
A SPACE FOR
CHILDREN 'S STORIES
AND WOMEN'S VOICES

Ilustrasi: wall.alphacoders.com/agnes-cecile



JalaStoria adalah media 
publikasi daring, dengan 

konten yang diolah secara 
kolaboratif-interaktif 

bersama publik, mengenai 
perempuan dan anak 

beserta aneka isu yang 
melingkupinya.
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Kasus tindak kekerasan dan kejahatan 
terhadap perempuan dan anak, dalam 
berbagai konteks, masih terus terjadi di 
Indonesia. Namun upaya untuk 
menyuarakan persoalan tersebut beserta 
alternatif penyelesaiannya terbentur 
"perebutan wacana pemberitaan".

Dalam kondisi tersebut, aneka hambatan 
kultural dan struktural mengenai isu 

perempuan dan anak tidak tersampaikan 
kepada khalayak. Padahal persoalan itu 

penting dan perlu diketahui oleh 
pembaca perempuan, anak, bahkan 

khalayak luas.

Atas dasar itu, patut diupayakan 
penciptaan sebuah platform digital yang 
secara khusus mengupas hambatan 
struktural dan kultural mengenai isu 
perempuan dan anak.



Wadah digital ini akan menyajikan isu 
perempuan dan anak secara eksklusif dan 
komprehensif, sehingga menarik perhatian 

pelbagai pihak agar senantiasa 
mengupayakan ruang hidup yang layak bagi 
perempuan dan anak, terutama mereka yang 

menjadi korban kekerasan dan kejahatan.
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ABOUT US

Ilustrasi: id.pinterest.com
/florian-nicolle



Dalam pengertian, 
menyajikan kembali 
fakta-fakta (tanpa 
reviktimisasi) yang 
berasal tidak hanya
dari redaksi, tetapi juga 
dari berbagai pihak, 
termasuk
korban dan/atau 
pendamping korban.

JALASTORIA

Nama JalaStoria berasal 
dari kombinasi dua kata:

[Jala] yang merupakan akar
kata untuk verba menjala, 

yang berarti menjaring atau 
menangkap, dan [Storia]

yang merupakan alternatif 
pengucapan untuk nomina 

stori yang berarti cerita.

Semangat yang ingin 

disampaikan dari 

penamaan ini adalah 

agar JalaStoria

menjadi platform

media digital yang

kolaboratif-interaktif.

Ilustrasi: etsy.com/VickieWadeFineArt



Upaya menangkap cerita ini juga sekaligus 
merupakan ikhtiar JalaStoria dalam meredakan 

tekanan yang mendera para penyintas. 
 

Kami meyakini sejumlah persoalan bisa teratasi 
lewat pendekatan berbagi cerita (sharing).

 
Dengan berbagi cerita, seseorang yang tengah 

terlilit persoalan bisa sejenak merasakan kelegaan 
akibat dari pelepasan beban yang menekannya.

 
Melalui upaya sharing itu juga, pembaca dengan 

persoalan serupa, seketika tersadar akan 
kesamaan nasib yang bisa turut sejenak 

melegakan perasaan hatinya.

SHARING IS CARING

Ilustrasi: pinterest.com
/helga-m

c-leod



JALASTORIA
UNTUK
SEMUA

Penulis di JalaStoria tidak hanya mereka yang menjadi 
korban atas suatu persoalan tetapi juga mereka yang 

mengetahui atau menjadi saksi atas suatu peristiwa yang 
menjadikan perempuan dan anak sebagai korbannya.

JalaStoria juga mengundang 
para pakar, pendidik, 

masyarakat sipil, pegiat isu 
perempuan dan anak, 

pendamping, penyintas serta 
masyarakat umum untuk ikut

menyampaikan cerita, 
informasi, ide, dan gagasan 

mengenai perempuan dan 
anak beserta aneka isu yang 

melingkupinya.

Wadah ini menjadi pintu bagi korban untuk menemukan 
jalan menuju pemenuhan hak atas perlindungan, 

pemulihan, serta akses terhadap kebenaran dan keadilan.

Ilustrasi: kisspng.com/onisuru



KONTEN YANG
TERMODERASI

Setiap konten yang 
berasal dari masyarakat 
tidak serta merta tayang 

begitu saja. Setiap 
tulisan yang dihadirkan 

di laman platform 
merupakan produk akhir 

pasca-moderasi.

Ini dilakukan untuk menghindari 
reviktimisasi korban dan pelanggaran atas
aturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan begitu, setiap konten yang muncul 
bisa dibaca secara nyaman dan

memuat aneka cerita yang sarat makna.

Ilustrasi: artmajeur.com/vesevolod-christiakov



OUR VISION

Menyediakan sarana 
berbagi cerita dan  
informasi mengenai isu 
perempuan dan anak

Mendekatkan akses terhadap
perlindungan, pemulihan, 
kebenaran dan keadilan bagi 
perempuan dan anak korban 
kekerasan dan kejahatan

Mengadvokasi kepentingan perempuan
dan anak lewat cerita dan informasi

Menampung ide dan gagasan untuk 
menangani isu perempuan dan anak

Menginspirasi pembaca perempuan
dan anak serta khalayak umum

l l d h k

Ilustrasi: id.pinterest.com/tatyanaIlieva



JalaStoria adalah media publikasi 
daring, dengan konten yang diolah 

secara kolaboratif-interaktif 
bersama publik, mengenai 

perempuan dan anak beserta 
aneka isu yang melingkupinya.

A SPACE FOR CHILDREN 'S STORIES
AND WOMEN'S VOICES

Kami percaya, kolaborasi dan 
interaksi yang baik antara redaksi 

dan khalayak bisa turut 
menciptakan sebuah platform 

digital yang lebih bermanfaat bagi
masyarakat luas.



DEVELOPMENT PLAN

Ilustrasi: themercurynews.com/jeff-goertzen
Il strasi themerc r ne s/jeff goert en



INISIASI

Berfokus pada penyiapan 
website dan akun media sosial, 

serta pengembangan kontennya. 
Pendataan sumber informasi dan 

penciptaan jejaring komunikasi 
dengan pakar, masyarakat sipil, 
dan pegiat isu perempuan-anak 

juga dilakukan pada fase ini

Fase pelembagaan organisasi 
JalaStoria menjadi perusahaan 

pers/yayasan yang diakui 
komunitasnya. Penyiapan sumber 

daya manusia dan menginisiasi 
kegiatan bisnis perlu dilakukan

Fase menuju operasionalisasi 
website yang mapan (established) 
dengan penayangan konten
di website dan akun media sosial 
yang konsisten. Keterlibatan 
secara aktif untuk menjadi bagian 
dari kegiatan dan pertemuan 
mengenai isu perempuan dan anak 
merupakan ciri khas fase ini

FASE

Agustus – November 2018

Desember 2018 – Maret 2019

April – Juli 2019

BETA
FASE

BADAN
HUKUM

FASE



MANDIRI

Fase JalaStoria berbadan hukum 
yang mulai mampu membiayai 
operasionalisasi organisasinya 
secara mandiri. Cirinya memiliki 
struktur organisasi yang semakin 
matang dan gemuk dengan 
penayangan konten yang 
berkualitas dan terjadwal
dengan baik serta kegiatan
bisnis yang berkembang

Fase JalaStoria yang mulai 
mampu mendonasikan sebagian 

pendapatan dari lini bisnisnya 
untuk keperluan organisasi 

perempuan dan anak. Cirinya 
memiliki struktur organisasi yang 

semakin matang dan gemuk 
dengan arus kas keuangan yang 

semakin rapi, transparan,
dan berkembang.

FASE

DONASI
FASE

Agustus 2019

Januari 2020



Melalui lima tahapan pengembangan 
organisasi JalaStoria, diharapkan dalam 

periode satu tahun, media publikasi 
daring ini dikenal sebagai wadah 

penyampaian informasi mengenai 
perempuan dan anak beserta aneka isu 

yang melingkupinya.

Dengan asa dan upaya 
yang kuat, serta dukungan

dari pelbagai pihak,
kami yakin bisa.

Berbadan hukum dan mampu 
membiayai operasionalisasi 

organisasi secara mandiri merupakan 
tantangan berikutnya yang harus 
direalisasikan pada tahun kedua 

aktivitas JalaStoria.



JALASTORIA

Suara
Perempuan

dan Anak

Akses
terhadap
Keadilan

Media
Publikasi

Advokasi
Perempuan

dan Anak

Sharing is
Caring

Ilustrasi: fineartamerica.com/stehenderson



Perhatiannya yang cukup besar terhadap
isu perempuan pun mengantarkannya

memimpin dan mengelola berbagai
organisasi. Ia tercatat pernah menjadi
Ketua Pusat Studi Wanita Universitas
Muhammadiyah Jember (1992-2001),

Pelopor dan Ketua Yayasan Layanan dan
Perlindungan Perempuan dan Anak Korban

Kekerasan (2004-2006), serta Pendiri dan
Ketua Forum Komunikasi Perempuan

Politik dari kota Jember (2004).

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S
Pendir i  JalaStor ia

Ilmu hukum dan isu perempuan merupakan dua
topik yang tidak bisa dipisahkan dari diri Dr. Ninik
Rahayu, S.H., M.S. Setidaknya itu terlihat dari
pencapaian akademis dan karier profesionalnya.

Karier profesionalnya merentang dari seorang pengajar/dosen Ilmu
Hukum selama 20 tahun (1986-2006) di Jember, Anggota Komnas

Perempuan, hingga kini mengabdikan diri sebagai Anggota Ombudsman
Republik Indonesia selama lima tahun (2016-2021).



Ketimpangan itu bahkan
terjadi di semua lini seperti
kesehatan, pendidikan, dan
juga politik. Cita-citanya ke
depan adalah ingin
menyaksikan banyak
perempuan yang bisa maju
dalam membangun bangsa
dan negara.

Dewan Penasihat
Gusti Kanjeng Ratu Hemas

Gusti Kanjeng Ratu Hemas memperoleh Tanda
Kehormatan Bintang Mahaputera Utama dari

Presiden Joko Widodo pada Agustus 2018.
Penganugerahan tanda kehormatan itu tidak

lepas dari kiprahnya di Dewan Perwakilan
Daerah (DPD) selama tiga periode.

Pada periode pertama di DPD RI (2004-2009), ia menjabat
sebagai anggota. Kemudian pada dua periode setelah itu, yakni

2009-2014 dan 2014-2019, ia menjabat sebagai wakil ketua.

Di sela-sela penganugerahan tanda
kehormatan itu, ia menyoroti pentingnya
memperjuangkan eksistensi perempuan. Ia,
misalnya, menekankan fakta ihwal masih
adanya ketimpangan terhadap perempuan.



Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak pada Kabinet Indonesia Bersatu II. Sebelumnya ia

berkiprah sebagai Ketua Umum Kongres Wanita
Indonesia (Kowani) periode 2004-2009.

Linda Amalia Sari Gumelar, S.IP
Dewan Penasihat

Aktivitas organisasinya juga merentang
hingga ke Kawasan Asia Tenggara. Pada

periode 2008-2009, ia beraktivitas di ASEAN
Council of Women Organization (ACWO)

sebagai Vice Chairperson.

Kini, perhatian yang besar
terhadap isu perempuan itu ia

curahkan di Gerakan
Pemberdayaan Swara Perempuan

yang mengajak perempuan
Indonesia untuk berperan aktif di

segala bidang kehidupan.



Dewan Penasihat
Prof. DR. Yohana Susana Yembise, Dip. Apling, MA

Setelah beroleh gelar S1 pada Program Studi Bahasa Inggris
Universitas Cendrawasih, ia mengampu posisi sebagai asisten dosen
selama tiga tahun hingga menjadi dosen tetap pada 1987. Pada 1992,
ia kemudian menjadi Diplomat Applied Linguistic TEFL (Dip TEFL) dari

Regional English Language Centre (RELC), SEAMEO Singapore

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
dalam Kabinet Kerja 2014-2019. Ia juga merupakan perempuan

pertama Papua yang bergelar profesor dalam bidang pendidikan.

Di kesempatan itu juga, ia memutuskan untuk melanjutkan pendidikan
ke jenjang S2 di Faculty of Education, Simom Fraser University British

Colombia Canada dan lulus pada 1994 dengan gelar Master of Art (MA).

Ia tercatat pernah
menjadi anggota Joint
Selection Team (JST)
Australian
Development
Scholarship beasiswa
ADS/USAID tahun
2011. Ia juga pernah
menjadi Wakil Ketua
KNPI Kabupaten Paniai
tahun 1984.

Karier akademis yang cemerlang rupanya tidak
menghalanginya untuk terus beraktivitas dan berorganisasi.



Perempuan adalah
subjek pembangunan,
sikap menempatkan
perempuan sebagai

objek merupakan
salah satu sebab

kegagalan
pembangunan

bangsa

 
Pendiri JalaStoria

Dr. Ninik Rahayu, S.H., M.S


