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PESAN ORGANISASI
Covid-19 memberi dampak luas dan merata hampir semua negara. Tak mengenal bangsa, ras,
agama semua terkena. Makhluk kecil bernama Covid-19 ini menyadarkan kita tentang
connectedness, sebuah perasaan bahwa semua umat manusia saling terhubung.
Dengan kebijakan work from home dan social distancing, secara fisik kita memang terpaksa
membangun jarak satu sama lain. Namun secara hati dan pikiran inilah saatnya kita saling
mendekatkan. Mempertajam empati, merasakan penderitaan dan bergerak membantu
orang- orang yang membutuhkan.
Kami di PeaceGeneration juga berusaha mengambil peran dalam meringankan dampak
pandemik. PeaceGeneration berkolaborasi dengan Gerakan Islam Cinta
(GIC) dan Jaringan Gusdurian Indonesia (JGI) melalui gerakan
#SalingJaga mendistribusikan bantuan sembako kepada warga
terdampak Covid-19 di Bandung Raya.
PeaceGeneration juga ikut berpartisipasi untuk mengurangi
potensi penyebaran virus Corona dengan menerapkan kebijakan #bekerjadarirumah. Meskipun dari rumah, tapi semangat
kami untuk terus aktif memberikan narasi perdamaian tidak
padam. Kami terus berusaha menjalankan program-program
kami dan membagikan konten-konten yang edukatif untuk
masyarakat.
Salam,

Relawan #SalingJaga
mendistribusikan bantuan
kepada Bapak Dodi di Soreang

Direktur Eksekutif Peace
Generation Indonesia
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CATATAN
PROGRAM

JUMLAH
AKTIVITAS

Seiring perkembangan, tidak sedikit lembaga
yang mempercayakan berbagai proyek komunikasi, pengembangan media ataupun pelatihan kepada PeaceGen, maka tim program
merilis rangkuman laporan dari berbagai
proyek sebagai informasi internal. Pada 2020,
setidaknya PeaceGen mengerjakan total enam
(6) proyek berjalan, dua (2) proyek yang telah
selesai, dan dua (2) proyek yang akan datang.
Enam proyek berjalan termasuk Frosh Project
ID, Knowledge Hub, Sistem Deteksi Dini II,
Breaking Down The Wall & AoP, SEAN-CSO
Comms Project, Ayo Main!. Sedangkan proyek
yang sudah selesai adalah proyek RUMAH
KITA berakhir pada bulan Maret dan CONVEY
DAY Peacetival berakhir pada Februari 2020.
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Ayo Main! (22,8%)

BDW (8,8%)

K-Hub (3,5%)

RUMAH KITA (8,8%)

SEAN-CSO (12,3%)

SITI (12,3%)

AoP (22,8%)

Frosh (8,8%)
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KEGIATAN
BULAN MEI 2020
Sehubungan dengan penyebaran Covid-19 yang terus meluas, beberapa proyek yang
membutuhkan pertemuan langsung mengalami penundaan yang berakibat pada perubahan
strategi aktivitas proyek. Berikut ini adalah beberapa aktivitas yang akan dilangsungkan
pada bulan Mei 2020:

AoP

K-HUB

Frosh: Pembuatan video
dokumenter, aktivasi kampanye
konten logical fallacy.

SEAN-CSO: Merilis newsletter,
pengumpulan konten, pembuatan
video pendek.

AoP: Menyelesaikan online learning
tentang anti-bully, mengumpulkan
cerita AoP khusus edisi Ramadan,
menyusun panduan AoP Journey
di website, pengumpulan laporan
Peacesantren dari 14
penyelenggara.

Breaking Down the Wall: Training
for Peace Educator Solo,
implementasi pembelajaran 12
Nilai Dasar Perdamaian kepada
100 siswa di Kota Palu.

K-HUB: Finalisasi PMP dan UI
Design Concept, pembuatan
sample video, proses bidding
Backend Development, pengerjaan
Frontend Development, Content
Guideline Development, dan
Marketing Kit.

breaking
down
the wall

SITI: Penyusunan instrumen
pengukuran program, rencana
kegiatan, laporan bulanan,
koordinasi dengan CSAVE.
Ayo Main!: Pembuatan video
tentang instrumen pengukuran,
produksi media pembelajaran
program Ayo Main!.
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CERITA
PERUBAHAN
Selama bulan April, kami menerima lima cerita perubahan
yang dikirimkan oleh Agent of Peace di Palu, Surakarta, dan
Semarang. Cerita mereka kembali menyadarkan kami bahwa
cerita perdamaian harus terus digaungkan untuk menciptakan
dampak yang lebih masif. Yuk, kita simak ceritanya berikut ini!

“Dengan BDW ini, saya merasakan bahwa
prasangka bisa menjadi tembok yang
memisahkan dan bisa menghancurkan,
namun bisa kok dirobohkan. Dengan
mempertemukan mereka yang masih
menabung prasangka, untuk
kemudian dirobohkan tembok
prasangka itu. Tentu diperlukan
waktu lama untuk memecahkan
tembok besar ini saya rasa. Namun
saya percaya program BDW ini
menjadi titik balik saya untuk ikut
terlibat merobohkan prasangka.”
-Fiskal Purbawan (AoP Solo)
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AUDIT
KEUANGAN
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Pada bulan April 2020, PeaceGen
mendapatkan hasil audit laporan
keuangan 2019 dengan opini
wajar tanpa pengecualian dari
KAP Roebiandini & Rekan.

$

KOLABORASI
PeaceGeneration terus berupaya
mendorong inovasi dan perluasan
manfaat melalui kolaborasi program,
penelitian, ataupun pengembangan
produk. Jika sahabat tertarik
bekerjasama dengan PeaceGen,
jangan sungkan menghubungi
salam@peacegen.id dan kunjungi
website kami di www.peacegen.id.

Kolaborasi
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