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Gender bukan dimaknai
sebagai perbedaan fisik

antara laki-laki dan 
perempuan dalam arti
biologis. Pemaknaan

gender mengacu pada 
perbedaan laki-laki dan 

perempuan dalam peran, 
perilaku, kegiatan serta

atribut yang 
dikonstruksikan secara

sosial.

Kesetaraan Gender adalah
kesamaan kondisi bagi
perempuan dan laki-laki
untuk memperoleh
kesempatan dan hak-
haknya sebagai manusia, 
agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam
kegiatan politik, ekonomi, 
sosial budaya, pertahanan
dan keamanan, dan 
kesamaan dalam
menikmati hasil
pembangunan

Makna Kesetaraan
Gender;

Pentingkah ?



MAMPU 
BERPERAN DAN 
BERPARTISIPASI



BAGAIMANA MENCAPAI 
KESETARAAN GENDER ?
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MAKNA PENGARUSUTAMAAN 
GENDER DALAM RPJMN

Pemenuhan hak dan 
perlindungan khusus
anak penting untuk
memastikan anak
dapat tumbuh dan 

berkembang secara
optimal, serta
terlindungi dari
berbagai tindak

kekerasan, 
diskriminasi dan 

eksploitasi. 

Kesetaraan gender, 
pemberdayaan, dan 

perlindungan
perempuan menjadi
faktor penting untuk

memastikan
keterlibatan

perempuan secara
bermakna di dalam

pembangunan. 
Sementara itu,

pembangunan
pemuda memiliki arti

penting bagi
keberlangsungan

suatu negara-bangsa
karena pemuda
adalah penerima
tongkat estafet
kepemimpinan

bangsa dan salah 
satu penentu

optimalisasi bonus 
demografi.



 Kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan masih relatif tinggi dan 
kelembagaan PUG belum efektif. 

 IPG dan IDG pada tahun 2018 baru mencapai 90,99 dan 72,10, Gender 
Inequality Index Indonesia berada di peringkat 104 dari 162 negara yang diukur
dan merupakan negara ketiga terendah di ASEAN 

 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan baru mencapai 51,89 
persen dibandingkan laki-laki sebesar 83,13 persen (Sakernas, Agustus 2019). 

 Partisipasi perempuan di lapangan kerja formal juga masih sangat rendah yaitu
34,22 persen dibandingkan laki-laki yang sudah mencapai 65,78 persen
(Sakernas, Agustus 2018). 



 pelaksanaan strategi PUG 
menghadapi berbagai tantangan, 
diantaranya penerapan kebijakan, 
peranti analisis, serta komitmen dan 
dukungan politik terhadap kesetaraan
gender masih belum optimal;

pemahaman mengenai konsep dan 
isu gender serta manfaat PUG dalam
pembangunan, terutama di provinsi, 
kabupaten/kota, dan desa masih
rendah dan belum seragam, 

kapasitas kelembagaan dalam
melaksanakan PUG, terutama SDM 
serta penyediaan dan pemanfaatan
data gender di dalam setiap tahapan
pembangunan masih belum memadai. 

LANJUTAN
Kekerasan terhadap perempuan (KtP) terus 
meningkat dengan spektrum yang semakin 
beragam. 

Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan 
Nasional (SPHPN) tahun 2016 menunjukkan 1 
dari 3 perempuan usia 15-64 tahun pernah 
mengalami kekerasan fisik selama hidupnya. 

Jumlah KTP yang dilaporkan pada tahun 2018 
meningkat 14 persen dibandingkan tahun 2019 
yaitu dari 348.466 kasus menjadi 406.178 
kasus. Dari jumlah tersebut, 71 persen adalah 
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan 28 
persen adalah kekerasan di komunitas seperti 
perkosaan, pencabulan, dan kekerasan 
seksual. Di dalam KDRT, kasus inses adalah 
bentuk kekerasan seksual yang paling dominan 
dan anak perempuan paling rentan menjadi 
korban. Kasus inses sering tidak terungkap dan 
sulit dilaporkan karena pelakunya adalah orang 
yang terdekat dengan korban. 

Perempuan juga semakin rentan mengalami 
kekerasan pada situasi darurat dan bencana. 
Selain itu, kekerasan pada pekerja migran 
perempuan juga masih terjadi mulai dari 
pemberangkatan, transit, dan pemulangan 
(Komnas Perempuan, 2019). 



Jumlah kasus tindak pidana perdagangan 
orang (TPPO) juga masih tinggi dengan 
modus yang semakin kompleks. Jumlah 
korban TPPO pada tahun 2018 mencapai 
297 orang di mana 70 persen diantaranya 
adalah perempuan dan anak perempuan 
(Bareskrim Polri, 2019). 

Selanjutnya, perkembangan teknologi juga 
membuka peluang terjadinya kasus 
kekerasan berbasis gender online (KBGO) 
yang sebagian besar korbannya adalah 
perempuan. 

Sepanjang 2017, terdapat 65 kasus KBGO 
dalam berbagai bentuk, antara lain 
pendekatan untuk memperdaya (cyber 
grooming), pelecehan online (cyber 
harassment), peretasan (hacking), konten 
ilegal (illegal content), pelanggaran privasi 
(infringement of privacy), ancaman distribusi 
foto/video pribadi (malicious distribution), 
pencemaran nama baik (online defamation), 
dan rekrutmen daring (online recruitment). 

Peran dan partisipasi pemuda dalam 
pembangunan juga belum optimal. Hanya 6,7 
persen pemuda yang pernah memberikan 
saran/pendapat dalam kegiatan pertemuan 
dan hanya 6,4 persen terlibat aktif dalam 
kegiatan organisasi (Susenas, 2018). 

Sebagian pemuda cenderung memiliki perilaku 
berisiko yang berakibat pada terjadinya 
cedera, penyakit, dan kurangnya produktivitas. 

Sebanyak 26,3 persen pemuda tercatat pernah 
merokok (Susenas, 2017). Penyalahguna 
narkoba usia kurang dari 30 tahun masih lebih 
tinggi dari usia lebih dari 30 tahun, yaitu 3,0 
berbanding 2,8 (BNN, 2017). 

Sebesar 63,8 persen jumlah infeksi HIV baru 
terjadi pada rentang usia 15–19 tahun dan 
sekitar 56,5 persen terjadi pada pemuda 
dengan rentang usia 20–24 tahun (Kemenkes, 
2018). 

LANJUTAN



ALAT UKUR: 
IPG DAN IDG



IPG dan IDG
• Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel 
yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan 
pencapaian laki-laki dan perempuan. 
(UHH,RLS,HLS,Pendapatan Perkapita)

• Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat 
memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan 
politik. (perempuan di Legislatif, Perempuan Profesional dan 
Kontribusi Pendapatan perempuan dalam keluarga)





IPG JAWA TENGAH 2019



UHH



RATA-RATA LAMA SEKOLAH



RATA-RATA HARAPAN LAMA SEKOLAH



RATA-RATA PENDAPATAN



IDG 2019



PEREMPUAN DI LEGISLATIF



PEREMPUAN PROFESIONAL



KONTRIBUSI PEREMPUAN DALAM 
PENDAPATAN KELUARGA 



ARAH KEBIJAKAN DALAM 
RPJMN 

2020-2024



Arah Kebijakan dan Strategi

Peningkatan
kesehatan
ibu, anak, 
keluarga

berencana
(KB) dan 

kesehatan
reproduksi

Perwujudan
Indonesia Layak

Anak melalui
penguatan Sistem
Perlindungan Anak

yang responsif
terhadap keragaman

dan karakteristik
wilayah anak untuk
memastikan anak

menikmati haknya, 

Peningkatan
pemerataan

akses layanan
pendidikan di 
semua jenjang

dan 
percepatan

pelaksanaan
Wajib Belajar 12 

Tahun

Peningkatan
kesetaraan
gender dan 

pemberdayaa
n perempuan

Peningkatan
perlindungan
perempuan, 

termasuk
pekerja migran
dari kekerasan

dan TPPO 

Peningkat
an kualitas

pemuda



STRATEGI IPG DAN IDG



STRATEGI UTAMA 
PENINGKATAN IPG DAN IDG

TINGKATKAN 
KOMITMEN YANG 

MENGIKAT 
(REGULASI): (1) 

Perda, 
Perbup/Perwal, 

Perdes (2) rumuskan
dalam regulasi
operasional; (3) 

lakukan RIA atas
regulasi tersebut

TINGKATKAN 
KEBIJAKAN 

STRATEGIS : (1) 
Megarusutamakan

gender dalam
Dokumen

RPJP,RPJMD,RKPD,
Renstra OPD,Renja, 
RKA, DPA, APDB; 

(2) Cek secara
khusus

implementasinya; (3) 
Monev

TINGKATKAN 
PARTISPASI 

MASYARAKAT : 
(1) Mengajak
Dunia Usaha 

untuk bergabung
menangani

kesenjangan
gender; (2) 

Libatkan PT dan 
LSM; (3) Libatkan
secara langsung

masyarakat
PERHATIAN 

ATAS METODE 
PELAKSANAAN



STRATEGI KHUSUS
Periksa Permendagri 90/2019 dan 

Kepmendagri 50-3708 



 Turunkan AKI,AKB,AKABA
 Tingkatkan Pemberian ASI Eksklusif
 Perhatikan :
 Berat Badan Lahir Rendah

(BBLR),
 Status gizi balita,
 Status gizi ibu hamil
 Kurang Energi Kronis (KEK)
 Gangguan Akibat Kekurangan

Yodium (GAKY).

Angka harapan hidup penduduk adalah rata-rata kesempatan atau 
waktu hidup yang tersisa. Usia harapan hidup bisa diartikan pula dengan 
banyaknya tahun yang ditempuh penduduk yang masih hidup sampai 
umur tertentu.



Pastikan
Wajar 9 
Tahun

tercapai

Langkah cepat
pastikan
semua

penduduk usia
20-24 tahun
bersekolah

Pastikan
penduduk
usia 9-25 

tahun
bersekolah

sampai tamat
Petakan

masyarakat
usia 9-25 

yang belum
sekolah/tidak

sekolah



Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) 
didefinisikan sebagai lamanya sekolah 
(dalam tahun) yang diharapkan akan 
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di 
masa mendatang.

HLS dapat digunakan untuk mengetahui 
kondisi pembangunan sistem pendidikan di 
berbagai jenjang.

PATIKAN SETIAP 
ANAK HARUS 
BERSEKOLAH 

SETINGGI-TINGGINYA



AKSESIBILITAS  
USAHA DAN 

KETENAGAKE
RJAAN 

TERBUKA 
LUAS

PERBAIKAN 
INFRASTRU

KTUR

PERKEM
BANGAN 

IT

KEGIATAN 
RUMAH 
TANGGA 
JADIKAN 

FORMAL :IJIN 
USAHA

DORONG 
PENGUSAHA 

UNTUK 
MENYEDIAKAN 

CSR DALAM 
PENINGKATAN 
PENDAPATAN

KOORDINASI LINTAS OPD 
YANG MEMILIKI URUSAN 

UNTUK PENINGKATAN 
KAPASITAS DAN 

KETRAMPILAN DALAM 
MENDORONG PENDAPATAN 

MASYARAKAT

DORONG 
TABUNGAN 

MASYARAKAT



STRATEGI
PENINGKATAN IDG



ADVOKASI 
PIMPINAN 

PARPOL UNTUK 
AKSELERASI 
PEREMPUAN 

DUDUK DI 
LEGISLATIF 

TURUNKAN 
ONGKOS 

POLITIK, PACU 
PARTISIPASI 

PUBLIK 

PENDIDIKAN 
POLITIK YANG 
PARTISIPATIF

EKSPOSE 
KAPASITAS 

PEREMPUAN DI 
LEGISLATIF 

(KINERJA DAN 
KAPASITASNYA)

TINGKATKAN 
KAPASITAS 

PEREMPUAN DI 
LEGISLATIF 

SECARA 
KHUSUS



KEBIJAKAN 
AKSELERASI 
PENEMPATAN 

PEREMPUAN DI 
JABATAN PUBLIK : 

PENINGKATAN 
KAPASITAS DAN 
KETRAMPILAN

IDENTIFIKASI 
PEREMPUAN 
BEKERJA DI 

SWASTA

DORONG 
PEREMPUAN 

BEKERJA  
PADA 

SEKTOR 
FORMAL

KEMBANGKAN 
BISNIS 

BERJEJARING

TINGKATKAN 
KAPASITAS 

PEREMPUAN 
DALAM 

BERUSAHA



AKSELERASI, 
PENYEDIAAN SARANA 

PRASARANA 
PENUNJANG BAGI 

UMKM DENGAN 
PENGHASILAN 

TERBATAS

PERBAIKAN 
INFRASTRUKTUR 
YANG MEMUTUS 

AKSES

PENGUATAN 
KONTROL 

PEREMPUAN 
DALAM 

PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN

PROMOSI, 
MARKETING, 

JEJARING, PASAR 
DAN PERMODALAN 

KHUSUS USAHA 
MIKRO

TINGKATKAN 
KAPASITAS 

PEREMPUAN 
DALAM 

BERUSAHA



DR. INDRA KERTATI,M.Si
08122877121

kertati@yahoo.com
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