1000 Perempuan Jakarta Berjumpa Cagub dan Cawagub DKI Jakarta 2012
Forum Interaksi “Perempuan Jakarte Nyari Gubernur”

Jakarta, 29 Juni 2012 - Potensi perempuan tidak dapat dipandang sebelah mata. Dengan bertambah
majunya pendidikan perempuan, semakin maju pula pemikiran perempuan dalam meningkatkan kualitas
hidupnya sesuai dengan multi peran yang dijalankannya dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sukses
di karir dan di rumah tangga. Perempuan saat ini juga memiliki determinasi dalam mengubah lingkungan
sekitarnya menjadi lebih baik. Begitu pula kesadaran mereka atas dunia politik, mereka semakin cerdas
dan bijaksana di dalam menggunakan hak pilih mereka.

Bertepatan dengan masa kampanye PILKADA DKI JAKARTA Periode 2012 – 2017, tiga organisasi
perempuan Women’s Forum For Excellence, FeMale Circle dan KOWANI akan menyelenggarakan
“Perempuan Jakarte Nyari Gubernur” sebuah forum interaksi antara perempuan Jakarta dengan
Cagub dan Cawagub DKI Jakarta periode 2012 – 2017. Forum yang akan melibatkan 1000 perempuan
Jakarta ini merupakan salah satu kesempatan perempuan Jakarta mengenal lebih dekat para kandidat,
agar dapat menentukan pilihannya dengan tepat saat PILKADA DKI 2012 ini.
Ketua Women’s Forum For Excellence, Tatyana Sutara saat ditemui pada konprensi pers di
Qsmokehouse, Jakarta menyampaikan bahwa tujuan dari pergelaran ini untuk menjadikan kota Jakarta
sebagai kota yang lebih baik, “Kami (baca Women’s Forum For Excellence, FeMale Circle dan KOWANI)
memiliki visi dan misi yang sama yakni peduli akan pentingnya kebijaksanaan perempuan dalam memilih
pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan bagi diri sendiri, bagi keluarga, lingkungan serta masyarakat di
sekitarnya. Forum interaksi ini bertujuan agar perempuan Jakarta dapat mengenal lebih baik dan
mengetahui rangkaian program para Cagub dan Cawagub, sehingga dapat menggunakan hak pilih
mereka dengan lebih bijaksana.”

Forum interaksi “Perempuan Jakarte Nyari Gubernur” akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2012,
mengambil tempat di Ruang Nusa Indah, Balai Kartini. Seluruh Cagub dan Cawagub akan bergantian
melakukan interaksi kepada para peserta undangan serta memberikan visi, misi dan rencana program
yang akan mereka terapkan apabila terpilih sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode
2012 – 2017.

Hanny Soema Di Pradja, Direktur Utama FeMale Circle, mengatakan, ”Para Cagub dan Cawagub akan
secara bergantian dalam melakukan orasi kepada 1000 perempuan yang akan memadati ruang Nusa
Indah. Mereka secara langsung akan mendengar serta mendapatkan pandangan yang lebih jelas dari
seluruh Cagub dan Cawagub. 1000 peserta undangan yang akan hadir pada acara ini antara lain dari
perwakilan berbagai organisasi wanita yang berada di Jakarta.”
Dewi Motik, Ketua Umum KOWANI berharap bahwa Cagub dan Cawagub yang akan berinteraksi secara
lansung dengan 1000 perempuan Jakarta yang terpilih kelak sudah sesuai dengan harapan masyarakat
Jakarta, “Jakarta membutuhkan pemimpin yang peduli terhadap peningkatan ekonomi rakyat, mereka
harus dapat memberikan bukti bukan hanya sekedar janji untuk mengurangi masalah kemacetan dan
banjir serta mengumbar janji dalam memberikan akses kepada rakyat mengenai peningkatan kesehatan
dan pendidikan secara gratis.”

Pada tahun 2009 lalu Women’s Forum For Excellence, FeMale Circle dan KOWANI juga telah
berkolaborasi menyelenggarakan kegiatan yang sama, “Kegiatan ini merupakan kali kedua kolaborasi
ketiga organisasi tersebut dalam melakukan aktifitas interaksi dengan calon pemimpin masyarakat
Indonesia, dimana pada Pemilu tahun 2009 telah sukses melakukan forum interaksi perempuan
Indonesia dengan Capres dan Cawapres RI periode 2009 – 2014. Saat ini perempuan Jakarta khususnya
ingin memilih gubernur yang peduli dan mempunyai kebijaksanaan yang pro perempuan di dalam
program-program kerjanya,” tutup Ibu Tatyana.
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