
  

 

Latar Belakang 
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Yayasan Jurnal Perempuan 

(YJP) adalah organisasi non 

profit yang didirikan pada tahun 

1995. YJP bergerak di bidang 

penerbitan, penelitian dan 

pendidikan untuk memajukan 

kesetaraan gender di Indonesia. 

YJP dikenal dengan penerbitan 

Jurnal Perempuan (JP) yang 

diterbitkan pada tahun 1996 - 

sebagai satu-satunya jurnal 

feminis di Indonesia. Sampai 

akhir tahun 2013, JP telah 

menerbitkan 79 edisi dengan 
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meraih pembaca yang luas 

seperti akademisi, anggota 

parlemen, pemerintahan, 

profesional dan kalangan 

umum. 

Kajian dan penerbitan JP 

mencakup berbagai tema 

seperti trafficking perempuan 

dan anak, kekerasan terhadap 

perempuan, permasalahan 

hukum, sosial, ekonomi, 

politik, lingkungan dan 

budaya.  Dari hasil kajian JP, 

bahan-bahan yang dituliskan 
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digunakan untuk advokasi, 

pelatihan dan pendidikan untuk 

kalangan akademisi, 

profesional dan umum.  JP 

merupakan referensi yang 

terpercaya dan dirujuk secara 

luas. 

 

Profil Yayasan Jurnal Perempuan 

Yayasan Jurnal 
Visi dan Misi: 

YJP memberdayakan dan 

menegakkan hak-hak 

perempuan Indonesia 

melalui penerbitan, 

penelitian dan pendidikan. 

 

Moto Organisasi: 

Untuk Pencerahan dan 

Kesetaraan 



 Lorem Ipsum 

KEGIATAN ORGANISASI: 

Kegiatan Produksi Pengetahuan: 

Menerbitkan Jurnal Perempuan, 
terbit empat kali setahun dalam 
bahasa Indonesia. 

Menerbitkan Indonesian Feminist 
Journal terbit satu kali setahun 
dalam bahasa Inggris. 

E-Journal dalam bentuk digital. 

Menerbitkan buku-buku tentang 
kajian gender, sastra dan profil 
perempuan Indonesia. 

Kegiatan Pendidikan&Pelatihan: 

Menyelenggarakan pendidikan 
publik tentang isu-isu gender 
secara berkala di berbagai daerah. 

Menyelenggarakan pelatihan 
gender untuk kalangan akademisi, 
LSM dan professional. 

Kegiatan Pengembangan:  

Mengembangkan program donasi 
Sahabat Jurnal Perempuan (SJP), 
program donasi individu, lembaga 
dan perusahaan, yang bertujuan 
untuk mendukung kegiatan-
kegiatan Jurnal Perempuan serta 
membangun ikatan sosial yang 
tinggi di antara pembaca Jurnal 
Perempuan. SJP merupakan 
komunitas yang aktif.  Kegiatan 
SJP mendukung program beasiswa 
perempuan di tingkat perguruan 
tinggi. 

Marketing/pemasaran dan promosi 
untuk memasarkan produk-produk 
pengetahuan YJP agar sampai 
kepada masyarakat yang lebih luas. 

Info lebih lanjut: 

www.jurnalperempuan.org 
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YJP digagas dan didirikan oleh 

Dr. Gadis Arivia pada tahun 

1995, dosen feminisme dan 

filsafat di Departemen Filsafat 

Universitas Indonesia.  

Pendirian YJP didukung oleh 

Dr. Ida Dhanny, Asikin Arif, 

MA (almarhum) serta Prof. Dr. 

Toeti Heraty Noerhadi.   

Ide untuk menerbitkan Jurnal 

Perempuan disebabkan karena 

mahasiswa di Universitas 

Indonesia pada masa itu 

kesulitan mendapatkan bahan-

bahan kajian feminis berbahasa 

Indonesia.  Padahal 

pengetahuan tentang gender 

dan analisa status perempuan 

Indonesia di masyarakat sangat 
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dibutuhkan guna memajukan 

kesetaraan gender di Indonesia. 

Maka, disusunlah redaksi JP 

yang bersifat sepenuhnya 

voluntir dari berbagai kalangan 

pengetahuan. 

Pada perkembangannya,  Jurnal 

Perempuan bukan saja dikenal 

dengan penerbitannya tapi turut 

pula berkontribusi menegakkan 

demokrasi di Indonesia dengan 

mengorganisir demonstrasi 

Suara Ibu Peduli (SIP) pada 

tanggal 23 Februari 1998.  

Beberapa pimpinan Jurnal 

Perempuan sempat ditangkap 

aparat dan sejak itu Jurnal 

Perempuan giat melakukan 

advokasi tentang pentingnya 

Sejarah dan Sepak Terjang: 



 3 

3

demokrasi dan Hak Asasi 

Manusia.  Pada masa 

Reformasi, Jurnal Perempuan 

menyadari bahwa persoalan 

perempuan juga berkaitan 

dengan kebebasan beragama 

dan toleransi untuk 

mempertahankan masyarakat 

Indonesia yang majemuk. 

Jurnal Perempuan telah 

membuka wawasan dan 

menyuarakan isu-isu penting 

sosial dan politik di Indonesia.  

Jurnal Perempuan telah 

menyediakan ruang agar 

perempuan dapat menulis 

dengan kritis dan menuangkan 

gagasan-gagasannya tetang 

Indonesia yang lebih baik.  

Ratusan perempuan dan laki-

laki telah berpartisipasi menulis 
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di Jurnal Perempuan dan 

tulisan-tulisan mereka telah 

dinikmati ribuan pembaca yang 

tersebar di seluruh Indonesia. 

Kini Jurnal Perempuan 

melebarkan sayapnya untuk 

memperkenalkan kajian-kajian 

perempuan Indonesia ke 

mancanegara.  Indonesian 

Feminist Journal lahir pada 

tahun 2013 dengan tujuan 

mengangkat penulis dan 

peneliti perempuan ke jenjang 

internasional. 

Jurnal Perempuan menyadari 

bahwa keberhasilan yang 

diraihnya selama ini tidak 

terlepas dari dukungan berbagai 

kalangan.  Sahabat Jurnal 
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Alamat kantor: 
 
Jl. Lontar No.12, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta 12960, Indonesia 
Telp. (021) 8370 2005  
Faks. (021) 8370 6747 
Email:  yjp@jurnalperempuan.com 
Website: www.jurnalperempuan.org  
Facebook Fanpage and group: Jurnal Perempuan 
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Khusus pertanyaan menjadi donator JP hub: 0818730 289 (sms) dengan 
Deedee Achriani. 



 

 

 GERAKAN 1000 SAHABAT JURNAL PEREMPUAN 

Donasi bernama Gerakan 1000 Sahabat Jurnal Perempuan dilatarbelakangi oleh keberadaan Jurnal Perempuan sejak tahun 
1996  yang dalam sejarahnya terlibat dalam upaya melakukan perubahan dan pemberdayaan perempuan di Indonesia. 
Jurnal Perempuan selama 18 tahun telah memberi dan menyebarkan pengetahuan kepada masyarakat tentang persoalan 
dan hak-hak perempuan secara berkala. 
 

Tujuan gerakan donasi ini untuk mengajak masyarakat peduli dan ikut serta dalam kegiatan penyadaran dan perubahan 
nasib perempuan Indonesia melalui terbitan Jurnal Perempuan. Gerakan donasi ini mengajak masyarakat untuk ikut 
berinvestasi bacaan bermutu tentang kesetaraan dan keadilan melalui Jurnal Perempuan. Donasi ini akan digunakan untuk 
mencetak Jurnal Perempuan serta melakukan kegiatan pendidikan, penelitian dan advokasi hak-hak perempuan.  Jurnal 
Perempuan mulai tahun 2014 juga akan menyisakan donasi untuk memberikan beasiswa kepada perempuan yang 
berprestasi di Perguruan Tinggi. 

Menjadi Sahabat Jurnal Perempuan membantu kami melakukan perubahan dan pemberdayaan perempuan, serta 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

Pilihlah jumlah donasi sesuai kemampuan anda : 

 Donatur  individu 

Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) / SJP Platinum 
Rp .500.000 (lima ratus ribu rupiah) / SJP Gold 
Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) / SJP Silver 
 
Donatur korporasi/perusahaan 
 
Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) / SJP Company 

Donasi anda dapat di Transfer ke Bank Mandiri cabang Tebet Raya, No. Rekening   

     124-00-0497988-7 a.n Yayasan Jurnal Perempuan 

Bukti transfer kepada Yayasan Jurnal Perempuan dikirim melalui:                    

Fax. Jurnal Perempuan No: (021) 8370 6747 atau email: deedee@jurnalperempuan.com 
 

Apa saja yang didapatkan donatur? 

1. Donatur akan mendapatkan Jurnal Perempuan setiap kali terbit,  

2. Donatur akan mendapatkan informasi kegiatan pendidikan, penelitian dan advokasi yang dilakukan Jurnal 
Perempuan. 

3. Donatur akan diundang acara-acara yang diadakan Jurnal Perempuan. 

4. Donatur akan menjadi bagian dari Komunitas Jurnal Perempuan. 

5. Donatur akan menerima laporan tahunan sebagai bentuk akuntabilitas organisasi. 
 

 

 


