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Konferensi ini adalah untuk Sahabat Jurnal 
Perempuan (SJP).  Bila Anda belum menjadi anggota 
SJP, Anda bisa mengikuti konferensi ini dengan 
menjadi Sahabat Jurnal Perempuan (SJP). Email ke 
yjp@jurnalperempuan.com atau hubungi Sdr. Ima 
(HP:081807124295) untuk dapat bergabung. 
Ketentuan SJP tidak berlaku untuk peserta 
internasional. 
 

Biaya Pendaftaran: 
Untuk Peserta Indonesia 
Pendaftaran konferensi sebelum 1 Mei 2016 dikenakan 
biaya Rp. 60,000 dan setelah 1 Mei Rp 120,000 

 
Untuk Peserta Internasional 
Pendaftaran konferensi sebelum 1 Mei 2016 dikenakan 
biaya US$20 dan setelah 1 Mei 2016 US$30 
 

Akomodasi 
Akomodasi berupa penginapan dan makan untuk peserta 
dari luar Jabodetabek dan luar negeri ditanggung panitia  
selama 3 malam dan 4 hari. Tiket perjalanan tidak 
ditanggung oleh panitia. 

 
Undangan Menulis 
Bagi peserta yang berminat menulis makalah/artikel dapat 
dipresentasikan dalam konferensi ini. Makalah dapat ditulis 
dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Makalah yang 
terpilih akan dipublikasikan dalam Jurnal Perempuan (JP).  
 

Tema 
1. Agama, Tradisi, dan Feminisme 
2. Kebijakan Publik berperspektif Feminis 
3. Seksualitas, Tubuh dan Hak Reproduksi 
4. Keadilan untuk Queer 
5. Feminisme Lokal, Global dan Transnasional  

di abad ke-21 
6. Buruh dan Pekerjaan 
7. Laki-laki Feminis 

 
 

 
 
 
Tanggal Penting: 
Tenggat registrasi & pengumpulan abstrak : 5 Mei 2016 
Notifikasi penerimaan abstrak : 20 Mei 2016 
Pengumpulan Makalah : 20 Juni 2016 
Notifikasi penerimaan naskah : 20 Juli 2016 

 
Ketentuan Kontribusi Makalah: 
1. Abstrak awal yang dikumpulkan paling lambat 5 Mei 

2016 ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris tidak 
lebih dari 500 kata.  Abstrak ini memuat gambaran 
tentang makalah/artikel yang akan ditulis. 

2. Artikel hasil kajian dan riset yang orisinal, autentik, asli 
dan bukan plagiasi atas karya orang atau institusi lain. 
Karya belum pernah diterbitkan sebelumnya. 

3. Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, 
sejumlah 10-15 halaman (5000-7000 kata), diketik 
dengan tipe huruf Calibri ukuran 12, Justify, spasi 1, 
pada kertas ukuran kwarto dan layar Word Document. 

4. Sistematika penulisan artikel disusun dengan urutan 
sebagai berikut: Judul komprehensif dan jelas dengan 
mengandung kata-kata kunci. Judul dan sub bagian 
dicetak tebal dan tidak boleh lebih dari 15 
kata. Nama ditulis tanpa gelar, institusi, dan alamat 
email dicantumkan di bawah judul. Abstrak ditulis 
dalam dua bahasa: Bahasa Inggris dan Bahasa 
Indonesia secara berurutan dan tidak boleh lebih dari 
100-150 kata, disertai 3-5 kata kunci. Pendahuluan 
bersifat uraian tanpa sub bab yang memuat: latar 
belakang, rumusan masalah, landasan konseptual, dan 
metode penelitian. Pembahasan disajikan dalam sub 
bab-sub bab dengan penjudulan sesuai dalam kajian 
teori feminisme dan atau kajian gender. Kesimpulan 
bersifat reflektif atas permasalahan yang dijadikan 
fokus penelitian/kajian/temuan dan mengandung nilai 
perubahan. Daftar Pustaka yang diacu harus tertera di 
akhir artikel. 

5. Catatan-catatan berupa referensi ditulis secara 
lengkap sebagai catatan tubuh (body note), sedangkan 
keterangan yang dirasa penting dan informatif yang 
tidak dapat disederhanakan ditulis sebagai Catatan 
Belakang (endnote). 

6. Penulisan Daftar Pustaka secara alfabetis dan mengacu 
pada sistem Harvard Style. 
 

Makalah/artikel dan abstrak awal dikirim ke: 
yjp@jurnalperempuan.com   
  

Kontak:  
Dewi Candraningrum (HP:081225903080) 
Email: dewicandraningrum@jurnalperempuan.com 
Informasi lebih lanjut: www.jurnalperempuan.org 

 
 

 

DALAM RANGKA 20 TAHUN JURNAL PEREMPUAN 
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