
 

 

 

No          : 13/Eks-Relawan/II/2014 
Hal          : Appeal Dana 
 

Dukung Relawan Kawanku 

“Panggung Suara Warga: 2014 Tahun Melawan Kekerasan Seksual” 

Monas, 9 Maret 2014 

 

Kepada 

Yth. Kawan-kawan pembela hak asasi perempuan 

Di Tempat 

 

Salam Kesetaraan Perempuan! 

 

Hari Perempuan Internasional sudah menjelang, selama lima bulan sejak Relawan 

Kawanku terbentuk pada bulan Oktober 2013 kami bekerja khusus menangani 

kasus-kasus Kekerasan Seksual baik itu melalui advokasi politik maupun advokasi 

kasus.  

 

Dalam kurun waktu lima bulan menuju Hari Perempuan Internasional 2014, 

Relawan Kawanku sudah melakukan aktivitas berupa dialog warga dibasis buruh, 

kaum miskin perkotaan, remaja, mahasiswa untuk menggalang kekuatan dan saling 

solidaritas diantara warga khususnya perempuan. Selain itu aktivitas kami yang lain 

adalah melakukan advokasi politik seperti melakukan aksi protes ke Mabes Polri, 

aksi Solidaritas untuk RW, melakukan dialog dengan Pemda DKI, dan menggalang 

dukungan publik. 

 

Tahun 2014 kami canangkan sebagai Tahun Melawan Kekerasan Seksual yang 

tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat para korban agar menjadi 

penjuang dan membangun Relawan Kawanku sampai tingkatan akar rumput. Belum 

banyak struktur Relawan Kawanku yang terbangun tetapi potensi untuk meluas baik 

tingkatan Jakarta maupun nasional, ada.  



 

 

 

Saat ini kami sedang mempersiapkan “Panggung Suara Warga” merapakan ajang 

untuk menyuarakan segala bentuk pelawanan terhadap kekerasan seksual. Acara ini 

akan kami selenggarakan di Monas pada tanggal 9 Maret 2014 dengan terget yang 

terlibat 300 warga.  

 

Untuk acara ini kami menggalang dana dari berbagai pihak yang memang mau 

mendukung acara ini. Kebutuhan dana sejumlah Rp. 15.000.000 yang akan kami 

pergunakan untuk persiapan dan pada hari H.  

 

Dengan Rincian Dana sebagai berikut :  

 Sewa Tenda dan Panggung   Rp. 7.000.000 

 Sewa Soundsystem     Rp. 3.000.000 

 Publikasi  

(sticker, poster, spanduk, bendera kecil,  

leaflet tentang Relawan KawanKU)  Rp2.000.000 

 Transportasi      Rp. 2.500.000  

 Komunikasi       Rp.  500.000  

 

Total       Rp. 15.000.000  

  

Program ini penting untuk mendapat dukungan, karena Panggung Suara Warga 

adalah ajang perempuan dan para korban bersuara dan membangun gerakannya.  

 

Jika ingin membantu silahkan transfer melalui rekening BNI a/n Mutiara Ika Pratiwi 

No. Rekening 0099936385. Dan jika sudah transfer harap konfirmasi kepada Dian 

Novita 081578099948 atau email ke relawan.kawanku@gmail.com  

 

Jakarta, 23 Februari 2014 

 

 

 

Dian Novita 

mailto:relawan.kawanku@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


