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DAN STRATEGI

SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RT RPJMN 2020-2024:
PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Pengarusutamaan gender diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan
Indikator dan Target
Indeks Pembangunan Gender (IPG)

90,99

91,39

(2018)

(2024)

Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG)

72,10

74,72

(2018)

(2024)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
(TPAK) Perempuan

51,88

55,00

(2018)

(2024)

Peningkatan kualitas hidup dan peran
perempuan di berbagai bidang
pembangunan, melalui:
a) Penguatan kebijakan dan regulasi
pemberdayaan perempuan
b) Peningkatanpengetahuandan
pemahamanperempuan, keluarga,
komunitas, lembagamasyarakat, pelaku
media massa, dan dunia usaha tentang
isu gender dan akarpermasalahannya
c) Peningkatan pemberdayaan perempuan,
terutamadi bidang pendidikan,
kesehatan, ekonomi, tenaga kerja, serta
politikdan jabatan publik
d) Peningkatan jejaring dan koordinasi
antara pemerintah pusat, pemerintah
daerah, masyarakat, pelaku media
massa, dunia usaha, dan lembaga
masyarakat

Penguatan pelembagaan PUG di kementerian/lembaga,
pemerintah provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa,
melalui:
a) Peningkatan kapasitas SDM, inovasi pendekatan, dan
pengembangan sistem
b) Penguatan dasar hukum termasuk aturan pelaksananya
c) Penguatan komitmen
d) Penguatan koordinasi antarinstitusi penggerak dan pelaksana PUG
e) Pengelolaan pengetahuan
f) Pelibatan pemangku kepentingan terkait
Penguatan proses perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender (PPRG) di kementerian/lembaga, pemerintah
provinsi/kabupaten/kota, dan pemerintah desa, melalui:
a) Penyediaan dan pemanfaatan data gender;
b) Penguatan analisis terhadap data gender untuk menemukenali isu
gender,
c) Pengintegrasian isu gender di dalam perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
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SASARAN, ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI RT RPJMN 2020-2024:
PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Indikator dan Target

Strategi

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan
usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir
9,40

(2016)

Menurun

1

Penguatan kebijakan dan regulasi pencegahan, penanganan, rehabilitasi,
pemulangan, dan reintegrasi

2

Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan, keluarga,
masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya tentang
kekerasan terhadap perempuan (KtP) dan TPPO

3

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan pemerintah tentang KtP
dan TPPO

4

Penguatan kelembagaan perlindungan perempuan dari tindak kekerasan
melalui peningkatan kapasitas SDM penyedia layanan, koordinasi antarunit
penyedia layanan, penguatan data dan informasi, serta pengawasan

5

Pengembangan sistem data terpadu KtP dan TPPO

6

Pengembangan sistem layanan terpadu penanganan KtP dan TPPO

7

Penguatan jejaring dan kerja sama antara pemerintah (pusat dan
daerah), komunitas, pelaku media massa, dunia usaha dan lembaga
bantuan hukum

(2024)

Arah Kebijakan
Peningkatan Perlindungan
Perempuan, termasuk Pekerja Migran
dari kekerasan dan tindak pidana
perdagangan orang (TPPO),
mencakup:
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AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024
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Permasalahan Perempuan dan Anak

PERMASALAHAN KETIMPANGAN GENDER (2)
234 Pendidikan

Kesehatan

Rata-Rata lama sekolah (RLS) 2018
(Tahun)

7,65

8,56

Ketenagakerjaan

Angka Harapan Hidup (2018)
Perempuan

Laki-laki

73,19
Tahun

69,3
Tahun

Harapan lama sekolah (HLS)
2018 (Tahun)

12,99

12,84

• Perempuan lebih banyak tidak
memiliki ijazah dibandingkan lakilaki, yaitu 24,04 % dibanding
25,62%
• Faktor kemiskinan menjadi faktor
utama anak putus sekolah. Anak
perempuan yang tidak sekolah
rentan mengalami perkawinan
anak yang berakibat pada tidak
terpenuhinya hak-hak anak.
BPS 2018, Kemdikbud2017

Perempuan sebagai Tenaga Profesional

36,7%
(2018)

(2018)

82,69%

51,88%

Sektor kerja formal masih didominasi oleh
tenaga kerja laki- laki

• Peningkatan penularan
HIV/AIDS pada ibu rumah
tangga
• Jumlah kasus AIDS
tertinggi pada ibu rumah
tangga 16.045 orang

Sumbangan Pendapatan Perempuan

47,02
TPAK perempuan lebih rendah
dibandingkan TPAK laki- laki

Angka kematian Ibu
masih tinggi 305 per
100.000 kelahiran
hidup (Supas, 2015)

Ekonomi

65,78%

34,22%

Rata-rata upah pekerja

3,06jt

2,40 jt

Sumber Kemenkes 2018
SakernasAgustus,2018

Pengeluaran Per Kapita Per Tahun

Rp9,04 juta

Rp15,55 juta

• Rasio pengeluaran perkapita
perempuan dan laki-laki tidak mengecil
secara berarti, yaitu antara 0,55 - 0,59,
artinya pengeluaran perkapita
perempuan tidak sampai 60 % dari
pengeluaran perkapita laki-laki (BPS,
2018)
• Disebabkan oleh share perempuan yang
relatif rendah pada beberapa lapangan
usaha yang produktivitasnya tinggi,
seperti pertambangan, gas, informasi
dan komunikasi.
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PERMASALAHAN KETIMPANGAN GENDER (3)
Kekerasan
1 dari 3 perempuan usia 15-64
tahun mengalami kekerasan oleh pasangan
dan selain pasangan selama hidup mereka.

Sekitar 1 dari 10 perempuan mengalaminya
dalam 12 bulan terakhir.

406.178

kasus kekerasan selama
tahun 2018 (Komnas Perempuan, 2018)

Politik dan Jabatan Publik
Keterwakilan perempuan di lembaga
legislatif di tahun 2019

DPD
30,88%

DPR RI
19,48%

Keterwakilan ini belum optimal dan belum
disertai pemahaman gender.

Di lembaga eksekutif, proporsi perempuan
yang menduduki jabatan struktural Eselon IV

71% KDRT | 28% ranah publik
(perkosaan, pencabulan, dan kekerasan
seksual).

66,83%

33,16%
BKN, 2018

Dalam KDRT, kasus inses adalah yang
tertinggi dan anak perempuan paling rentan
menjadi korban.
Kasus inses sering tidak terlaporkan karena
pelakunya adalah orang yang terdekat
dengan korban

Infrastruktur
Akses terhadap
air bersih

Akses sanitasi
layak

88,66% RT

69,27% RT

Susenas 2018

• Kelangkaan air bersih menghambat pekerjaan dan
aktivitas produktif di dalam rumah tangga.
• Infrastruktur air bersih dan sanitasi yang lokasinya
jauh dan gelap menyebabkan perempuan rentan
mengalami kekerasan seksual

SDA LH
Perubahan iklim menyebabkan terjadinya krisis
air bersih, krisis energi, kerawanan pangan,
ancaman penyakit, bencana, dan konflik sosial

Regulasi
Terdapat 421 kebijakan dan regulasi
yang diskriminatif di tingkat pusat dan
daerah (Komnas Perempuan, 2018)

Dampak perubahan iklim lebih besar dirasakan
oleh perempuan akan tetapi kesiapan dan
keterampilan hidup perempuan dalam
mengantisipasi dampak tersebut masih
terbatas, terutama dalam situasi darurat dan
bencana
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ISU STRATEGIS PERLINDUNGAN ANAK
LAYANAN INKLUSIF BAGI ANAK SECARA
UNIVERSAL

PENGHAPUSAN KEKERASAN
TERHADAP ANAK

10-11%
ABK yang

PENCEGAHAN
PERKAWINAN USIA ANAK

Hanya

mendapatkan
layanan
pendidikan

28,98% anak dalam
lapas belum mendapat akses
Pendidikan (Kemkumham,
2019)

11,2%

(PDSPK Kemendikbud,
2017)

Tenaga kesehatan disabilitas
masih sangat terbatas: 0.6%
Tenaga Keterapian Fisik, dan
0.1% Tenaga Psikologi Klinis

16,4%

anak belum memiliki akta
kelahiran (Susenas, 2018)

61,7%

62%

Prevalensi kekerasan terhadap
anak (SHNPAR, 2018)



42% remaja laki-laki dan
24% remaja perempuan
setidaknya satu kali

diserang secara fisik pada



12 bulan terakhir
79% anak SMP dan SMA
mengalami perundungan
dalam 30 hari terakhir

11,1%

(2018)

(2016)
Proporsi perempuan usia 20-24
tahun yang menikah sebelum usia 18
tahun mengalami peningkatan
(Susenas, 2018)
Risiko perkawinan anak lebih
besar pada:
• masyarakat pedesaan (2,5x)
• kuintil pendapatan terendah (4x)

2.853
kemiskinan (Bappenas & UNICEF, 2017)

19% anak tinggal di rumah dengan
fasilitas air dan sanitasi yang tidak
layak (Susenas, 2016)
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(Jan 2018)

2.621
(Jan 2015)

Anak yang dipidana penjara
meningkat, walaupun sudah ada UU
SPPA dan diversi (Ditjenpas)

Kemudahan mengakses internet
dan banyaknya konten yang negatif
menjadi
tantangan
pengasuhan anak ke depan
(ICT Watch, 2018)

9,1% anak usia 10-18
tahun merokok (Susenas,
2018)

23% pelajar pernah terlibat dalam
perkelahian (GSHS, 2015)
Sekitar 2,2 juta anak tidak tinggal
bersama orangtua (Susenas, 2017)

(GSHS, 2015)

14% anak hidup di bawah garis

PENGUATAN LINGKUNGAN YANG
RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN
ANAK

Provinsi dengan angka
perkawinan anak
tertinggi: SULBAR (19,4%)
dan KALTENG (19,1%)
(Susenas, 2018)

 Sekitar 500 ribu anak menghabiskan
masa kecil di institusi
 Sekitar 2,15 juta anak usia <15 tahun
tidak tinggal bersama kedua orang tua
mereka
(STC, DEPSOS, & UNICEF, 2007)

55% alasan anak dikirim ke panti adalah
karena kondisi ekonomi keluarga
(PUSKAPA & UNICEF, 2014)
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Program Prioritas
1. Peningkatan Perempuan dalam Kewirausahan
2. Pencegahan Perkawinan Anak

3. Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
4. Penurunan Pekerja Anak
5. Peran Perempuan dalam Keluarga

Dampak Pandemi Covid-19

Deskripsi Covid-19
 Distribusinya Cepat,
 Tak terlihat,
 Gejala Beragam,
 Banyak yang tidak bergejala,
 Merusak banyak organ.
Kapan Covid-19 berakhir?
 Tidak ada satu orangpun yang tahu.
 Ingat tentang wabah yang
sebelumnya pernah dating
sebelumnya yaitu SARS dan MERS.
 Dalam 1 atau 2 tahun kedepan kita
harus mulai dengan menerapkan
pola hidup baik, sehat dan disiplin

(JDNI)

Apa yang sebetulnya dirasakan?
Gambaran Kesehatan Mental
yang dirasakan Masyarakat
adalah:
 Rasa cemas;
 Rakut;
 Marah;
 Bingung.
 Depresi;
 Frustrasi;
 Insomnia;
 Kecenderungan bunuh diri.
 Memberikan situasi tidak
berdaya atau hilangnya sense
of control.

(HIMPSI)

Dampak Pandemi Covid-19
1. Kurang
lebih
5.970
pekerja
perempuan mengalami pemutusan
hubungan kerja (PHK) dan 16.941
dirumahkan (data Kemen PPPA Juni
2020).
2. Sebanyak 32.277 Pekerja Migran
Indonesia (PMI) dipulangkan dari
berbagai negara (Data Kemen PPPA
Mei 2020) Adapun 70,41% diantaranya
adalah perempuan. Setelah pulang ke
Indonesia belum tentu memiliki mata
pencaharian baru.
3. Banyak perempuan yang menjadi
tulang punggung keluarga karena
suami yang di PHK, diisolasi ataupun
meninggal dunia karena Covid-19.
4. Banyak para
perempuan kepala
keluarga ini merupakan pengusaha
Industri Rumahan yang sekarang juga
sedang terancam keberlangsungan
usahannya.

4. Berkurangnya akses terhadap program
finansial. Misalnya nasabah program
Mekaar dari PT PNM (Pesero) yang
seluruhnya adalah perempuan prasejahtera, telah mengalami penurunan
sampai dengan dua juta nasabah (dari
6,4 juta nasabah menjadi 4,4 juta
nasabah, per 4 April 2020).
5. Munculnya beban ganda bagi pekerja
peremuan
yang
melaksanakan
kebijakan Work From Home dalam
mendampingi anak yang belajar di
rumah.
6. Berbagai persoalan yang sudah terjadi
pada pekerja perempuan sebelum masa
pandemic menjadi semakin parah,
seperti
terjadinya
eksploitasi,
diskriminasi, tidak terpenuhinya hakhak pekerja perempuan, pemberian
upah yang lebih rendah dan tingginya
angka kekerasan terhadap perempuan.

(Update data 27 Juli 2020)

DAMPAK KRISIS PANDEMI TERHADAP PERILAKU MASYARAKAT
Home Office Spaces

WORKING FROM HOME

EATING AT HOME

Traditional Office
Space
Takeaway

Refurbishment

Paint

EQUIPMENT

Carpentry

Commercial Real
Estate

Desks
Printers

Home cooking

Delivery Service

Streaming

Eating Out
E-payments

Books

Food Delivery

ENTERTAINMENT

Games
Live

Air Travel

Long Distance
Business Travel
TRAVEL
Personal Travel

DIGITAL COORDINATION

Collaboration
Platform
Bandwidth

Mass Transit

Commuting

Local Tourism

Tourism

Long Distance

Software

Meningkat
Menurun

Menuju Tatanan Kehidupan Normal Baru

VARIABEL UTAMA MASA DEPAN PEMERINTAHAN

Disrupsi di
Semua Sektor
Kehidupan

Menguatnya

Penggunaan

Artificial
Intelligence

Big Data

----- KECEPATAN PERUBAHAN HARAPAN DAN TUNTUTAN MASYARAKAT

Interaksi dan
Pelayanan

Online

Talent
Management

Co-working
Space

Tata Kerja
•Rekayasa Proses Bisnis
•Simplikasi Stuktur

Ruang Kerja
Masa Depan
(Digital
Governance)

Capacity
Building

•Network
•Flexy Working Time

Pembelajaran
Teknologi (Super
Application)

20

PUSPA siap melakukan kan Sinergi

SINERGI
Sebuah proses dimana interaksi
dari dua atau lebih kekuatan akan
menghasilkan pengaruh gabungan
yang lebih besar dibandingkan
dengan pengaruh secara individual.
(Deardoff-Willian )-

merupakan kerja bersama,
dilandasi pada partisipasi berbagai
pihak, yang akan menghasilkan
keluaran melebihi kerja sendirisendiri
(Harwood )

-

FORUM PUSPA
• Sebagai wadah bagi LM yang peduli perempuan dan anak.
• Sebagai mitra bagi pemerintah daerah (Dinas PPPA)

dalam mendukung program PPPA.
• Sebagai ‘bridging’ antara pemerintah
dan masyarakat.

• Sebagai sarana untuk bersinergi.

BENTUK PROGRAM
Penguatan
Kelembagaan

Peningkatan Kapasitas
SDM anggota Forum

Peningkatan
responsiveness
Peningkatan
Kemampuan
Manajemen dan
Pendanaan
Organisasi

Penguatan Koordinasi
Komunikasi &
Informasi
Penguatan
Koordinasi antar
anggota Forum
Penguatan Sinergi
Forum PUSPA dengan
Kementerian/OPD/SKP
D

Penguatan jejaring
LM Pusat maupun
Daerah
Penguatan
Pengembangan
Sistem Informasi
PPPA

Penguatan Sinergi
Forum tingkat Nasional
dan Daerah

Penguatan membangun
kesepahaman visi, misi
Peningkatan kesadaran
pentingnya sinergi
Penguatan komunikasi
internal dan eksternal
Forum
Penguatan tanggungjawab
anggota kelompok
terhadap Forum
Peningkatan pengetahuan
tentang peran dan
tanggung jawab anggota
Penguatan peningkatan
partisipasi anggota dalam
pelaksanaan

Penguatan dan
Pengembangan
Kemitraan
Penguatan kemitraan
Forum semua
tingkatan dengan
mitra masing-masing.
Penguatan akses dan
pengembangan
Jaringan Kemitraan
Penguatan Media
informasi dan
pengembangan data
mitra strategis
Ekspo bersama
Forkomnas/
Forkomwil/ Forkomda
dengan mitra

Sosialisasi
Permodala
n

Advokasi

Penyuluha
n

Kajian
Bentuk
Kegiatan

Pendampinga
n

Pelatihan

Pengawasan

Pelayanan
Fasilitasi

Prinsip sinergi

Semua penting

Mau Berbagi

Ikhlas

Transparan

Tidak saling
menyalahkan

