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KERANGKA  ACUAN 

 

Konferensi  Pers 

"Tingkatkan Pencegahan Kekerasan,  

Jaringan Relawan Independen (JaRI)  

lakukan aktivasi  digital” 
 

 

 

 

1. Latar Belakang 

Jaringan  Relawan Independen (JaRI) telah lebih dari 18 tahun  berkiprah  

untuk melakukan program pencegahan dan pendampingan korban kekerasan  

terhadap perempuan dan anak.   

Yayasan nirlaba yang memiliki harapan untuk meningkatkan kesetaraan 

jender, sejak 2011 telah melaksanakan kegiatan  pencegahan dengan melakukan  

penyuluhan “Sentuhan  Aman” pada  anak usia SD dan SMP, membuat  leaflet dan 

compact  disc (CD). 

Setelah  mencoba  beberapa  metoda pada  2016, JaRI menggunakan dalam 

penyuluhan  pada  kelompok  orang tua, guru  dan siswa SD kelas 4-5 dengan 

pendekatan partisipatif  . 

Seringkali para ahli, orang tua dan masyarakat  luas  mengeluh  tentang 

bahaya  media sosial  bagi pendidikan anak. Namun JaRI menganggap  bahwa  

media sosial bisa diibaratkan sungai deras yang mengalir dan anak-anak ingin  

berenang di dalamnya. Oleh  karena  itu  kita ingin membantu  anak-anak ini 

berenang di dalamnya dengan informasi yang baik dan benar. Kami bahu-membahu 

dengan orang tua  dan para ahli berupaya memberikan informasi yang benar  agar 

anak terhindar  dari kekerasan. 

Rotary Club Internasional yang terkenal  karena  kiprahnya dalam 

pemberantasan Polio, adalah organisasi  kemanusiaan yang  memiliki slogan 

membuat  perbedaan. Sejak 2015 JaRI sudah  menjalin  kerjasama  dengan Rotary 

melalui pagelaran tari Ardjuna Dibiasakti  dan perbanyakan  leaflet. 

Untuk  mengaktifkan  penyebarluasan  informasi  melalui media sosial JaRI 

mendapat  dukungan orang-orang  muda berdedikasi dari Media Reka Citra Digital 

Storyteller dan Titik Titik studio yang  telah memulai  penggunaan website, 

facebook, instagram, dan twitter untuk  penyebarluasan informasi pencegahan 

kekerasan. 

JaRI bekerjasama  dengan Rotary  Club  Bandung Utara, Media Reka Citra 

Digital Storyteller dan Titik Titik studio  melaksanakan Program “Anak Aman” yang 

bermakna mengamankan  anak dari kekerasan melalui  pemberdayaan. Kegiatan  

ini akan  dimulai  dengan  launching media sosial untuk  pencegahan kekerasan. 
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2.Tujuan 

 Menyebar luaskan  informasi rencana  Jaringan Relawan Independen untuk 

menyelenggarakan aktifasi digital dalam upaya pencegahan  kekerasan 

terhadap perempuan  dan anak 

 Memberi Informasi tentang JaRI dan kegiatannya 

 

3.  Output  

   Diharapkan  dengan konferensi pers ini, informasi tentang  upaya pencegahan 

melalui  aktifasi media sosial bisa lebih menjangkau  masyarakat 

4. Sasaran: 

  

10 orang  jurnalis  dari Media cetak, Radio, media sosial 

 

5. Waktu  dan Tempat : 

 

Hari  Jumat tg 4 Agustus 2017 

Tempat :  Butterfield Kitchen 

                Jl. Dipati  ukr 5   

                Bandung   

Waktu : pukul 10.00 WIB s.d selesai.    

 

6. Narasumber : 

 

Dr  Satyawati Hanna 

Moderator : Dr Ilsa Nelwan   

 

7. Susunan acara :  

1. Penjelasan  tentang  JaRI  dan  kegiatan aktifasi digital  

2. Perkenalan peserta.  

3. Launching  media sosial  

4. Tanya  jawab  dari  peserta.  

5. Pembacaan press Release. 

6. Pemutaran Video Singkat 

8..Paket  informasi yang dipersiapkan : Brosur  JaRI dan sticker 

 

 

 


