suratman sedang memberi sambutan mewakili Ketua Umum
Kowani saat Buka Bersama di Panti Werdha, 2 Juli 2015

Ibu Endang K. Siregar memberikan Plakat Kowani seusai Sosialisasi di Badan POM, 
29 Mei 2015

Audiensi Ny. Alex Thoa orangtua dari Jonathan terkait masalah Hak Asuh Anak, 
16 Juni 2015

Audiensi PUI, 10 Juli 2015

Audiensi Wirawati Catur Panca, 25 Juni 2015Wawancara Ketua Umum Kowani dengan Lampung Pos, 16 Juni 2015
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Kilas Foto

Kowani menerima bantuan sembako dari Alfamidi untuk santunan hari Raya, 13 Juli 2015

Ibu Lia Tono Suratman dan Ibu DR. Hj. Charletty Choesyana, M. P. Si. saat Halal 
Bihalal DNIKS, 29 Juli 2015

Audiensi Asride ISWI di Kowani, 1 Juli 2015.

Ibu Lia Tono Suratman dan Ibu Ony ja’far saat 
menghadiri Workshop Review Pelaksanaan

Landasan Aksi Beijing +20 Menuju MDGsPost 
2015 di Indonesia, 2728 Juli 1015

Halal Bihalal  Yayasan Hari Ibu (YHI) di Gd.Utari MBW Yogyakarta, 29 Juli 2015

Kowani pada Forum Diskusi Grup Perdagangan Perempuan dalam Peredaran Narkoba, 
4 Agustus 2015
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Batas antara orang sukses dan orang yang tidak sukses hanya 
setipis kertas. Tidak berarti orang yang tidak sukses itu tidak ber-
tanggungjawab. Banyak juga yang bersemangat, bekerja keras, dan 
bersungguhsungguh, sama seperti orangorang yang sudah meraih 
prestasi besar. Tapi, tetap saja dia gagal sedangkan yang lainnya suk-
ses. Anda mungkin merasa masyarakat itu tidak adil. Tapi, diantara 
kedua kelompok orang ini terdapat penghalang sebuah tembok yang 
hanya setipis kertas, tapi sulit ditembus.

Perbedaannya terletak pada kegigihan dan ketekunan. Jika orang 
yang tidak sukses menghadapi tembok bata, mereka mengira, tem-
bok itu tidak bisa tembus. Ini adalah pikiran yang wajar. Dengan kata 
lain, mereka juga melakukan suatu usaha, tapi dengan keterbatasan. 
Jika mereka menghadapi tembok, mereka mencoba mencari alasan 
yang masuk di akal untuk memaafkan diri sendiri dan mundur.

Walau suatu tugas tampak mustahil dikerjakan, kita harus beru-
saha secara gigih, rajin dan tekun untuk mencapai sukses. Kita ha-
rus menghancurkan kebijakan konvensional yang terdapat di dalam 
pikiran kita. Setiap prasangka yang menyangkut keterbatasan diri 
sendiri yang susah dihilangkan, akan menghambat kita menuju suk-
ses.

Rasa percaya diri dan kebanggaan yang akhirnya membuat kita 
bisa menembus rintangan akan menghasilkan kepribadian yang lebih 
kuat dan lebih gigih. Dan kegigihan ini akan menghantar Anda ke suk-
ses yang lebih besar lagi.

Sumber: 
A Passion for Success
Oleh Kazuo Inamori

KIAT SUKSES : HANCURKAN TEMBOK PENGHALANG


