
 
Sir Ivan Rilis Lagu dan Memberikan Donasi Sebesar 100.000 Dolar untuk Mendukung Gerakan Anti 

Bullying 

NEW YORK, 4 Maret 2015 /PRNewswire/ -- Musisi pop terkemuka dan filantropis asal AS, Sir Ivan, telah 
merilis single barunya yang berjudul "Kiss All the Bullies Goodbye" untuk mendukung kampanye anti 
bullying-nya bersama dengan yayasan miliknya, The Peaceman Foundation. Di dalam lagu ini, Sir Ivan 
bekerjasama dengan DJ legendaris dunia, Paul Oakenfold sebagai produser dan berkolaborasi dengan 
penyanyi wanita asal AS, Taylor Dayne. Lirik lagu ini berisi protes terhadap tindakan bully dan 
mengajak  semua orang untuk saling menghargai dan bertoleransi terhadap perbedaan. Sedangkan, 
video klip lagu ini disutradari oleh Erik White (yang juga menyutradarai karya Ryan Murphy, The Glee 
Project). 

Sir Ivan, yang memiliki nama panggung, Peaceman, dan dikenal akan karya-karya musik remix tahun 
1960-an dan 1970-an, seperti "Imagine", "San Fransisco", dan "Live for Today", adalah salah satu tokoh 
terdepan yang memerangi kekerasan dan intoleransi. The Peaceman Foundation didirikan oleh Sir Ivan 
pada 2005 sebagai organisasi sosial nirlaba yang fokus melawan kebencian, kekerasan, dan gangguan 
stres pasca trauma (PTSD). 

Bersamaan dengan perilisan single terbarunya, Sir Ivan, melalui The Peaceman Foundation, juga 
menggelontorkan donasi dengan total 100.000 dolar kepada 10 organisasi nirlaba terdepan yang 
memerangi tindakan bully dan intoleransi, yaitu; The It Gets Better Project; the Gay, Lesbian & Straight 
Educational Network (GLSEN); the Born This Way Foundation; Pacer's National Bullying Prevention 
Center; Parents & Friends of Lesbians & Gays (PFLAG); Stomp Out Bullying; Campus Pride; Love is 
Louder/The Jed Foundation; The Trevor Project; dan Anti-Defamation League. Selain itu, donasi ini juga 
mencakup seluruh pendapatan dari penayangan video klip, streaming dan unduhan lagu "Kiss All the 
Bullies Goodbye." 

"Sebagai putra dari orang tua yang selamat dari kejadian Holocaust, saya mendedikasikan hidup saya 
untuk membela orang-orang yang teraniaya," ujar Sir Ivan. "Saya tumbuh dengan kesadaran tinggi 
terhadap akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan diskriminasi. Melalui karya musik dan pengaruh 
saya, saya ingin menunujukan pentingnya saling menerima dan memahami satu sama lain, apa adanya. 
Anak-anak muda, khususnya LGBT, kerap kurang mendapatkan dukungan dan lebih rentan 
mendapatkan pelecahan dan diskriminasi sosial. Oleh karena itu, saya akan berada di garis terdepan 
untuk memerangi hal itu dan saya harap semua orang akan bergabung dengan perjuangan saya 
melawan ketidakadilan ini. Banyak organisasi anti bully yang memberikan dukungan penting kepada 
kaum remaja LGBT guna membantu mencegah tindakan bunuh diri dan mendorong mereka untuk 
bangga terhadap diri mereka, dan melalui donasi ini, saya harap saya dapat memberikan dukungan 
signifikan kepada mereka." 

Untuk menonton video "Kiss All the Bullies Goodbye", klik: https://www.youtube.com/watch?v=jz-
7LfMHyZM 

Sir Ivan juga menyediakan laman khusus di situs web resminya yang berisi statistik mengenai 
tindakan bully dan cara untuk membantu memeranginya: http://www.sirivan.com/kiss-all-the-bullies-
goodbye/ 

Untuk informasi lebih lanjut, klik www.SirIvan.com 

 

KONTAK: Steve Deitsch, Reverberate! Marketing Communications, steve@re-verberate.com, +1-212-
727-0790 
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