
 

 

 

Call For Papers: Perempuan, Anak dan Keadilan Sosial 

 

Isu keadilan sosial merupakan sebuah isu yang sangat penting untuk dibahas.  

Akan tetapi sangat disayangkan bahwa meskipun isu ini sangat penting, penelitian 

yang membahas isu ini di Indonesia masih sangat terbatas. Padahal banyak sekali 

isu ketidakadilan di Indonesia seperti masih belum meratanya akses dan 

partisipasi masyarakat ke pendidikan, masih belum setaranya partisipasi laki-laki 

dan perempuan di bidang publik, perusakan lingkungan, persoalan kemiskinan, 

diskriminasi karena latar belakang budaya, jenis kelamin, dan agama.  

 

Perempuan dan anak merupakan dua kelompok yang paling rentan menjadi 

korban dari ketidakadilan sosial yang ada di sekitar kita. Isu seperti perusakan 

lingkungan misalnya seringkali menempatkan perempuan dan anak pada posisi 

yang semakin lemah. Disamping itu ancaman akan kekerasan seksual pun masih 

menghantui kedua kelompok ini. 

 

Akan tetapi meskipun demikian, perempuan dan anak pun ternyata bisa menjadi 

agent yang mampu melakukan perlawanana terhadap ketidakadilan sosial. 

Sepanjang sejarah kita menyaksikan bagaimana perempuan dan anak senantiasa 

menjadi bagian penting dari sebuah perubahan sosial yang ada di masyarakat.  

 

Berangkat dari latar belakang inilah, maka tim Editor  yang merupakan gabungan 

dari tim ahli di Pusat Kajian dan Pengembangan Peranan Wanita, Gender dan 

Perlindungan Anak (PKPPWA),  LPPM, UPI, bekerja sama dengan Assosiasi Studi 

Wanita dan Gender Indonesia (ASWGI) mengundang bapak, ibu dan teman-teman 

mahasiswa di berbagai universitas untuk mengumpulkan abstrak yang berupa 

hasil penelitian atau analisis literatur terkait dengan topik Perempuan, Anak, dan  

Keadilan Sosial. Makalah terpilih rencananya akan dipublikasikan sebagai book 

chapter di buku yang akan diterbitkan UPI PRESS.  Adapun topik-topik yang dapat 

menjadi bagian dari projek ini adalah: 

• Gender dan pendidikan lingkungan di Indonesia 

• Diskriminasi  gender di bidang pendidikan 

• Representasi perempuan di bidang STEM 

• Akses dan partisipasi perempuan di bidang pendidikan 

• Penelitian dengan kelompok anak marginal 

• Akses dan partisipasi anak terhadap layanan pendidikan 

• Penelitian dengan kelompok masyarakat minoritas 

• Penelitian dengan kelompok kelompok masyarakat berkebutuhan khusus 



• Penelitian mengenai dekolonisasi gender  

• Penelitian mengenai perempuan buruh migran 

• Penelitian mengenai buruh perempuan dan atau Pekerja Rumah Tangga 

• Peran pendidikan dan atau science untuk mencapai keadilan sosial 

• Kajian gender di bidang pendidikan 

• Isu-isu lain mengenai perempuan, anak dan keadilan sosial 

•  

Abstrak berkisar 200-300 kata dan dikumpulkan melalui link 

https://bit.ly/BukuPerempuanAnak 

paling lambat tanggal 30 Juni 2022. Abstrak terpilih akan diundang untuk 

mengumpulkan makalah. 

 

Berikut waktu yang direncanakan untuk program ini: 

No Tanggal Kegiatan  

1. 30 Juni 2022 Pengumpulan Abstrak 

2. 15 Juli202 Pengumuman abstrak terpilih 

3. 30 Agustus 2022 Pengumpulan makalah (full article( 

4. 1 September-15 November  2022 Review dan editing makalah 

5. 22 Desember 2022 Peluncuran buku Perempuan, Anak 

dan Keadilan Sosial 

 

 

Tim Editor: 

Prof. Dr. Emy Susanti, M.A (ASWGI) 

Prof. Dr. Elly Malihah, M.Si (PKPPWA UPI) 

Vina Adriany, Ph.D 

Tutin Aryanti, Ph.D 

Dr. Lilis Widaningsih 
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