
PEREMPUAN TV

IDE DASAR

Kemudahan  mengakses  internet  semakin  mendorong  jumlah  pengguna  internet  di  negeri  ini 

semakin  meningkat  (82  juta  di  tahun  2013,  APJII).  Kondisi  ini  dapat  dimanfaatkan  untuk 

memperbanyak konten perempuan di internet dan juga menyebarluaskannya. Teknologi internet saat 

ini  memungkinkan setiap individu dapat mengunggah konten (tulisan,  gambar,  audio,  video) ke 

internet. Maka untuk mengimbangi banyaknya konten negatif di internet, secara bergotong-royong 

seluruh  perempuan  Indonesia  dapat  menyumbangkan  konten  yang  bermanfaat  di  jagat  maya. 

Sekaligus untuk saling berbagi pengetahuan. 

Perempuan TV menitikberatkan pada konten video yang berasal dari kontribusi perempuan seluruh 

nusantara. Pemberian nama tv atau televisi, dipilih karena televisi sudah menjadi media yang akrab 

di keseharian. Sehingga akan lebih nyaman jika menggunakan media video. Selain itu, teknologi 

video di internet saat ini memungkinkan untuk melakukan siaran langsung (live stream) yang juga 

bisa langsung disaksikan pengguna internet di seluruh dunia.

VISI, MISI DAN MANFAAT

Visi

Sekecil  apapun  hal  bermanfaat  untuk  perempuan  dapat  terdokumentasi  dan  tersebarluaskan 

sehingga dapat menjadi penyebarluasan pengetahuan. Berlandaskan asas kegotongroyongan tidak 

menutup kemungkinan Perempuan TV akan menjadi media siaran (broadcast) yang dikelola secara 

profesional.

Misi

Memperbanyak  konten  perempuan  di  internet  dan  mendorong  perempuan  Indonesia  untuk 

memproduksi konten dan saling berbagi pengetahuan melalui media internet.



Manfaat

1. Dokumentasi pengetahuan dan kegiatan perempuan yang bermanfaat

2. Hasil dokumentasi dapat dilihat kapanpun dan dari mana saja. Baik online maupun offline 

yang dapat diunduh dan dijadikan dalam bentuk CD / DVD

3. Dapat berupa siaran langsung yang bisa disaksikan dari seluruh penjuru dunia

4. Media promosi bagi pengunggah konten

5. Secara bergotong-royong, disamping berkontribusi konten, menyebarluaskan konten yang 

diunggah

6. Selain konten komersial, Perempuan TV sifatnya tanpa pungutan biaya

PENJELASAN

Pada tahap awal, Perempuan TV memanfaatkan media internet untuk menyebarluaskan dan saling 

berbagi konten positif tentang perempuan. Kekuatan Perempuan TV adalah hasil kontribusi dari 

perempuan  seluruh  Indonesia.  Titik  berat  Perempuan  TV  adalah  konten  video,  tetapi  juga 

menerima kontribusi berupa tulisan, gambar dan suara.  Pada perkembangan berikutnya, Perempuan 

TV akan  selalu  memanfaatkan  teknologi  yang  ada  demi  menyebarluaskan  dan  memperbanyak 

konten positifnya, bahkan hingga dapat menjadi siaran di televisi konvensional.

Website 

Seluruh materi Perempuan TV ditampilkan di situs http://perempuan.tv 

Video

Hadirnya Perempuan TV diharapkan tidak menjadi  beban tambahan.  Maka,  setiap dokumentasi 

akan selalu digunakan cara termudah. Sehingga alat rekam video dapat berupa kamera profesional, 

kamera digital, webcam, kamera ponsel, maupun kamera laptop.

Bentuk  video  yang  diunggah  dapat  berupa  rekaman  seluruh  acara,  rekaman  tips,  dan  berupa 

rekaman  breaking news   sebuah peristiwa yang bermanfaat bagi  perempuan.  Rekaman tips dan 

breaking news diharapkan ada suara narasi pengantarnya.

Ketika koneksi internet memadai seluruh metode rekaman tersebut juga bisa disiarkan langsung dan 

nantinya juga akan tersimpan secara otomatis di internet.  Seluruh rekaman dan siaran langsung ini 

dapat diakses oleh siapapun dari seluruh penjuru dunia yang terhubung dengan internet melalui 

channel http://www.youtube.com/user/perempuantivi 

http://www.youtube.com/user/perempuantivi
http://perempuan.tv/


Youtube

Youtube merupakan situs web populer yang ditujukan untuk berbagi video. Saat ini pengakses dan 

pengguna youtube lebih dari 1 milyar orang. Media ini sudah dijadikan alat untuk mendapatkan 

hiburan dan pengetahuan yang mudah dan murah, karena hanya perlu akses internet.

Saat ini Youtube memungkinkan dimanfaatkan untuk siaran langsung (livestream) dan sekaligus 

merekamnya secara otomatis. Dengan jumlah pengakses youtube dan jumlah pengguna internet di 

Indonesia yang semakin meningkat, tentunya ini adalah potensi bagi perempuan Indonesia untuk 

mengudara.

Facebook

Alamat  Halaman  Facebook  Perempuan  TV  https://www.facebook.com/perempuantv .  Untuk 

mengikuti berita terbaru dari Perempuan TV, silakan "Like / Sukai" halaman tersebut.

Twitter

Ikuti dan silakan bantu sebarluaskan Perempuan TV di dunia Twitter dengan akun @perempuantv .

Kerja Kolaborasi

Sebagai  tindakan “tidak menambah beban” dan dengan asas gotong-royong, pendokumentasian, 

pengunggahan, dan pendampingan video bisa bekerjasama dengan komunitas-komunitas setempat. 

Hal ini akan menambah manfaat jejaring dan juga memangkas biaya jasa video profesional.

KETENTUAN

Ketentuan video yang diunggah adalah sebagai berikut :

1. Seluruh video bertemakan perempuan segala usia dan anak

2. Tidak mengandung konten pornografi, pornoaksi, kekerasan dan judi

3. Tidak menyinggung SARA

4. Hak Cipta tetap menjadi pemilik video

5. Video tidak melanggar hak cipta dan hak milik orang lain

6. Keseluruhan isi video menjadi tanggungjawab pemilik video

7. Video yang diunggah menjadi Public Licence yang dapat diunduh dan disebarluaskan oleh 

siapapun dengan memperhatikan kaidah Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

https://www.facebook.com/perempuantv


PENUTUP

Dengan  kata  kunci  perempuan  bersuara,  berbagi  pengetahuan,  dan  pemanfaatan  internet, 

Perempuan TV hadir. Berlandaskan asas gotong-royong, diharapkan perempuan Indonesia mampu 

mendokumentasikan  kegiatan  dan  pengetahuannya  untuk  perempuan  hebat  lainnya.  Kehadiran 

Perempuan TV juga diharapkan mampu memperbanyak konten positif tentang perempuan.

CONTACT PERSON

Pradna

HP / What'sApp : 081 66 99 892

BBM : 793E4738

Email : owner@pradna.com

Twitter : @pradna

Facebook : http://fb.com/pradna 

http://fb.com/pradna
mailto:owner@pradna.com

