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Pendahuluan 

Tahun 2020 memang bukan tahun yang biasa, tidak hanya untuk Jakarta Feminist tetapi juga 

untuk semuanya. Tahun ini sangat sulit dan penuh dengan cobaan. 

 

Secara organisasi, tentu ada banyak tantangan tahun ini oleh karena pandemi COVID-19. Kami 

tidak bisa mengadakan kegiatan secara face-to-face, tidak bisa berkumpul offline untuk saling 

berjejaring, dan tidak bisa menjalankan program keanggotaan. Kami juga melihat banyak 

kawan dan mitra yang mengalami kesulitan ekonomi atau kehilang pekerjaan, menjadi sakit, 

atau bahkan meninggal tahun ini. 

 

Namun, senangnya, kami tetap berupaya berkontribusi, bermanfaat, dan membawa perubahan 

positif. Ada juga banyak perubahan di dalam perkumpulan kami tahun ini: badan pekerja kami 

berkembang, kami berhasil menerima dua grant, dan kami mengadakan beberapa program 

baru yang mudah-mudahan menjadi sangat berguna bagi banyak orang. Salah satu hal yang 

paling menyenangkan adalah besarnya dana yang kami menggalangkan dan menyumbangkan 

kepada lembaga layanan serta individu dan kelompok yang membutuhkannya. 

 

Kami berharap laporan ini menggambarkan apa saja kami lakukan selama tahun 2020. Ini 

merupakan pertama kali kami menulis laporan tahunan; kami berharap upaya ini meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas kami. 

 

Salam hangat, 

Tim Jakarta Feminist 

 

29 Januari 2021 

 

  



 

Kegiatan 

Women’s March Jakarta 

Setelah diskusi panjang dengan seluruh staf Jakarta Feminist dan anggota panitia Women’s 

March Jakarta (WMJ) dari tahun sebelumnya, diputuskan bersama bahwa WMJ akan 

bergabung dengan aksi International Women’s Day (IWD) pada tahun 2020. Dalam kata lain, 

tidak ada aksi WMJ terpisah. Keputusan ini diambil berdasarkan beberapa faktor, termasuk 

bahwa 8 Maret 2020 jatuh pada Hari Sabtu, maka lebih mudah dan efektif jika aksi IWD dan 

WMJ dijadikan satu saja dari pada bertabrakan atau berkesan ‘bersaing’. Alhasil, panitia WMJ 

ditiadakan untuk tahun 2020, namun beberapa perwakilan WMJ bergabung dengan panitia IWD 

untuk ikut membantu persiapan dan pelaksanaan. 

 

Aksi IWD tetap dipromosikan di akun media sosial WMJ dengan semangat. Hanya dua pra-

acara diadakan di bawah pengurusan Jakarta Feminist, yaitu 1) diskusi ‘Ngobrol Santai 

Menstruasi’ dan 2) kegiatan poster making dan diskusi RUU PKS. 

 

Aksi IWD cukup ramai dan banyak peserta dari WMJ tahun-tahun sebelumnya ikut serta turun 

ke jalan. Namun jumlah peserta agak berkurang karena pandemi COVID-19 yang mulai 

mewabah di Indonesia pada bulan Februari 2020. Setelah aksi IWD, sebuah posko pengaduan 

dibentuk karena adanya beberapa peserta yang melaporkan kejadian pelecehan seksual oleh 

peserta aksi laki-laki maupun penegak hukum yang berada di lokasi. 

 

Women’s March Indonesia 

Sebagai koordinator nasional de facto untuk Women’s March Indonesia (WMI), Jakarta Feminist 

merasa memiliki tanggung jawab dalam peningkatan kapasitas jaringan WMI. Pada Oktober 

2020, Jakarta Feminist mengadakan seri peningkatan kapasitas bagi perwakilan cabang-

cabang Women’s March Indonesia serta perwakilan KOMPAKS. Kegiatan pertama adalah 

pelatihan pelaporan kasus kekerasan berbasis gender (KBG), di mana peserta belajar cara 

penanganan kasus KBG serta cara melaporkan dan merujukkan kasus kepada lembaga terkait. 

Kegiatan kedua adalah workshop self care untuk meningkatkan ketahanan dan skil perawatan 

diri bagi pendamping kasus KBG. 

 

Pada tahun 2021, akan dipilih jaringan koordinasi nasional Women’s March Indonesia dengan 

setidaknya 3 orang perwakilan dari cabang-cabang Women’s March Indonesia selain WMJ. 

 

Jumat Bareng Berfaedah (Jubaedah) 

Jumat Bareng Berfaedah (Jubaedah) adalah diskusi online mingguan yang dilakukan oleh 

Koalisi Masyarakat Sipil Anti Kekerasan Seksual (KOMPAKS). Jubaedah ini menyoal topik 

kekerasan seksual dari berbagai isu dan perspektif. Beberapa topik yang sudah pernah 

diangkat dalam diskusi Jubaedah termasuk jenis-jenis kekerasan seksual, kekerasan domestik 

terhadap anak, kekerasan seksual dalam perspektif agama, kekerasan terhadap kelompok 

minoritas, kekerasan seksual dalam lingkungan pekerjaan, serta bagaimana RUU PKS adalah 

undang-undang yang tepat bagi kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia. 

 



 

Jubaedah pertama kali dilaksanakan pada bulan Maret 2020, dan kemudian seterusnya 

dilaksanakan secara rutin setiap Hari Jumat, pk. 16.30-17.30 WIB (kecuali hari libur nasional), 

melalui Zoom yang juga distreamingkan ke YouTube. Hingga akhir tahun 2020, Jubaedah telah 

dilaksanakan sebanyak 32 kali dengan rata-rata 30-50 peserta pada setiap diskusinya. Selama 

32 kali sesi diskusi yang dilaksanakan, Jubaedah telah menghadirkan berbagai narasumber 

dan moderator yang memiliki keahlian di bidang nya masing-masing untuk dapat membahas 

topik yang diangkat di setiap sesinya. 

 

Khusus selama bulan November dan Desember 2020, Jakarta Feminist secara spesifik 

bekerjasama dengan Jubaedah melaksanakan diskusi yang membahas 6 elemen kunci RUU 

PKS dalam rangka 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP), dimulai dengan 

pembahasan elemen kunci 1 mengenai pencegahan, elemen kunci 2 9 tindak pidana, elemen 

kunci 3 pemulihan korban, elemen kunci 4 hukum acara pidana, elemen kunci 5 pemidanaan 

dan elemen kunci 6 pemantauan, yang juga merupakan sesi Jubaedah terakhir pada tahun 

2020. 

 

Tidak hanya terbatas dalam rangka 16 HAKTP, Jakarta Feminist sejak awal juga ikut serta 

secara aktif dalam proses pelaksanaan dan pengerjaan Jubaedah selama tahun 2020. 

Partisipasi ini dimulai semenjak proses pembentukan tim pelaksana Jubaedah, dimana Jakarta 

Feminist menjadi salah satu tim pencetus dan pelaksana Jubaedah, dan diteruskan hingga 

pelaksanaan Jubaedah terakhir di tahun 2020. Selain tergabung ke dalam pencetus dan 

pelaksana, staf Jakarta Feminist beberapa kali juga berpartisipasi sebagai narasumber dan 

moderator sesi diskusi Jubaedah. 

 

16 Hari Anti-Kekerasan Terhadap Perempuan (16 HAKTP) 

Dalam rangka memperingati 16 HAKTP 2020, Jakarta Feminist melakukan beberapa kegiatan 

secara online. Kami berkolaborasi dengan beberapa jaringan seperti Women’s March 

Indonesia, SEAFAM, dan KOMPAKS. Kami menginisiasi 3 diskusi online bersama jaringan 

Women’s March Indonesia, 3 bersama SEAFAM, 3 bersama KOMPAKS, serta 9 rangkaian 

acara dari JUBAEDAH.  

 

Selain itu, selama 16 HAKTP cabang-cabang WMI serta perwakilan KOMPAKS juga menerima 

subsidi kegiatan dari Jakarta Feminist untuk mengadakan setidaknya satu kegiatan. Total 

kegiatan yang disupport oleh Jakarta Feminist dalam seri ini adalah 35 kegiatan.  

 

Cari Layanan 

Salah satu perkembangan baru tahun ini adalah pembuatan website Cari Layanan 

(carilayanan.com). Website ini dibuat sebagai sumber informasi untuk korban kekerasan di 

seluruh Indonesia, dan bertujuan membantu korban mengakses lembaga layanan kesehatan, 

bantuan hukum, konseling, rumah aman, dan layanan lain lagi. Cari Layanan dikembangkan 

karena belum ada satu sumber informasi saja di mana semua informasi tersebut dapat diakses 

dengan mudah. 

 



 

Selama enam bulan ke depan, Jakarta Feminist akan berlanjut mengembangkan website Cari 

Layanan serta alat pendukung Cari Layanan seperti akun media sosial. Oleh karena ini, 

websitenya belum diluncurkan secara resmi pada tahun 2020, dan kami masih merevisi desain 

dan mengisi konten lembaga layanan agar lebih lengkap. 

 

Southeast Asia Feminist Action Movement (SEAFAM) 

Untuk meningkatkan rasa solidaritas dan kerjasama antara negara-negara di Asia Tenggara, 

pada September 2020 Jakarta Feminist mulai koordinasi dengan Gantala Press di Filipina dan 

KRYSS Network di Malaysia untuk mengembangkan sebuah jaringan baru. Jaringan ini 

diberikan nama Southeast Asia Feminist Action Movement atau SEAFAM, dan bertujuan untuk 

mendorong lebih banyak solidaritas antara organisasi, kelompok dan kolektif feminis di 

Indonesia, Filipina, dan Malaysia.  

 

Setelah proses pendaftaran terbuka, 25 kelompok diajak menjadi anggota SEAFAM tahap 

pertama: 10 dari Indonesia, 8 dari Malaysia, dan 7 dari Filipina. Tiap kelompok ini merupakan 

kelompok baru (didirikan tidak lebih dari 5 tahun lalu), kecil (tidak mempunyai anggaran tahunan 

lebih dari Rp. 100.000.000), aktif, dan memiliki fokus pada perempuan dan/atau kelompok 

minoritas lainnya. 

 

Dua webinar regional diadakan pada Desember 2020 di bawah nama SEAFAM: ‘Combatting 

Gender-based Violence in the Philippines, Indonesia, and Malaysia’, and ‘Reflections on 

Grassroots Feminist Work during COVID-19 in Malaysia, Indonesia and the Philippines’. 

 

Di tingkat nasional, ketiga negara anggota SEAFAM mengadakan masing-masing satu 

kegiatan: sebuah diskusi online tentang gerakan feminis kini dan nanti di Indonesia; sebuah 

program budaya online bernama “Lumilikha! Lumalaban!” (Creating! Fighting!) di Filipina; dan 

sebuah diskusi online yang mengamplifikasi suara 12 perempuan dari kelompok marginal. 

Selain itu, semua anggota SEAFAM menerima subsidi kegiatan dari Jakarta Feminist untuk 

mengadakan kegiatan di tingkat lokal pada akhir tahun 2020 atau awal tahun 2021. 

 

Kegiatan lain 

Hanya tiga kegiatan diadakan secara offline/luring pada tahun 2020, yaitu kedua pra-acara aksi 

IWD pada bulan Februari dan aksi IWD pada 8 Maret. Semua kegiatan lainnya (total: 35) 

diadakan secara online/daring melalui sarana seperti Instagram Live, Google Meet, dan Zoom. 

Selain yang sudah disebut di atas, ada juga pelatihan gender selama dua hari untuk staf LBH 

Masyarakat; seri diskusi ‘Kesehatan Perempuan’; seri diskusi ‘Bulan Kontrasepsi’; seri diskusi 

‘Road to Mayday’; seri diskusi kekerasan berbasis gender online; diskusi kekerasan terhadap 

perempuan Papua; webinar tentang cara melapor kasus kekerasan berbasis gender; dan 

beberapa kegiatan yang merupakan hasil kerjasama dengan mitra lain seperti Amnesty 

Indonesia untuk melaksanakan rangkaian kegiatan Do The Write Thing RUU PKS, kegiatan ini 

diakhiri dengan audiensi RUU PKS yang diadakan bersama Ketua Baleg dan stakeholder. 

Selain itu Jakarta Feminist yang diwakili oleh Naila Rizqi Zakiah juga bekerja sama dengan 

Amnesty untuk mengisi salah satu sesi di tedtalks Jakarta di tahun ini, Plan, dan Find My 



 

Method. Jakarta Feminist juga beberapa kali membantu mengurus Aksi Selasaan selama tahun 

2020. 

 

Staf, pegiat, dan magang Jakarta Feminist juga sering menjadi narasumber dan moderator di 

kegiatan yang diurus mitra lain. 

 

 

Penggalangan dana 

Bantuan perempuan rentan saat pandemi COVID-19 

Untuk merespon pada pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia dan mengakibatkan 

kehilangan pekerjaan bagi jutaan orang, Jakarta Feminist memutuskan untuk membuka donasi 

pada 4 April 2020. Kampanye ini berjalan selama kurang lebih dua bulan dan berhasil 

menggalang Rp. 65,171,078. Dana tersebut dimanfaatkan untuk mendukung perempuan dan 

keluarga rentan yang mengalami kesulitan ekonomi oleh karena pandemi COVID-19. Penerima 

bantuan termasuk mitra go-massage, go-clean, dan driver ojol; pekerja rumah tangga; 

perempuan kepala keluarga; ibu tunggal; korban kekerasan seksual di Bengkulu (melalui 

pendamping setempat); penghuni lapas perempuan di Semarang (melalui LBH Masyarakat); 

korban KDRT (secara langsung maupun melalui LBH APIK Jakarta); dan buruh perempuan 

(melalui Federasi Buruh Lintas Pabrik). Jumlah penerima bantuan (termasuk penghuni lapas 

perempuan) diperkirakan sekitar 300 orang. 

 

Wikimedia.id 

Selama 6-30 Juli 2020, Wikimedia.id mengadakan proyek Wikisosial yang berfokus pada 

penulisan artikel Wikipedia tentang perempuan. Total 284 artikel diterima selama waktu 

tersebut, dan untuk tiap artikel, Wikimedia.id memberikan donasi Rp. 50.000 kepada Jakarta 

Feminist. Artinya, Wikimedia.id menyumbang sebesar Rp. 14.200.000 kepada Jakarta Feminist. 

Dana ini dibagi tiga: Rp. 5.000.000 didonasikan kepada LBH Apik Jakarta; Rp. 5.000.000 juga 

didonasikan kepada kampanye Pundi Perempuan; dan sisanya (Rp. 4.200.000) disimpan dalam 

fund dana darurat Jakarta Feminist. 

 

Bulan kontrasepsi 

Pada bulan September, Jakarta Feminist mengadakan rangkaian webinar yang membahas 

kesehatan seksual dan reproduksi perempuan. Selain peningkatan pengetahuan, tujuannya 

juga untuk menggalang dana bagi perempuan rentan yang tidak bisa mengakses layanan 

kontrasepsi. Total Rp. 4.559.532 digalangkan dan disumbangkan kepada PKBI Palu untuk 

pembelian alat perlindungan diri (APD) dan alat kontrasepsi. 

 

Dana darurat 

Oleh karena seringnya permohonan sumbangan bagi korban kekerasan, tahun ini Jakarta 

Feminist memutuskan untuk menyimpan fund ‘dana darurat’ yang dapat diakses untuk 

membantu korban saat dibutuhkan. Pada tahun 2020, Jakarta Feminist membantu puluhan 

korban kekerasan secara langsung dengan total donasi sebesar Rp. 16.269.525 di luar donasi 

lainnya yang diserahkan kepada lembaga layanan. Dana darurat ini digunakan untuk 



 

penyewaan tempat tinggal sementara, pembelian sembako dan barang lain seperti baju, dan 

penggunaan layanan medis dan psikososial. 

 

 

Komunikasi, media, dan media sosial 

Komunikasi 

Untuk meningkatkan jangkauannya serta rasa komunitas, pada bulan November 2020, Jakarta 

Feminist membuat sebuah mailing list. Mailing list ini digunakan untuk mengumumkan kegiatan 

dan kesempatan lainnya. 

 

Media 

Staf dan pegiat Jakarta Feminist sering diajak memberi komentar di media massa. Tahun ini, 

topik yang paling populer adalah terkait kekerasan seksual, RUU PKS, dan Omnibus Law. 

 

Minerva 

Pegiat Jakarta Feminist pada tahun 2020 membuat suatu zine yang berperspektif feminis. Zine 

ini dinamakan Minerva dengan harapan zine ini akan mewarisi kekuatan kebijaksanaan yang 

dimiliki oleh Dewi Minerva sehingga dapat berguna bagi masyarakat. Tujuan pembuatan 

Minerva adalah untuk memberikan ruang bagi perempuan dan teman-teman kelompok 

minoritas untuk dapat berkarya dan menyalurkan ide dan karyanya. Proses pengerjaan Minerva 

sendiri telah dimulai pada bulan Juli 2020 dan dirilis untuk pertama kalinya pada bulan 

November 2020, dengan nama Minerva No. 1. Pada edisi pertamanya, Minerva mengangkat 

tema tentang penyintas. Minerva bisa diakses di Instagram @minervazine. 

 

Media sosial 

Pada akhir tahun 2020, akun Instagram @jakartafeminist memiliki 17.107 followers. Di 

antaranya, 42% tinggal di Jakarta; 3% di Depok; 3% di Bekasi; 2,7% di Bandung; dan 2,7% di 

Yogyakarta. Secara gender, 82.8% followers adalah perempuan, dan secara usia 44% berumur 

18-24 tahun dan 41% berumur 25-34 tahun. Ada dua filter Instagram yang kami buat untuk 

@jakartafeminist: yang pertama (Sahkan RUU PKS) sudah digunakan 28.000 orang dan dilihat 

775.000 orang, sementara yang kedua (Sahkan Segera RUU PKS) sudah digunakan 7.5rb 

orang dan dilihat 111.000 orang. 

 

Akun Instagram @womensmarchjkt memiliki 13.496 followers. Di antaranya, 50% tinggal di 

Jakarta; 84,8% adalah perempuan; dan 43,5% berusia 18-24 sementara 41% berusia 25-34 

tahun. 

 

Akun Instagram @seafamnetwork baru dibuat pada November 2020 dan pada akhir tahun 

sudah memiliki 137 followers. Akun Instagram @carilayanan juga baru dibuat pada November 

2020 namun belum aktif karena layanan belum diluncurkan secara resmi (akan diluncurkan 

pada tahun 2021). 

 



 

Akun Twitter @jakartafeminist memiliki 5.591 followers dan akun Twitter @womensmarchjkt 

memiliki 2.439 followers. Dua-duanya kurang aktif pada tahun 2020 karena keterbatasan SDM 

dan keputusan untuk lebih fokus pada Instagram. 

 

 

Pengembangan organisasi 

Manajemen 

Tahun ini, seiring dengan status baru sebagai perkumpulan, Jakarta Feminist berupaya 

meresmikan beberapa prosedur dan mekanisme yang telah kami gunakan. SOP yang 

dikembangkan adalah: 

● SOP Keuangan dan Sistem Pembukuan 

● SOP Penandatanganan Surat Pernyataan dan Surat Terbuka. 

 

SOP Kekerasan Seksual sedang dalam proses penulisan dan review. Pada tahun depan, ada 

beberapa SOP lain yang juga akan kami susun, termasuk SOP Perlindungan Anak dan SOP 

Kegiatan Daring serta pembaharuan SOP Keanggotaan. 

 

Kami juga telah menyusun dan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan LBH APIK 

Jakarta untuk memperkuat hubungan kerja antara kedua lembaga kami. 

 

Pada tahun 2020, Jakarta Feminist pindah dari kantor sebelumnya di Regus dan mulai 

menyewa kantor baru di JustCo, AIA Central, Jakarta Selatan. 

 

Badan pekerja 

Dengan sumber pendanaan baru pada tahun 2020, sekarang Jakarta Feminist dapat 

mempekerjakan delapan orang sebagai staf. Posisi staf tersebut adalah Program Director, 

Communications Director, Program Officer, Partnership Officer, Advocacy Officer, Finance 

Officer, Program Assistant, dan Graphic Designer. 

 

Tahun 2020 merupakan tahun pertama program permagangan Jakarta Feminist, dan kami 

sangat berterima kasih kepada bantuan ke-enam orang yang pernah menjadi magang kami 

tahun ini. Semuanya menjadi magang selama periode tiga bulan dan diberikan uang pengganti 

internet. 

 

Keanggotaan 

Pada akhir tahun 2019, Jakarta Feminist membuka pendaftaran keanggotaan untuk pertama 

kali. Peserta dan follower media sosial kami diajak ikut serta menjadi anggota dengan 

pembayaran iuran Rp. 50.000 per enam bulan keanggotaan, dengan benefit akses kepada 

perpustakaan digital, kegiatan khusus anggota, dan diskon kegiatan.  

 

Namun, program keanggotaan dihentikan sementara sejak mulainya pandemi COVID-19 

karena kekhawatiran tidak adanya benefit bagi anggota selama pandemi masih berjalan. Para 

pegiat Jakarta Feminist (orang yang pernah terlibat sebagai relawan atau panitia kegiatan 

Jakarta Feminist) masih dirawat dan sering diajak menjadi penanggung jawab kegiatan. 



 

 

Program keanggotaan diharapkan distruktur ulang dan dibuka lagi pada tahun 2021. 

 

Pendanaan 

Untuk tahun operasional 2020, Jakarta Feminist berhasil menerima dua grant: satu dari Canada 

Fund for Local Initiatives (CFLI) Indonesia, dan satu dari CFLI ASEAN. Grant tersebut 

digunakan untuk kegiatan maupun mendukung biaya operasi perkumpulan. 

 

Pada bulan November 2020, Jakarta Feminist mendapatkan kabar bahwa proposal pendanaan 

kami juga diterima oleh Fondation Botnar. Grant ini berjalan selama tiga tahun ke depan dan 

mulai berlaku pada 1 Januari 2021. 

 

Sumber pemasukan lainnya pada tahun 2020 adalah donasi (dari individu maupun organisasi), 

iuran keanggotaan (semester pertama saja), dan untung dari kegiatan berbayar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA      

STATEMENT OF FINANCIAL REPORT      

AS OF DECEMBER 31, 2020 

 

 

ASSET 

 

CURRENT ASSET 

Cash and cash equivalents 

Receivables 

Advance payments 

Prepaid Expenses 

 

 

NON CURRENT ASSETS: 

Fixed assets, net after accumulated 

depreciation 

 

TOTAL ASSETS 

 

 

LIABILITIES AND NET ASSETS 

 

CURRENT LIABILITIES 

Other Payable 

Accrued Expenses 

Tax Payable 

 

TOTAL CURRENT LIABILITIES 

 

NET ASSET  

Temporary Restricted 

Unrestricted 

TOTAL  NET ASSET 

 

TOTAL LIABILITIES AND NET ASSET 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Rp 1.667.319.138 

    

   Rp 14.484.371 

   Rp 11.750.000   

 

 

 

  Rp 14.915.792 

 

 

Rp 1.708.469.301 

 

 

 

 

 

Rp    153.871 

 

 

 

Rp   153.871 

 

 

Rp 1.667.974.841 

Rp      40.340.589 

Rp 1.708.315.430 

 

Rp 1.708.469.301 

 

    



 

            

       P PERKUMPULAN LINTAS FEMINIS JAKARTA    

  STATEMENT OF ACTIVITIES 

AS OF DECEMBER 31, 2020 

 

INCOME 

Funding Contribution 

- CFLI 2019   Rp 265.719.408   

- CFLI Indo   Rp 301.261.146 

- CFLI Asean    Rp 194.165.775 

- Botnar Foundation  Rp 1.550.242.819 

 

Total Income                                     Rp 2.311.389.148 

Other Income 

- Interest Income            Rp 365.961 

- Sale for fixed assets            Rp 2.789.500 

- Donation              Rp 65.251.951 

- Other Donation            Rp 112.584.520 

Total Other Income                         Rp 180.991.932 

 

TOTAL INCOME                              Rp 2.492.381.080 

 

EXPENDITURE 

Institutional Support 

- Salary Expenses                Rp 7.500.000 

- Consumption Expenses                        Rp 19.144.562 

- Transportation Expenses                      Rp 2.462.000 

- Rent Expenses                Rp 12.865.000 

- Administration Expenses                       Rp      446.575 

- Other Cost Expenses                           Rp  45.539.334 

- Purchase Expenses               Rp 2.169.000 

- Depreciation                Rp 2.081.208 

- Other Cost Expenses - Covid               Rp 67.545.000 

 

Total Institutional Support                                       Rp 159.752.679 

 

Program 

- Strengthening the advocacy and organizational capacity of 

women’s rights activists in Indonesian through trainings and 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp 263.768.943 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

outreach 

- Developing A Feminist Reponse to Gender-based Violence 

during the COVID-19 Pandemic in Indonesia 

- Strengthening Feminist Movement in Southeast Asia through 

Women’s Movement Network 

- Cyber - based intervention to combat gender based violence 

among Indonesia youth 

 

Total Program 

TOTAL EXPENDITURE 

 

NETT ASSET ENDING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rp 228.014.785 

 

Rp 149.526.243 

 

- 

 

 

Rp 641.309.970 

Rp 801.062.649 

 

Rp 

1.691.318.430 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PPERKUMPULAN LINTAS FEMINIS 

SSTATEMENT OF CASH FLOW 

AAS OF DECEMBER 31, 2020 

 

Income Receipt 

- Grant Receipt             IDR 2.311.389.148

  

- Fundraising and other              IDR   180.991.932   

 

Cash Expenditure  

- Program Expenses             (IDR 641.309.970) 

- Institutional Expenses             (IDR   67.545.000) 

- Other Expenses              (IDR   

90.126.471) 

 

Increase (Decrease) cash and  

cash equivalents                                                    IDR 

1.693.399.639 

 

Cash and cash equivalents, beginning                   -  

 

Cash and cash equivalents, ending                    IDR 1.693.399.639 

 

 

            

        

          

         

 


