
Peluang Karir di Rifka Annisa  
Rifka Annisa adalah sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat bergerak pada isu penghapusan kekerasan terhadap 
perempuan, dalam kesempatan ini Rifka Annisa bermaksud membuka kesempatan bagi siapapun yang bersedia 

bergabung menjadi relawan dengan: 
 
Persyaratan Umum : 
- Memiliki ketertarikan pada isu HAM, Gender dan kekerasan terhadap perempuan 
- Memiliki semangat kerelawanan sosial 
- Bersedia bekerja di dalam dan di luar kantor 
-  Memiliki kemampuan bekerja dalam tim 
-  Kemampuan komputer minimal MS word dan excell 
-  Mandiri 
-  SIM C 
Relawan Men’s Program (Program Perubahan Perilaku bagi Laki-laki)  
Deskripsi pekerjaan : Mengelola dan mengembanglan program-program kampanye dan pendidikan publik untuk 
perubahan perilaku laki-laki pelaku kekerasan, serta konseling perubahan perilaku bagi laki-laki 
Kualifikasi : 
Memliki latar belakang pendidikan Psikologi 
PendidikanS1 Psikologi /S2 Psikologi/ Profesi Psikolog 
Memiliki pengetahuan konseling 
Relawan Konselor Psikologi 
Deskripsi pekerjaan : melakukan konseling psikologis dan pendampingan psikososial terhadap perempuan dan anak-
anak survivor kekerasan 
Kualifikasi : 
Memliki latar belakang Psikologi 
Pendidikan S1 Psikologi /S2 Psikologi/ Profesi Psikolog) 
Memiliki pengetahuan konseling 
Relawan Konselor Hukum 
Deskripsi pekerjaan : melakaukan pendampingan paralegal terhadap perempuan dan anak-anak survivor kekerasan 
Kualifikasi : 
Memliki latar belakang Ilmu Hukum 
Pendidikan S1 Ilmu Hukum 
Memiliki keterampilan dalam pendampingan paralegal 
Relawan Media dan Humas 
Kualifikasi : 
Deskripsi pekerjaan : Melakukan sosialisasi dan kampanye melalui media tentang lembaga dan isu gender dan 
kekerasan terhadap perempuan yang menjadi fokus Rifka Annisa 
Memiliki pengalaman organisasi, khususnya di media komunitas 
Memiliki kemampuan menulis dengan baik 
Mampu berkerja dalam kelompok. 
Mampu berbahasa Inggris Aktif  
Melampirkan contoh tulisan pernah diterbitkan di media (berita, opini, artikel, jurnal) 
Relawan IT khususnya website 
Deskripsi pekerjaan : melakukan maintanence website dan web design serta akun jejaring social Rifka Annisa. 
Kualifikasi : 
Menguasai web programming dan web design 
Memahami web marketing atau marketing online 
Memliki pengalaman dalam membangun jaringan berbasis web 
Pendidikan D3/S1 teknologi informasi 
Memiliki ketelitian 
Satf Pustakawan 
Deskripsi pekerjaan : mengatur jalannya kegiatan perpustakaan Rifka Annisa seperti peminjaman buku, 
pendokumentasian buku dalam sistem data base dan pengaturan tata letak buku. 
Kualifikasi : 
 Memiliki pengalaman sebagai pustakawan 
 Pendidikan D3/S1 Kepustakaan 
 Memiliki pengetahuan tentang sistem data base perpustakaan 
Asisten HRD 



Deskripsi pekerjaan : Melaksanakan sistem SDM Rifka Annisa dan melaksanakan Pengembangan Organisasi Rifka 
Annisa 
Kualifikasi : 
Memliki pengalaman bekerja di bidang SDM selama min.1 tahun 
Pendidikan S1 atau S2 Psikologi/Manajemen 
Bagi pelamar yang memenuhi persyaratan diatas, silahkan kirim lamaran dan CV Anda yang dilengkapi dengan foto 
terbaru dan No. Telp / Hp yang bisa dihubungi sebelum tanggal 25 Maret 2012, surat lamaran dan CV dapat dikirim 
ke : 
HRD 
Rifka Annisa Women Crisis Center 
Jl. Jambon IV 
Kompleks Jati Mulyo Indah, Yogyakarta 55241 
Tlp: 0274-55333 
Email : rifka@indosat.net.id/sulasmi.ami@gmail.com 
 


