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Hari Perempuan Internasional telah diperingati selama lebih dari seratus tahun dan semakin 

marak setiap tahunnya. Hari Perempuan Internasional (International Women's Day/ IWD) yang 

diperingati setiap 8 Maret adalah momen perayaan secara global akan capaian perempuan di 

bidang sosial, ekonomi, budaya dan politik.  Hari Perempuan Internasional merupakan momen 

merayakan, refleksi, advokasi sekaligus aksi untuk menyerukan pengakhiran ketimpangan 

gender. Tanggal 8 Maret juga menandai pentingnya terus menyuarakan untuk mengakhiri 

ketimpangan gender melalui aksi-aksi kolektif secara global. Perayaan Hari Perempuan 

Internasional tahun 2016, di tingkat internasional mengangkat tema #PledgeForParity atau 

Ikrar untuk Kesetaraan.    

Untuk Indonesia, perempuan masih perlu berjuang untuk mewujudkan kesetaraan di berbagai 

bidang. Sebagian besar perempuan masih mengalami ketimpangan, dan perempuan pun telah 

melakukan  berbagai upaya untuk melawan ketimpangan. Lebih lanjut, perempuan perlu 

mengkritik konsep Ketimpangan yang selama ini meminggirkan isu kesetaraan gender. 

Menyadari situasi tersebut, maka beberapa kelompok organisasi perempuan, termasuk Koalisi 

Perempuan Indonesia, bersepakat untuk mengangkat “Ketimpangan” sebagai persoalan 

bersama perempuan, dan mengangkatnya dalam tema Hari Perempuan Internasional, yaitu: 

“Perempuan Melawan Ketimpangan”, dan jaringan kampanye bersama “GERAKAN 

PEREMPUAN MELAWAN KETIMPANGAN”. 

Peringatan akan dilakukan dalam dua bentuk kegiatan, pertama Konferensi Pers pada 6 Maret 

2016, guna menginformasikan kepada masyarakat luas dan media perihal tujuan kegiatan, 

tema, organisasi pendukung serta bentuk kegiatan yang akan dilakukan. Kedua, pada 8 Maret 

2016 akan melakukan Aksi Damai, disertai Aksi Kesenian, oleh sejumlah organisasi yang 

tergabung dalam Gerakan Perempuan Melawan Ketimpangan, mulai dari simpang Monas-

Indosat menuju Istana Negara.  

Sehubungan dengan hal tersebut, Sekretariat Nasional hendak mengajak dan menyerukan pada 

seluruh Pengurus dan Anggota Koalisi Perempuan Indonesia di berbagai daerah untuk turut 

serta bergabung merayakan Hari Perempuan Internasional 8 Maret 2016. Sehingga dapat 

mengangkat dan melawan ketimpangan yang masih dialami perempuan di nasional, provinsi, 

kabupaten/kota, maupun desa. Kawan-kawan dapat merespon momentum ini melalui berbagai 

cara mulai dari rally, aksi damai, diskusi serta berbagai bentuk kegiatan lainnya.  

Demikian seruan ini disampaikan. Mari bersama-sama bergandengan tangan mengakhiri 

ketimpangan. 
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