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Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang
dilaksanakan dalam rangka reformasi brokrasi untuk mewujudkan pemerintahan
yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada
masyarakat, dan meningkatkan kapasitas akuntabilitas kinerja birokrasi. Sebagaimana
disebutkan dalam Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP), penyusunan Rencana Startegis menjadi landasan
penyelenggaraan SAKIP. Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja dan anggaran serta Perjanjian Kinerja.
Kementerian PPPA berdasarkan Perpres No.65 Tahun 2020 tentang Kemen
PPPA, dan Permen PPPA no. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Laksana
Kemen PPPA, mendapatkan tambahan tugas dan fungsi terkait layanan dan
memperhatikan 5 (lima) arahan Presiden RI, maka penyusunan Renstra Kemen PPPA
2020 – 2024 menjadi sangat dinamis, demikian pula dalam penyusunan Renstra
Deputi Bidang KG 2020 – 2024, yang merupakan dokumen perencanaan satker
dengan berpedoman pada Renstra Kemen PPPA.
Renstra Deputi Bidang Kesetaraan Gender 2020 – 2024 memuat pelaksanaan
kebijakan dan strategi satker dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis
Kemen PPPA. Selanjutnya Perjanjian kinerja disusun berdasarkan dokumen
pelaksanaan anggaran dengan indikator kinerja yang mengacu pada Renstra
tersebut. Dan untuk menggambarkan alur perencanaan dan strategi pencapaian
tujuan agar berjalan dengan baik, maka perlu disusun cascade kinerja atau bagan
alur perencanaan.
Melalui penyusunan Renstra yang diupayakan dilakukan dengan cermat,
maka diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam tujuan dan sasaran dan disertai
dengan indikator outcome. Pemahaman akan kinerja yang akan diwujudkan adalah
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sangat penting, karena diharapkan program dan kegiatan yang dirumuskan adalah
benar-benar program dan kegiatan yang mendorong pencapaian kinerja.
Kami sangat berharap bahwa Renstra Deputi Bidang Kesetaraan Gender
2020 – 2024 ini cukup memberikan informasi yang lengkap mengenai perencanaan
program dan kegiatan Deputi Bidang Kesetaraan Gender yang mendukung
pencapaian sasaran strategis Kemen PPPA dalam 5 (lima) tahun mendatang.

Jakarta, 5 Maret 2021
Deputi Bidang Kesetaraan Gender,

Ir. Agustina Erni, MSc
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BAB I
PENDAHULUAN

Kesetaraan gender adalah tentang laki-laki dan perempuan, bukan hanya
perempuan. Namun di banyak aspek kehidupan, perempuan masih tertinggal. Jika
dilihat dari nilai Index Pembangunan Manusia (IPM) pada laki-laki dan perempuan,
maka perempuan terlihat masih tertinggal. Karena perempuan merupakan separuh
dari penduduk, maka ketertinggalan maupun kemajuan perempuan akan berdampak
sangat luas pada semua aspek kehidupan. Itulah alasan, mengapa perempuan harus
maju. Ada banyak alasan mengapa perempuan harus maju. Pada banyak aspek,
peran laki-laki yang mendukung kemajuan perempuan juga diperlukan, oleh sebab
itu pengarusutamaan gender menjadi strategis dalam pembangunan dan telah
dijadikan salah satu strategi pelaksanaan pembangunan.
Banyak analisis yang menyatakan bahwa untuk mencapai pembangunan yang
maksimal, maka perempuan harus maju dan berperan secara setara dalam
pembangunan.

Perempuan

adalah

separuh

dari

penduduk,

yang

dengan

menggunakan

ukuran apapun, maka perempuan ikut menentukan kemajuan

kualitasnya. Ukuran kualitas hidup manusia yang digunakan adalah Index
Pembangunan Manusia, dimana setiap individu manusia baik perempuan maupun
laki-laki memberikan kontribusi pada ukuran itu. Pendidikan merupakan salah satu
komponen penting dalam pembangunan dan jika tingkat pendidikan perempuan
baik maka pembangunan akan berdampak lebih besar. Pendidikan memberikan
kemampuan yang lebih baik kepada perempuan di semua aspek pembangunan.
Pendidikan ibu yang lebih baik telah terbukti meningkatkan kesehatan dan gizi anak.
Pendidikan telah meningkatkan kemampuan perempuan untuk meningkatkan
derajat kesehatannya. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan sumbangsih
perempuan pada perekonomian. Analisis Bank Dunia tahun 2000 melalui
publikasinya Engendering Development menyebutkan bahwa kenaikan rata-rata
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pendidikan perempuan satu tahun, akan setara dengan kenaikan Produk Domestik
Bruto per kapita sebesar US$ 700. Mc Kinsey & Company memproyeksikan Indonesia
dapat meningkatkan PDB senilai US$135 miliar pada 2025, jika dapat mendorong
kesetaraan perempuan dalam kontribusi ekonomi. Semakin banyak bukti bahwa
perempuan dapat menyumbang pada pembangunan sama baiknya dengan laki-laki.
Dalam jaman yang penuh dengan kemajuan teknologi, maka kemampuan
intelektual lebih mengemuka daripada kemampuan fisik. Perempuan mempunyai
kemampuan itu sama baiknya atau lebih baik. Banyak masalah dapat diselesaikan
lebih baik jika perempuan berpartisipasi. Demokrasi dan kepemerintahan akan lebih
efektif jika perempuan berpartisipasi di dalamnya. Penyelesaian konflik akan lebih
berhasil manakala perempuan ikut di dalamnya. Perencanaan pembangunan menjadi
lebih adil dan berorientasi pada kesejahteraan manakala perempuan dapat berperan
secara signifikan. Upaya memajukan perempuan di Indonesia terus dijalankan, karena
pada saat ini keberhasilan itu sangat tergantung pada kemajuan perempuan.
Peningkatan kualitas SDM merupakan prioritas dalam RPJMN 2020-2024.
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas,
adaptif, inovatif, terampil, dan berkarakter, dilaksanakan melalui:
1) Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
2) Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
3) Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
4) Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas;
5) Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
6) Pengentasan kemiskinan; dan
7) Peningkatan produktivitas dan daya saing.
Peningkatan kualitas anak dan perempuan

menjadi bagian dari upaya

peningkatan kualitas SDM. Kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan
perempuan menjadi faktor penting untuk memastikan keterlibatan perempuan
secara bermakna di dalam pembangunan.
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1.1. KONDISI UMUM

1. CAPAIAN KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
A. Indeks Pembangunan Gender
Indeks

Pembangunan

Gender

(IPG)

merupakan

indeks

pencapaian pembangunan manusia yang menggunakan indikator yang
sama dengan IPM, yaitu 1) umur panjang dan hidup sehat (a long and
healthy life) 2) pengetahuan (knowledge); dan 3) standar hidup layak
(decent standard of living). Perbedaan antara IPM dan IPG merujuk pada
upaya unuk melihat dan mengungkapkan ketimpangan gender dalam
pembangunan. IPG menganalisis dengan menggunakan ratio IPM
menurut jenis kelamin sehingga hasil IPG dapat digunakan untuk
mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan
perempuan.
Skor Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia tahun 2019
yang diterbitkan oleh United Nations Development Programme (UNDP)
sebesar 94,0 meningkat sebesar

0,3 poin dibandingkan tahun 2018

sebesar 93,7. Posisi ini menempatkan Indonesia dalam kelompok negara
dengan IPG tinggi meskipun turun dari ranking 103 dunia menjadi
ranking 107. Sementara itu capaian IPG Indonesia menurut BPS tahun
2019 adalah sebesar 91,07.
Jika dibandingkan dengan data BPS terdapat perbedaan skor
IPG. Hal ini disebabkan oleh penggunaan indikator sedikit berbeda.
UNDP menggunakan indikator usia harapan hidup, angka harapan lama
sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan Produk Nasional Bruto (PNB)
per kapita. Sementara itu BPS menggunakan indikator usia harapan
hidup, angka harapan lama sekolah, angka rata-rata lama sekolah, dan
pengeluaran per kapita yang disesuaikan. BPS tidak menggunakan PNB
per kapita, karena tidak terdapat angka PNB per kapita hingga
kabupaten/kota. UNDP menghitung IPG sebagai alat ukur perbandingan
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antar negara di dunia, sedangkan IPG yang dihitung oleh BPS untuk
melihat perbandingan capaian pembangunan gender antar provinsi dan
antar kabupaten/kota di Indonesia.
Berdasarkan data tahun 2010-2019, IPG di Indonesia mengalami
trend yang terus meningkat. Peningkatan ini mencapai puncak pada
tahun 2015 dengan capaian sebesar 91,03 persen, namun sempat
mengalami

penurunan

pada

tahun

2016.

Pada

tahun

2017,

pembangunan gender di Indonesia kembali meningkat sampai tahun
2019 ini. Peningkatan IPG ini disebabkan oleh pertumbuhan IPM
perempuan yang sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki pada periode
tahun 2018-2019. Dibandingkan tahun 2018, IPM perempuan tahun 2019
meningkat 0,55 poin, sedikit lebih besar dibanding IPM laki-laki tahun
2019 yang meningkat 0,53 poin.

Gambar 1.1. Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Nasional
Tahun 2010-2019

Capaian IPG antar provinsi terjadi ketimpangan Kawasan Barat
Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini terlihat
dari capaian IPG cenderung tinggi pada KBI, sedangkan KTI cenderung
lebih rendah. Ketimpangan yang terjadi antara dua wilayah ini
disebabkan

oleh

beberapa

faktor,

diantaranya

adalah

akses

pembangunan (geografi) di wilayah timur yang relatif lebih sulit untuk
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dijangkau dan masih terkonsentrasinya sumber daya manusia yang
berkualitas di wilayah barat. Di satu sisi daerah KTI kaya akan sumber
daya alam, tetapi kondisi ini belum ditunjang dengan ketersediaan
sumber daya manusia yang berkualitas dan mencukupi sehingga sumber
daya alam yang ada belum dapat termanfaatkan dengan optimal1.
Pada level provinsi, nilai IPG tertinggi dicapai oleh Provinsi DI
Yogyakarta yaitu sebesar 94,77 disusul DKI Jakarta sebesar 94,71.
Selengkapnya dapat disimak pada gambar berikut:

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah.
Gambar 1.2. Perbandingan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi se
Indonesia Tahun 2019

Capaian IPG Provinsi dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori
yaitu Rendah apabila nilai rata-rata dibawah capaian Nasional (kurang
dari 90) sebanyak 14 Provinsi. Capaian Sedang dengan skor antara 90-

1

Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2019, Kemen PPPA
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91,07, sebanyak 5 provinsi dan capaian tinggi, yaitu skor diatas nasional
sebanyak 15 Provinsi.
Provinsi dengan capaian rendah adalah Papua, Papua Barat,
Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Gorontalo, Kalimantan Utara, Riau,
Jambi, Kalimantan Selatan, Kepulauan

Bangka Belitung, Kalimantan

Tengah, Jawa Barat, Maluku Utara dan Sulawesi Barat. Capaian IDG
Provinsi kategori sedang meliputi Provinsi Lampung, Nusa Tenggara
Barat, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara dan Jawa Timur. Provinsi
dengan IPG diatas rata-rata nasional dicapai oleh Bengkulu, Banten,
Aceh, Jawa Tengah, Sulawesi Tengah, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara
Timur, Maluku, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bali, Sumatera Barat,
Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Capaian IPG masingmasing Provisi dapat disimak pada tabel berikut :
Tabel 1.1.
Kategori Capaian IPG Provinsi
Rendah

Sedang

Provinsi
Papua
Papua Barat
Kalimantan
Timur
Kalimantan
Barat
Gorontalo

Nilai
80,05
82,74
85,98

Rank
34
33
32

86,81

31

86,83

30

Kalimantan
Utara
Riau
Jambi
Kalimantan
Selatan
Kep. Bangka
Belitung
Kalimantan
Tengah
Jawa Barat

87,00

29

88,43
88,44
88,61

28
27
26

89,00

Provinsi
Lampung
NTB
Sulawesi
Tenggara
Sumatera
Utara
Jawa
Timur

Tinggi

Nilai
90,39
90,40
90,56

Rank
20
19
18

Provinsi
Bengkulu
Banten
Aceh

Nilai
91,19
91,67
91,84

Rank
15
14
13

90,71

17

91,89

12

90,91

16

92,01

11

92,40

10

92,72
93,04
93,09

9
8
7

25

Jawa
Tengah
Sulawesi
Tengah
Sumatera
Selatan
NTT
Maluku
Sulawesi
Selatan
Kepri

93,10

6

89,09

24

Bali

93,72

5

89,26

23

Sumatera
94,09
Barat
Maluku Utara
89,61
22
Sulawesi
94,53
Utara
Sulawesi Barat 89,76
21
DKI Jakarta 94,71
D IY
94,77
Sumber: https://www.bps.go.id/indicator/40/463/1/indeks-pembangunan-gender-ipg.html diolah
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4
3
2
1

Sebagaimana diketahui indikator pembentuk IPG adalah; (1)
umur panjang dan sehat diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH) pada
saat lahir (e0), laki-laki dan perempuan; (2) pengetahuan yang diukur
dengan Harapan Lama Sekolah (EYS) laki-laki dan perempuan serta Ratarata Lama Sekolah (MYS) Laki-laki dan Perempuan; dan (3) kehidupan
yang layak diukur dari pendapatan laki-laki dan perempuan.
Capaian Angka Harapan Hidup perempuan dan laki-laki
meningkat namun data menunjukkan bahwa AHH perempuan lebih
tinggi. Menurut data

UNDP tahun 2019 AHH laki-laki 69,6 tahun

sedangkan perempuan sudah sampai 74 tahun. Menurut data BPS
perkembangan AHH terus meningkat, tahun 2015 AHH perempuan 72,78
tahun meningkat menjadi 73,33 tahun, sedangkan laki-laki tahun 2015
sebesar 68,93 tahun dan tahun 2019 menjadi 69,44 tahun.

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah
Gambar 1.3.
Angka Harapan Hidup Laki-laki & Perempuan Tahun 2019

Peningkatan

AHH

perempuan

dan

laki-laki

berbeda.

Peningkatan AHH perempuan dari tahun 2015-2019 sebesar 0,55,
sedangkan laki-laki sebesar 0,51. Meskipun AHH perempuan lebih tinggi,
namun persoalan kesehatan masih banyak ditemui seperti masih
tingginya Angka Kematian Ibu Melahirkan (AKI), dan Angka Kesakitan.
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Berdasarkan Survei Antar Sensus (SUPAS) 2015 AKI Indonesia
mencapai 305 per 100.000 kelahiran hidup 2. Angka ini turun tahun 2016
menjadi 187, tahun 2017 menjadi 177 per 100.000 kelahiran hidup.
Angka ini masih jauh dari target SDGs sebesar 70 per 100.000 kelahiran
hidup tahun 2030.
Persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan
dalam sebulan terakhir secara nasional pada tahun 2018 sebesar 32,58
persen atau sekitar tiga dari sepuluh perempuan mempunyai keluhan
kesehatan dalam sebulan terakhir. Dalam lima tahun terakhir, keluhan
kesehatan yang dialami perempuan cenderung meningkat walaupun
sedikit yaitu dari 29,90 persen tahun 2014 naik 2,68 persen poin pada
tahun 2018. Perempuan dikatakan sakit jika keluhan kesehatan yang
dialami menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Berbeda
dengan keluhan kesehatan, dalam lima tahun terakhir perempuan yang
sakit cenderung menurun. Secara nasional, persentase perempuan yang
sakit (angka kesakitan) pada tahun 2018 sebesar 14,36 persen3.
Data tersebut selaras dengan kepemilikan jaminan kesehatan
bagi perempuan. Terdapat 64,47 persen perempuan memiliki jaminan
kesehatan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Masih terdapat 9 provinsi
dimana di bawah 60 persen perempuan yang memiliki jaminan
kesehatan yaitu Provinsi Kalimantan Tengah, Riau, Bengkulu,

NTB,

Lampung, Maluku, Sumatera Utara, Jambi dan Kalimantan Barat.

2

https://www.kemkes.go.id/resources/download/pusdatin/profil-kesehatan-indonesia/ProfilKesehatan-Indonesia-tahun-2017.pdf

3

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/41/2534/profil-perempuan-indonesia-tahun2019
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Selain jaminan kesehatan yang dimiliki, melahirkan anak dalam
keadaan hidup di fasilitas kesehatan telah mendorong menurunnya AKI.
Sebanyak 82,67 persen perempuan yang pernah melahirkan anak lahir
hidup di fasilitas kesehatan dalam dua tahun terakhir menurut Provinsi,
2018, namun masih ada provinsi yang capaiannya kurang dari 50 persen
aksesibilitas dalam mendapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan
yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Maluku Utara dan
Maluku.
Melahirkan anak-anak dalam keadaan hidup adalah impian
perempuan. Melahirkan di fasilitas kesehatan dengan tenaga medis
sudah mencapai 93,58 persen. Beberapa provinsi kecuali Provinsi Maluku
Utara, Maluku dan Papua baru 60-70 persen yang persalinannya dibantu
oleh tenaga Kesehatan.
Data selengkapnya persalinan yang ditolong tenaga kesehatan
tiap Provinsi dapat disimak pada gambar berikut :
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96.68
93.55
92.38
91.73
89.62
88.04
87.38
86.42
86.08
85.04
84.29
83.88
83.6
82.15
79.1
77.27
76.44
73.47
72.73
71.25
70.43
69.87
64.72
60.24
59.41
53.04
47.77
47.74
41.3
33.99

82.67

Bali
DI Yogyakarta
DKI Jakarta
Jawa Tengah
Jawa Timur
Kepri
Sumatera Barat
Nusa Tenggara Barat
Kepulauan Babel
Kalimantan Timur
Gorontalo
Aceh
Lampung
Kalimantan Utara
Sulawesi Utara
Sulawesi Selatan
Jawa Barat
Banten
Kalimantan Selatan
Nusa Tenggara Timur
Sumatera Selatan
Sumatera Utara
Riau
Sulawesi Tengah
Kalimantan Barat
Bengkulu
Jambi
Papua Barat
Papua
Sulawesi Tenggara
Kalimantan Tengah
Maluku Utara
Maluku

120
100
80
60
40
20
0

Sumber : Profil Perempuan Indonesia 2019, diolah
Gambar 1.4.
Persentase Perempuan Melahirkan yang Persalinannya
dibantu Tenaga Kesehatan

Pembentuk IPG lainnya adalah Harapan Lama Sekolah (HLS).
Kondisi capaian HLS perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki.
Perempuan mencapai 13,03 tahun sedangkan laki-laki 12,87 tahun, di
tahun 2019. Kondisi ini berbeda dengan capaian Rata-rata Lama Sekolah
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(RLS). Rata-rata lama sekolah laki-laki telah mencapai 8,81 tahun
sementara perempuan baru mencapai 7,89 tahun. Selengkapnya dapat
disimak pada gambar berikut :

Rata-rata Lama sekolah 2015-2019

Harapan Lama Sekolah 2015-2019

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah.
Gambar 1.5. RRLS dan HLS Tahun 2015-2019

Berdasarkan hasil Susenas Maret 2018, kemampuan membaca
dan menulis telah dikuasai oleh hampir seluruh penduduk Indonesia
berusia 15 tahun ke atas. Hal ini dapat diamati dari angka melek huruf
baik perempuan maupun laki-laki yang mencapai lebih dari 90 %.
Meskipun demikian, kemampuan membaca dan menulis perempuan
masih lebih rendah dibandingkan laki-laki.
Secara nasional, angka melek huruf penduduk perempuan
berumur 15 tahun ke atas masih lebih rendah dibandingkan penduduk
laki-laki. Tahun 2018 terdapat 93,76 % perempuan yang melek huruf dan
laki-laki sebesar 97,25 %. Tahun 2019, naik menjadi

93,99 % untuk

perempuan dan laki-laki sebesar 97,33 %4. Perkembangan angka melek
huruf tahun 2015-2019 tersaji pada gambar berikut :
4

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/41/2534/profil-perempuan-indonesia-tahun2019
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Sumber : Profil Perempuan Indonesia 2015-20, diolah.
Gambar 1.6. RRLS dan HLS Tahun 2015-2019

Persoalan
terhadap

pendidikan

sumberdaya.

yang

dihadapi

Perkembangan

adalah

rata-rata

aksesibilitas

lama

sekolah

menunjukkan angka yang semakin baik termasuk harapan lama sekolah.
Selain perkembangan yang semakin baik, kondisi penduduk dengan buta
huruf makin menurun, tantangan yang dihadapi adalah pemanfaatan
teknologi untuk kepentingan pembelajaran.
Maraknya pemanfaatan teknologi informasi yang semakin
meluas mendorong telah memudahkan perempuan untuk terus belajar
sepanjang hidup (long life education) tentang banyak hal tanpa berbatas
waktu, jarak, dan juga usia. Semakin kaya dengan ilmu pengetahuan dan
informasi, perempuan akan semakin berkualitas, dan semakin besar
kontribusi yang diberikan untuk masyarakat dan negeri ini.
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) telah
mengumumkan data survei pengguna internet Indonesia tahun 2017
sebanyak 143,26 juta meningkat tahun 2018 menjadi 171,17 juta. Jika
dibandingkan dengan jumlah penduduk di tahun 2017 dan 2018
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penetrasi internet pada 2017 mencapai 54,68 meningkat 2018 sebesar
64,8 persen. Pola penggunaan sebagian besar masih didominasi oleh
laki-laki dengan persentase 51,43 tahun 2017 naik menjadi 53,17 persen
tahun 2018. Sedangkan pengguna internet perempuan tahun 2017
sebesar 48,57 persen naik mencapai 46,83 persen tahun 2018 (Susenas,
2017-2018).
Capaian indikator pembentuk IPG berikutnya yaitu besarnya
pengeluaran perkapita yang disesuaikan baik pada laki-laki pun
perempuan menunjukkan posisi yang tidak setara. Pengeluaran perkapita
yang disesuaikan laki-laki sebesar Rp.15.866.000,00 per tahun sementara
perempuan baru mencapai Rp. 9.244.000,00 selisih sebesar Rp.
6.622.000,00 per tahun. Selengkapnya dapat disimak pada gambar
berikut:

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah.
Gambar 1.7. Rata-Rata Pendapatan Laki-laki dan Perempuan Per-tahun,
tahun 2015-2019 (dalam ribuan rupiah)

Selama kurun waktu tahun 2015 hingga 2019, nilai rasio
pengeluaran perkapita perempuan terhadap laki-laki selalu berada di
kisaran antara 0,546 hingga 0,58. Rendahnya tingkat pengeluaran
perempuan menjadi indikasi rendahnya kesejahteraan perempuan. Rasio
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ini memiliki kecenderungan untuk meningkat, namun peningkatannya
relatif lambat.
Selain pengeluaran, salah satu penghitungan yang dapat melihat
adanya ketimpangan gender dalam ekonomi adalah upah yang diterima
pekerja perempuan dan laki-laki. Rata-rata, upah pekerja perempuan
selama 5 tahun terakhir masih berada di bawah upah laki-laki. Pada
tahun 2018 upah pekerja perempuan adalah sebesar Rp. 2,178 juta,
selisih sebesar Rp. 560 ribu lebih rendah dibandingkan upah laki-laki. Jika
dibandingkan dengan selisih upah pada lima tahun lalu, selisih nilai ini
telah meningkat hampir Rp. 200 ribu (selisih upah pada tahun 2014
adalah sebesar Rp. 378 ribu)5.
Rendahnya upah yang diperoleh ini disebabkan kesenjangan
yang tinggi pada Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta dominasi
pekerjaan yang stereotype perempuan. Pekerjaan yang digeluti sebagian
besar cenderung pada bidang pertanian, perikanan, kehutanan (26,62%);
perdagangan besar, industri, eceran, reparasi; reparasi perawatan mobil
dan sepeda motor (23,71%) serta 16.45 % industri pengolahan.
Sementara itu dapat diketahui upah perempuan rata-rata hanya sebesar
2,37 juta rupiah, sedangkan laki-laki telah mencapai 3,08 juta rupiah,
dimana perempuan terkonsentrasi di sektor informal sebesar 61,80 %
dan hanya 38,20 % di sektor formal 6. Terlebih lagi mayoritas perempuan
usia 15 tahun ke atas yang bekerja maksimal hanya lulusan SD dan ke
bawah (43,43%).
Disparitas pembangunan yang terjadi di Indonesia masih cukup
besar. Perbandingan pembangunan di wilayah timur (KTI) dan barat (KBI)
5

https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/44ac0-pembangunan-manusia-berbasis-gender2019.pdf

6

Sakernas 2018
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memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik dari segi potensi wilayah,
sumber daya manusia, infrastruktur, budaya, dan berbagai karakteristik
lainnya, dimana wilayah barat lebih maju dibandingkan wilayah timur.
Ketimpangan yang terjadi antara dua wilayah ini disebabkan oleh
beberapa faktor, diantaranya adalah akses pembangunan (geografi) di
wilayah timur yang relatif lebih sulit untuk dijangkau.

B. Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) terbentuk oleh tiga
komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan
sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan
dalam keluarga. IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan
dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Capaian Indeks
Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia sejak tahun 2015-2019 terus
mengalami peningkatan dari sebesar 70,83 pada tahun 2015, menjadi
sebesar 75,24 pada tahun 2019. Perkembangan IDG ini dapat dilihat
pada gambar berikut:

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah
Gambar 1.8. Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Nasional Tahun 2015-2019

Capaian IDG antar provinsi cenderung merata dan tidak
menunjukkan disparitas yang berarti antara KBI maupun KTI. Kondisi
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tingkat capaian IDG Tahun 2019, Provinsi dengan IDG tertinggi adalah
Kalimantan Tengah (83,2) disusul Sulawesi Utara sebesar 79,10.
Sedangkan provinsi dengan IDG terendah, yaitu Nusa Tenggara
Barat sebesar 51.91. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut :

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah
Gambar 1.9. Perbandingan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi se Indonesia Tahun
2019

Tahun 2019 capaian IDG dalam kategori tinggi sekali (diatas
rata-rata nasional/75,24) sebanyak 5 provinsi. Provinsi dengan IDG antara
70,00-75,23 dalam kategori tinggi dicapai oleh 11 provinsi. Sebanyak 15
provinsi masuk dalam kategori capaian IDG sedang (60,00-69.99) dan
hanya 3 provinsi yang masuk dalam kategori rendah (kurang dari 60).
Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut :

Tabel 1.2.
Ranking Capaian IDG Tahun 2019
No

Provinsi

2019

Kategori

1

Kalimantan Tengah

83,20

Tinggi Sekali

2

Sulawesi Utara

79,10

Tinggi Sekali

3

Maluku Utara

77,50

Tinggi Sekali

4

Sulawesi Selatan

76,01

Tinggi Sekali

5

Maluku

75,77

Tinggi Sekali

6

DKI Jakarta

75,14

Tinggi

7

Sumatera Selatan

74,45

Tinggi

8

Kalimantan Selatan

74,60

Tinggi
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9

Sulawesi Tengah

74,49

Tinggi

10

D I Yogyakarta

73,59

Tinggi

11

Nusa Tenggara Timur

73,37

Tinggi

12

Jawa Timur

73,04

Tinggi

13

Bali

72,27

Tinggi

14

Jawa Tengah

72,18

Tinggi

15

Sulawesi Tenggara

71,40

Tinggi

16

Gorontalo

70,67

Tinggi

17

Bengkulu

69,78

Sedang

18

Lampung

69,78

Sedang

19

Jawa Barat

69,48

Sedang

20

Riau

69,17

Sedang

21

Banten

68,83

Sedang

22

Kalimantan Barat

68,07

Sedang

23

Sumatera Utara

67,76

Sedang

24

Jambi

65,97

Sedang

25

Sulawesi Barat

65,92

Sedang

26

Kalimantan Timur

65,65

Sedang

27

Papua Barat

61,52

Sedang

28

Papua

65,37

Sedang

29

Aceh

63,31

Sedang

30

Kepulauan Riau

61,59

Sedang

31

Kalimantan Utara

61,48

Sedang

32

Sumatera Barat

59,09

Rendah

33

Kep. Bangka Belitung

52,96

Rendah

34

Nusa Tenggara Barat

51,91

Rendah

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah.

Salah satu penyebab menurun atau meningkatnya IDG adalah
fluktuasi capaian indikator pembentuk yaitu partisipasi perempuan di
parlemen. Seperti diketahui walaupun kuota perempuan ditetapkan
sebesar 30%, namun penetapan keterwakilan perempuan di parlemen
masih bergantung pada pemimpin partai politik. Selain itu masyarakat
belum menunjukkan simpati untuk memilih perempuan sebagai wakil
rakyat.
1. Keterlibatan Perempuan di Parlemen (%);
Ruang berpolitik perempuan telah diatur oleh pemerintah guna
mendorong peran aktif dan kontribusi para politisi perempuan dalam
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parlemen yang selama ini masih didominasi laki-laki. Hal ini tertuang
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 yang diperbaharui
dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017, disebutkan bahwa
sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan
partai politik tingkat pusat dan bakal calon anggota DPR/DPRD lembaga
legislatif. Hingga saat ini, target 30% anggota parlemen diisi oleh
perempuan belum tercapai. Keterlibatan perempuan di parlemen
nasional pada periode 2009-2014 sebesar 18,04, turun periode 20142019 menjadi 17,32% dan periode 2019-2024 naik menjadi 20,5%.
Perkembangan capaian perempuan di parlemen dapat disimak
pada gambar berikut :

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020, diolah
Gambar 1.10.
Perempuan di Parlemen 2015-2019

Pada tahun 2019 provinsi dengan capaian perempuan di
parlemen tertinggi adalah Kalimantan Tengah (35,56%), diikuti Sulawesi
Utara (28,89%), Sulawesi Selatan (27,71%), Maluku Utara dan Gorontalo
(26,67%). Memperhatikan capaian perempuan di parlemen, terbukti
indikator ini memberi kontribusi besar terhadap capaian IDG. Provinsi
Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Maluku Utara, Sulawesi Selatan dan
Maluku adalah provinsi dengan IDG sangat tinggi. Capaian terendah
adalah NTB (1,54%).
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Untuk mengetahui capaian perempuan di parlemen dapat
disimak pada gambar berikut :
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0.00
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Sumber : Data Perempuan di Parlemen Provinsi BPS 2019
Gambar 1.11.
Capaian Perempuan di Parlemen pada Masing-masing Provinsi.

2. Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi,
Teknisi (%);
Tahun 2014 hingga tahun 2019, persentase perempuan sebagai
tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi menunjukkan adanya
peningkatan. Tahun 2014 mencapai sebesar 46,03 % dan pada tahun
2019 naik menjadi sebesar 47,46 %. Sebelumnya pada tahun 2017 dan
2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2016. Selengkapnya
dapat disimak pada gambar berikut :
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah
Gambar 1.12. Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional,
Administrasi, Teknisi Nasional Tahun 2015-2019

Meningkatnya perempuan dalam Pendidikan berpengaruh
terhadap dunia kerja yang digeluti. Jumlah perempuan sebagai manager
profesional semakin besar. Pada indikator ini rata-rata pencapaiannya
meningkat, perempuan profesional sudah diatas 35%. Hal ini berarti
semakin banyak peluang bagi perempuan menduduki jabatan strategis
ataupun sebagai manajer puncak di dunia usaha dan membuka usaha
baru untuk membantu masyarakat yang tidak memiliki akses terhadap
sumberdaya pembangunan.
Data selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut:
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Sumber: Badan Pusat Statistik, 2020, diolah
Gambar 1.13. Perkembangan Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional,
Administrasi, Teknisi Tingkat Provinsi Tahun 2019

Dalam agenda SDGs salah satu mandat dalam wacana
kesetaraan adalah pentingnya perempuan, remaja perempuan dan anakanak perempuan untuk menguasai Sains, Teknologi dan Inovasi (STI),
yang merupakan tujuan kelima. Setidaknya 90% pekerjaan sekarang
membutuhkan keterampilan ICT (Information Communication and
Technology). The Commission on the Status of Women (2011, 2014) dan
20

tahun

perjalanan

Beijing

Platform

for

Action

(2015)

merekomendasikan pemerintah dan pemangku kepentingan untuk
mengadvokasi rendahnya perempuan dan remaja perempuan dalam ICT
dan STI7.
Menurut laporan Bank Dunia, jumlah perempuan dalam STEM
(Science, Technology, Engineering and Mathematics) terus-menerus
menurun dari sekolah menengah sampai dengan universitas, dan dalam
pekerjaan di laboratorium, pengajaran dan pengambil kebijakan riset dan
teknologi (mengacu pada UN Women Report 2015). Penyebab makin
7

Buku Seri Pendidikan Publik , Jurnal Perempuan No 91, 2016
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menurunnya kemampuan dalam STEM ini karena perempuan belum
optimal dalam pengambilan kebijakan dan keputusan yang menyangkut
riset

teknologi.

Kepemimpinan

perempuan

amat

rendah

dalam

penggunaan energi, adaptasi perubahan iklim, dan produksi ekonomi.
Dalam sektor formal, hanya 10% perempuan berada dalam sektor STI. Ini
amat kecil sekali dan merugikan perempuan secara global.
UN Women melaporkan hanya 5% perempuan yang menjadi
anggota dari akademi nasional dalam disiplin sains teknologi. Anak-anak
perempuan, remaja perempuan dari kecil telah terdiskoneksi dengan
akses teknologi dan tidak adanya dukungan budaya dan lingkungan
pada anak-anak dan remaja perempuan untuk menguasai STI, ICT, STEM.
Survei yang dilakukan ILO menilai representasi perempuan di
empat tingkat manajerial 61% memiliki manajer pengawas perempuan,
70% memiliki manajer menengah perempuan, 49% memiliki manajer
senior

perempuan,

perempuan8.

dan

hanya

Rendahnya

posisi

22%

memiliki

perempuan

eksekutif

puncak

profesional

dalam

perusahaan salah satunya karena latar belakang STEM yang terbatas dan
stereotype perempuan tidak memiliki kemampuan mengambil keputusan
yang selalu terkonstruksi dalam dunia kerja. Menurut studi dari UNESCO
(2015), rendahnya tingkat partisipasi pekerja perempuan di bidang teknik
mesin terutama disebabkan oleh persepsi lingkungan kerja di industri
STEM merupakan domain pekerja laki-laki yang melibatkan pekerjaan
fisik dan karenanya tidak menarik bagi pekerja perempuan9.
ILO

mencatat

sebagian

besar

perusahaan

di

Indonesia

mempekerjakan manajer menengah dan senior perempuan adalah
Leading to Success: The business case for women in business and management in
Indonesia, ILO, June 2020
9
https://www.wartaekonomi.co.id/read171541/jumlah-perempuan-di-industri-stemmasihminor#:~:text=Kemudian%20data%20statistik%20lainnya%2C%20menyebutkan,Sisanya%
20mengambil%20jurusan%20yang%20lain.
8
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keuangan dan administrasi (59%), sumber daya manusia (45%) dan
komunikasi dan hubungan masyarakat (37%). Posisi perempuan dalam
manajemen fungsional menengah dan senior dalam bidang keuangan
(17%), penelitian dan pengembangan (18%) dan manajemen umum
(24%). Pemisahan pekerjaan dalam fungsi manajemen membatasi jumlah
perempuan yang mampu mencapai posisi senior dan manajemen
puncak.
Secara global dilaporkan bahwa hanya ada 30% perempuan
dalam

STEM. Di Asia

Seperti dalam hadiah

sendiri
Nobel,

hanya
hanya

ada
ada

18% perempuan.
2 perempuan yang

memenangkan dalam bidang STEM, dan tak ada satupun perempuan
dari Asia10. Data dari Menristek Dikti menyatakan 3 juta mahasiswa baik
laki-laki maupun perempuan 8,9% mengambil MIPA, dan

9,3%

mengambil jurusan teknik sisanya mengambil selain Teknik dan MIPA.
Tren ini meningkat seiring berkembangnya kemajuan ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Perempuan Indonesia terepresentasikan di jenjang Pendidikan
tinggi yang ditunjukkan dengan jumlah mahasiswa perempuan lebih
banyak dibandingkan laki-laki. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
mencatat tahun 2018, jumlah mahasiswa perempuan aktif adalah
3.077.254 orang, sedangkan laki-laki 2.636.495 orang. Jumlah tersebut
mendominasi PTN seperti Universitas Indonesia, Universitas Gadjah
Mada, Universitas Padjajaran, dan IPB. Hanya ITB yang masih didominasi
oleh mahasiswa laki-laki.
Kecenderungan Mahasiswa perempuan beralih memilih jurusan
STEM yang dominan yaitu kedokteran, biologi, kimia, farmasi, dan
matematika. Jumlah ini terus meningkat, hanya sayang tatkala memasuki
dunia kerja, yang terserap tidak sebanyak laki-laki. Perempuan memilih
10

Jurnal Perempuan, opcit
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bekerja di bidang kedokteran, kimia, dan farmasi karena berkaitan
dengan konstruksi sosial, pengaruh orang tua, dan asosiasi gender pada
lapangan kerja. Sementara bidang STEM lainnya masih

terasosiasi

dengan laki-laki.
3. Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja (%);
Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Nasional
mengalami peningkatan, yaitu tahun 2015 sebesar 36,03% meningkat
menjadi sebesar 37,10% pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan
sumbangan pendapatan laki-laki, capaian ini memang masih cukup jauh,
namun perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja
yang cukup lambat ini, lima tahun ke depan diharapkan akan semakin
meningkat.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah
Gambar 1.14.
Perkembangan Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja
Nasional Tahun 2015-2019

Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) adalah provinsi dengan
kontribusi pendapatan perempuan mencapai 43,26% disusul Provinsi DI
Yogyakarta sebesar 40,85%. Secara umum rata-rata capaian provinsi atas
kontribusi pendapatan perempuan cukup baik yaitu diatas 30%. Hanya
Provinsi Gorontalo dan Papua Barat yang masih dibawah 30%.
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NTT dan DI Yogyakarta memiliki iklim yang lebih kondusif bagi
perempuan untuk berkiprah. Kedua provinsi ini memiliki UMKM yang
banyak dikelola oleh perempuan. Sementara provinsi NTT mendapatkan
sumbangan pendapatan perempuan dari para perempuan pekerja di
rantau. NTT yang memiliki tanah yang kurang subur, memaksa warga
untuk mencari pekerjaan non pertanian di luar provinsi. Selengkapnya
data dapat disimak pada gambar berikut :

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2019, diolah
Gambar 1.15. Perkembangan Kontribusi Perempuan dalam Pendapatan Kerja
Provinsi Tahun 2019

C. TPAK Perempuan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah perbandingan
antara Angkatan Kerja dengan Penduduk Usia Kerja yaitu penduduk
yang telah berumur 15 tahun keatas. Semakin banyak Angkatan Kerja
maka nilai TPAK semakin tinggi. Angkatan Kerja adalah penduduk usia
kerja (berumur 15 tahun ke atas) yang selama seminggu sebelum
dilakukan pencacahan oleh BPS, bekerja atau memiliki pekerjaan namun
untuk sementara tidak bekerja, dan mereka yang tidak bekerja tetapi
sedang

mencari pekerjaan.

Sedangkan TPAK Perempuan, adalah

perbandingan antara Angkatan Kerja Perempuan dibandingkan dengan
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penduduk perempuan usia 15 tahun keatas. Selama 5 tahun terakhir data
menunjukkan bahwa TPAK perempuan menunjukkan kisaran angka 50%
s.d 53%, sedangkan TPAK laki-laki berkisar antara 82%-83%. Seperti
diperlihatkan oleh tabel berikut ini.
Tabel 1.3.
TPAK dan TPT Laki-laki dan Perempuan Indonesia
tahun 2016-2019(Agustus ke Agustus)

Jika dilihat dari tren kondisi TPAK selama 5 tahun, menunjukkan
bahwa perkembangannya relatif konstan, baik TPAK Perempuan maupun
TPAK laki-laki sebagaimana diperlihatkan oleh gambar berikut.
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Trend Perkembangan TPAK Perempuan
dan Laki-laki
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Sumber : Keadaan Angkatan Kerja Indonesia, Agustus 2016 dan 2020,
BPS, diolah.
Gambar 1.16. Tren Perkembangan TPAK Perempuan dan Laki-Laki
Tahun 2016-2020
Tinggi rendahnya, angka TPAK mengindikasikan besarnya
penduduk usia kerja yang aktif di pasar kerja, apakah sebagai pekerja,
penganggur atau sedang mencari pekerjaan. Melihat ketimpangan yang
sedemikian

besar

tentunya

menjadi

tantangan

tersendiri

untuk

meningkatkan jumlah angkatan kerja atau menarik penduduk bukan
kategori angkatan kerja

yaitu mereka yang sedang bersekolah,

mengurus rumah tangga, atau melakukan kegiatan lainnya yang bukan
termasuk kriteria angkatan kerja (kategori bekerja, sementara tidak
bekerja atau mencari pekerjaan).

D. Indeks Pengarusutamaan Gender
Indeks Pengarusutamaan Gender (Indeks PUG) merupakan suatu
komposit indeks yang menggambarkan kemajuan pelaksanaan PUG
pada kementerian/lembaga dan lembaga pemerintah daerah. Indeks
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PUG menjadi salah satu indikator kinerja sasaran program Deputi Bidang
Kesetaraan Gender tahun 2020 – 2024.
Nilai

Indeks

Pengarusutamaan

Gender

yang

diperoleh

kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dapat digunakan dalam
hal-hal sebagai berikut:
1. menentukan status kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan
pemerintah kabupaten/kota tentang keberhasilan dalam pelaksanaan
PUG;
2. sebagai bahan advokasi kepada pimpinan k/l dan pimpinan daerah
agar

terpacu

dalam

melaksanakan

PUG

dalam

program

Pembangunan terkait tugas dan fungsinya;
3. menentukan fokus perhatian dalam pendampingan atau fasilitasi
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
kepada k/l dan lembaga pemerintah daerah; dan
4. sebagai

bahan

masukan

untuk

penyusunan

program

kerja

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Perhitungan Indeks PUG diperoleh melalui hasil perhitungan dari
indikator-indikator yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan pug.
Perolehan nilai indeks pug juga menjadi salah satu dasar dalam
pemberian penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya yang dilaksanakan
setiap 2 (dua) tahun sekali. Evaluasi PUG ini dilaksanakan dengan tujuan
mengetahui sejauh mana kemajuan implementasi gender di dalam
program dan kegiatan, baik di tingkat pusat (kementerian/lembaga)
maupun di tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota), dilakukan dengan
memperhatikan 2 (dua) indikator yakni :
A. Indikator pelembagaan PUG (Indikator A) di K/L, Provinsi dan
Kab/Kota, dengan rincian sebagai berikut :
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Tabel.1.4
Indikator Pelembagaan PUG
NO

KEMENTERIAN/
LEMBAGA
INDIKATOR
Komitmen
Kebijakan
Kelembagaan
SDM
&
Anggaran
Data, Sistem
Informasi
&
KIE
Pedoman
&
Metode
Peran
Serta
Masyarakat

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

BOBOT
20
15
20
15
15

5
10

PROVINSI

INDIKATOR
Komitmen
Kebijakan
Kelembagaan
SDM
&
Anggaran
Data, Sistem
Informasi &
KIE
Pedoman &
Metode
Peran Serta
Masyarakat

KABUPATEN/KOTA

BOBOT
20
15
20
15
15

5
10

INDIKATOR
Komitmen
Kebijakan
Kelembagaan
SDM
&
Anggaran
Data, Sistem
Informasi
&
KIE
Pedoman
&
Metode
Peran
Serta
Masyarakat

BOBOT
20
15
20
15
15

5
10

B. Indikator pelaksanaan PUG (Indikator B), di K/L, Provinsi dan
Kab/Kota, dengan rincian sebagai berikut :
Tabel.1.5
Indikator Pelaksanaan PUG
NO

1.

KEMENTERIAN/
LEMBAGA
INDIKATOR
Kebijakan,
Program
&
Kegiatan

PROVINSI

BOBOT
50

2.

Pelayanan

10

3.

Anggaran

30

4.

10

5.

Peran
Serta
Masyarakat &
Jejaring
-

6.

-

INDIKATOR
Kebijakan
yang
Responsif
Gender
Pelaksanaan
PUG
Fasilitasi
Kegiatan PUG
di Kab/Kota
Pelayanan

KABUPATEN/KOTA

BOBOT
20

15

INDIKATOR
Kebijakan
yang
Responsif
Gender
Pelaksanaan
PUG
Pelayanan

15

Anggaran

20

Peran Serta
Masyarakat
dan Jejaring
-

10

25

-

Anggaran

15

-

Peran Serta
Masyarakat &
jejaring

10
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Hasil perhitungan Indeks PUG terbagi menjadi 4 (empat)
kategori sebagai berikut :
1. Nilai Indeks ≥ 90,75 termasuk dalam kategori SANGAT BAIK
2. Nilai Indeks 77,25 – 90,74 termasuk dalam kategori BAIK
3. Nilai Indeks 63,75 – 77,24 termasuk dalam kategori CUKUP
4. Nilai Indeks 50,25 – 63,74 termasuk dalam kategori KURANG
Strategi pelembagaan PUG ditetapkan melalui 7 (tujuh) indikator
prasyarat, sebagaimana tercantum dalam Indikator A dengan hasil atau
dampak yang diharapkan seperti digambarkan di dalam matrik dibawah
ini :
Tabel 1.6
7 (Tujuh) Indikator Prasyarat PUG
Prasyarat
PUG
1. Komitmen

2. Kebijakan dan
Program

3. Kelembagaan PUG

4. SDM dan
Anggaran

4. Data, Sistem
Informasi & KIE

Keluaran

Hasil

Dampak Sasaran

1. Kebijakan umum
tentang PUG
2. Kebijakan Teknis
1. Dokumen perencanaan
responsif gender
2. Dokumen
penganggaran
responsif gender

1. Terwujudnya
peraturan PUG
di k/l dan
lembaga
pemerintah
daerah
2. Terwujudnya
kegiatan
responsif
gender
3. Terwujudnya
anggaran
responsif
gender
4. Terwujudnya
dukungan
perguruan
tinggi (PT),
lembaga
masyarakat
(LM) dan dunia
usaha dalam
pelaksanaan
PUG dan PPRG

1. Meningkatnya nilai
indeks
pembangunan
manusia (IPM)
2. Meningkatnya nilai
indeks
pembangunan
gender (IPG
3. Meningkatnya nilai
indeks
pemberdayaan
gender (IDG)
4. Menurunya
prosentese tingkat
kekerasan terhadap
perempuan dan
anak
5. Menurunya
prosentase tindak
pidana
perdagangan orang
6. Meningkatnya
kualitas pelayanan
publik
7. Terwujudnya
kesetaraan gender
dalam berbagai
sektor

1. Organisasi yang
menangani PUG
2. POKJA PUG
3. Focal Point
4. RAD PUG
5. Evaluasi PUG
1. Jumlah SDM
perencana, fasilitator,
dan auditor yang
memiliki kompetensi
dan terampil
2. Jumlah alokasi
anggaran untuk
fasilitasi PUG
3. Gender Champion
1. Statistik /Profil Gender
2. Aplikasi Data Terpilah
3. Data Terpilah di OPD
4. SDM Pengolah Data
Trampil
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5. Pedoman dan
Metode

6. Peranserta
Masyarakat dan
Jejaring

Sebagai

5. Mekanisme Sistem
Informasi
1. Alat anlisis yang
digunakan
2. Pedoman Teknis
pelaksanaan PUG
3. Modul PUG/PPRG
Daerah
4. Pedoman Audit yang
Responsif Gender
5. Aplikasi PPRG/ARG
1. Jejaring
2. Kontrol
3. Partnership

bentuk

apresiasi

pembangunan

kepada

Kementerian/Lembaga,

Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dinilai memiliki kinerja yang baik
dalam pelaksanaan PUG diberikan penghargaan Anugerah Parahita
Ekapraya (APE), yang diberikan dalam 2 (dua) tahun sekali sejak tahun
2018. Hasil pelaksanaan pemberian APE pada 2018, memperlihatkan
bahwa dari 60 Kementerian dan Lembaga Pemerintah Lainnya di tingkat
nasional, 60% sudah memenuhi memenuhi syarat minimal kelembagaan
atau lebih untuk pelaksanaan PUG. Sebanyak 15% telah menerima
penghargaan APE. Sebanyak 10% dari Kementerian dan Lembaga
mendapat peringkat Mentor, yaitu penghargaan APE tertinggi
Sementara itu dari 34 Provinsi, 22 provinsi atau 65% telah
memenuhi syarat minimal atau lebih untuk kelembagaan PUG. Sebanyak
35% dari Provinsi tersebut telah mendapatkan penghargaan APE untuk
peringkat Utama dan Mentor. Peringkat Mentor adalah untuk Provinsi
yang sudah menjadi contoh dan tempat belajar pelaksanaan PUG bagi
daerah lain, karena pelaksanaan yang baik. Dan dari 550 kabupaten dan
kota, 60% sudah memenuhi syarat minimal atau lebih untuk pelaksanaan
PUG. Sebanyak 31% dari kabupaten/kota mendapatkan penghargaan
APE dan 7% dari mereka mendapatkan penghargaan APE peringkat
utama dan Mentor. Berikut jumlah K/L, Provinsi dan Kab/Kota yang
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melaksanakan evaluasi pug dengan mengisi aplikasi evaluasi pug sebagai
dasar penerima penghargaan APE 2018 :

Gambar1.17. Gambaran Pelaksanaan APE 2018

Gambar 1.18.Penerima APE 2018
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.

Gambar1.19. Sebaran Penerima APE Tk. Provinsi 2018

E. Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya,
politik dan hukum :
a) Model Pemberdayaan Perempuan di bidang ekonomi - Industri
Rumahan dan Pemberdayaan Ekonomi bagi Perempuan Korban
Kekerasan dan Perempuan Miskin
Model Industri Rumahan (IR)

telah dikembangkan sejak

tahun 2016. Program pengembangan model Industri Rumahan (IR) di
21 daerah merupakan program percontohan peningkatan ekonomi
perempuan yang digagas Kemen PPPA, dilaksanakan 14 daerah
Kab/Kota tahap pertama dan 7 daerah di tahap kedua sebagai
percontohan.
Keberadaan

program

IR

dilandasi

tuntutan

Trend

Internasional dan Nasional. Di tingkat International, laporan UNDP on
Human being 2015 menyatakan bahwa kesetaraan gender dalam
ekonomi penting untuk mempromosikan kesejahteraan global bagi
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semua, karena perempuan mewakili setengah populasi dunia.
Sustainable Devalopment Goals (SDGs) juga menekankan arti penting
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta anak sebagai
prasyarat pencapaiannya (SDGs 5). Di tingkat Nasional, usaha mikro
dan kecil memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi
Indonesia. Ia berkontribusi 47% Gross Domestic Income (PDB) dan
meningkatkan 57% kesempatan kerja di Indonesia. 60% pelaku usaha
kecil dan mikro adalah perempuan. Perempuan memiliki potensi,
namun mempunyai tantangan dalam memaksimalkan peran ekonomi,
termasuk persoalan diskriminasi dan ketidaksetaraan akses bantuan.
Program pengembangan IR bertujuan sebagai berikut
pertama, untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui kegiatan
produktif yang dikerjakan di rumah dengan dukungan keluarga dan
mengembangkan Industri Kreatif yang menjadi kekuatan perempuan,
serta mendorong penguatan jaringan IR. Kedua, peningkatan
kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan perempuan yang
bertujuan melaksanakan pembangunan IR yang terkoordinasi, efektif
dan efisien agar IR bertransformasi menjadi usaha kecil dan menjadi
sumber penghasilan dan ketahanan keluarga serta kehidupan
berkelanjutan. Ketiga, sebagai tindak lanjut kebijakan peningkatan
produktifitas ekonomi perempuan (PPEP).
Evaluasi terhadap program IR di 21 daerah terhadap
perkembangan usaha IR memperlihatkan capaian positif terhadap
tingkat kenaikan level usaha pelaku IR. Dari tahun 2016 hingga tahun
2018, program pengembangan IR berhasil melibatkan sebanyak 6.827
pelaku IR di 21 daerah. Selama kurun waktu tersebut, dari sisi jumlah
dan perkembangan level usaha IR, banyak pelaku IR yang beranjak
kelas level IR nya. Bila di tahun 2016, IR-1 berjumlah 344 pelaku, IR-2
berjumlah 1.171 pelaku, IR-3 berjumlah 87 pelaku, di tahun 2017
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berubah menjadi IR-1 sebesar 350 pelaku, IR-2 berjumlah 1.864
pelaku, dan IR-3 menjadi 273 pelaku. Kemudian di tahun 2018, level
pelaku IR beranjak naik kelas menjadi, IR-1 berjumlah 224 pelaku, IR2 berjumlah 2180 pelaku dan IR-3 menjadi 324.

Gambar1.20. Perkembangan IR 2016 – 2018

Disamping kenyataan bahwa kontribusi perempuan dalam
kerja upahan di sektor nonpertanian masih rendah dan senjang antar
daerah. Pada tahun 2018, dilaporkan juga

bahwa kontribusi

perempuan dalam sumbangan pendapatan hanyalah sebesar 36,70%.
Demikian juga, lebih banyak perempuan menjadi penganggur
terbuka (6,37%) dibandingkan laki-laki (6,07%); sementara dalam
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Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, pada perempuan tercatat
sebanyak 48,87% sementara pada laki-laki mencapai 82,71.
Sementara itu akses terhadap sumberdaya tersebut juga
diperparah dengan masih tingginya angka kekerasan yang dialami
perempuan. Hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional
(SPHPN)

tahun

2016

mengeluarkan

angka

yang

cukup

mengkhawatirkan, di antaranya 1 dari 3 perempuan usia 15-64 tahun
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual oleh pasangan dan selain
pasangan. Selain itu, 1 dari 10 perempuan usia 15-64 tahun
mengalaminya dalam 12 tahun terakhir. Ini artinya, kalau jumlah
perempuan saat ini kurang lebih 130 juta, maka sekitar lebih dari 40
juta perempuan pernah mengalami kekerasan.
Melihat kondisi perempuan tersebut, khususnya perempuan
korban kekerasan, maka upaya-upaya komprehensif perlu dilakukan,
yaitu dalam bentuk penanganan dan pemberdayaan. Khusus aspek
pemberdayaan,

juga

dilakukan

dalam

bentuk

pemberdayaan

ekonomi, agar mereka dapat terlepas dari tindak kekerasan dan
kemiskinan dan memulai hidup secara mandiri serta memudahkan
mereka dalam melakukan reintegrasi secara sosial.
Pendekatan khusus dalam pemberdayaan ekonomi bagi
perempuan korban kekerasan perlu dilakukan, yang tentunya
berbeda dengan perempuan pada umumnya.

Deputi Bidang

Kesetaraan Gender menginisiasi sebuah model pemberdayaan
ekonomi bagi perempuan korban kekerasan dan perempuan miskin
di 5 Provinsi, dengan kriteria pemilihannya didasarkan pada wilayahwilayah yang rentan terjadinya kasus kekerasan, antara lain daerah
kantong kemiskinan, daerah pengirim tenaga kerja perempuan, dan
daerah konflik. 5 Provinsi yang dipilih dijadikan sebagai model yang
nantinya bisa direplikasi oleh Provinsi lainnya. 5 Provinsi dengan
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kasus kekerasan cukup tinggi adalah Jateng, Sulsel, Aceh, Jabar,
Sumut.

b) Model Pemberdayaan Perempuan di bidang sosial budaya Sekolah Perempuan
Sekolah

perempuan

memberdayakan
meningkatkan
memanfaatkan

diri,

bagi

kemampuan
potensi

adalah

tempat

perempuan
dan

di

kepercayaan

lingkungan,

belajar

dan

perdesaan

untuk

diri agar

dapat

perubahan

dan

program

pembangunan untuk kesejahteraan keluarga dan masyarakatnya.
Sekolah perempuan bukan pendidikan formal. Kurikulum dan
cara belajarnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi para
pembelajar.

Muatan

belajar

dan

prosesnya

diarahkan

untuk

membangun kemampuan perempuan untuk dapat memanfaatkan
situasi, kondisi dan perkembangan di daerahnya serta dapat
mengakses program pembangunan yang ada.
Sekolah Perempuan menggunakan konsep penanganan
secara lengkap dan sewaktu. Lengkap artinya mencakup kepentingan
pribadi, keluarga dan masyarakat. Sewaktu artinya dilakukan secara
bersamaan dengan pelaksanaan berbagai program pembangunan
yang lain. Konsep yang digunakan adalah seperti yang dicantumkan
dalam gambar di bawah ini:
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Gambar 1.21.Konsep sekolah perempuan yang komprehensif (menyeluruh)

Sesuai dengan konsep dan tujuannya, muatan belajar
disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta kebutuhan para
pembelajar. Mereka menentukan sendiri kebutuhan sesuai dengan
potensi, masalah, tantangan dan situasi sosial budaya setempat.
Dalam Sekolah Perempuan ini akan ada proses untuk menetapkan
apa yang akan dipelajari. Secara umum muatan pembelajaran Sekolah
Perempuan secara umum adalah:
1. Membangun kemampuan potensi diri dan keluarga :
▪

Memahami kesetaraan gender

▪

Membangun kesadaran potensi diri;

▪

Memahami kesehatan masyarakat dan kesehatan reproduksi

▪

Membangun kemampuan untuk mengenali dan meningkatkan
ketahanan keluarga;

▪

Mempunyai kemampuan untuk mencegah kekerasan terhadap
perempuan dan anak.

2. Membangun kemampuan mengakses dan memanfaatkan sumber
daya pembangunan :
▪

Mengenali hak dalam bermasyarakat dan bernegara;
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▪

Meningkatkan

pengetahuan

tentang

berbagai

program

pembangunan dan pelayanan yang menjadi haknya
▪

Meningkatkan kemampuan untuk menanggulangi kekerasan
terhadap perempuan dan masalah sosial lainnya

▪

Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam usaha
ekonomi

3. Membangun peran dalam Masyarakat :
▪

Meningkatkan pengetahuan tentang sistem pembangunan di
desa

▪

Membangun

kemampuan

untuk

berperan

dalam

kepemimpinan

dan

pembangunan desa
▪

Membangun
pengorganisasian

kemampuan
masyarakat;

Membangun

kemampuan

bergotong royong;
▪

Membangun kemampuan untuk membina persatuan dan
kesatuan;

▪

Membangun dan memperkuat pelaksanaan kesetaraan gender
dalam pembangunan di desa;
Saat ini ada banyak Sekolah Perempuan yang berjalan, yang

dikembangkan oleh Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Masyarakat. Pengembangan Sekolah Perempuan oleh
KemenPPPA, didapatkan pengetahuan baru dan pengalaman dari
pelaksanaan di daerah yang kemudian dituangkan ke dalam
Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Sekolah Perempuan.
Setidaknya ada 200 Sekolah Perempuan di Indonesia yang
sudah berjalan dan berkembang menjadi organisasi yang bergerak
untuk memberdayakan perempuan dan ikut berkontribusi dalam
pembangunan di desa. Sebagian kecil saja yang sudah diadopsi
menjadi bagian dari kegiatan Pemerintah Kabupaten dan Desa.
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Mereka perlu menjadi bagian dari pembangunan di daerah karena
berpotensi untuk memberikan kontribusi pada proses pembangunan
di desa. Sekolah Perempuan juga dapat menjadi wahana untuk
pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan.
Kementerian PPPA mengembangkan Sekolah Perempuan di
2 daerah yaitu di Kabupaten Waropen di Provinsi Papua dan
Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT). Pengembangan Sekolah Perempuan dilakukan setelah
melakukan kajian dari pelaksanaan Sekolah-Sekolah Perempuan yang
dilakukan oleh Lembaga Masyarakat yang didukung oleh lembaga
bantuan negara sahabat, dan sudah dilakukan sejak 5-7 tahun yang
lalu. Hasilnya juga baik dan banyak memberikan manfaat, namun
karena kegiatan ini merupakan proyek yang terbatas waktunya,
keberlangsungan Sekolah Perempuan ini kemudian sulit untuk
mendapat dukungan. Pengajuan kepada Pemerintah Daerah tidak
mudah. Pemda perlu dilibatkan dalam pemgembangannya, sehingga
akan mudah bagi pemda untuk mengadopsi konsep dan teknik
pengembangan Sekolah Perempuan.
Tahun

2017

Kementerian

PPPA

bersama

Dinas

PPPA

Kabupaten Waropen mengembangkan Sekolah Perempuan di
Waropen,

daerah

terpencil

di

Provinsi

Papua.

Pelaksanaan

pengembangan Sekolah Perempuan di Waropen berlangsung pada
tahun 2017-2019. Melibatkan 90 orang perempuan dari 3 Desa di
Ibukota Waropen. Proses dimulai dengan mengajak para anggota
perkumpulan perempuan yang sudah berjalan dan mempunyai
kegiatan sosial dan usaha ekonomi. Para anggota kemudian
dimasukkan ke dalam kelompok fasilitator untuk Sekolah Perempuan.
Sebanyak 20 orang (dari 3 desa binaan) yang memang sudah ikut
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dalam kegiatan sosial masyarakat dilatih untuk menjadi fasilitator
untuk Sekolah Perempuan.
Tahun 2019, Kementerian PPPA mengembangkan Sekolah
Perempuan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS). Sekolah
Perempuan dikembangkan di 3 Desa. Pelatihan untuk fasilitator
dilakukan bekerjasama dengan Sekolah Perempuan Kab Kupang yang
lebih dulu dikembangkan oleh Lembaga Masyarakat dan berjalan
hingga saat ini.
Perkembangan lain di lapangan baik di Waropen, di TTS dan
beberapa daerah lain di Jawa Timur, Sumatra Barat, Jawa Barat
menunjukkan minat para suami peserta Sekolah untuk juga belajar. Di
Kota Bandung sudah ada Sekolah untuk Bapak, demikian juga di
Pariaman dan di Jember. Kementerian PPPA sedang mengembangkan
bentuk Sekolah untuk para Bapak atau Sekolah Ayah agar dapat
menjadi pendukung untuk Sekolah Perempuan.
Perkembangan lain di lapangan baik di Waropen, di TTS dan
beberapa daerah lain di Jawa Timur, Sumatra Barat, Jawa Barat
menunjukkan minat para suami peserta Sekolah untuk juga belajar. Di
Kota Bandung sudah ada Sekolah untuk Bapak, demikian juga di
Pariaman dan di Jember. Kementerian PPPA sedang mengembangkan
bentuk Sekolah untuk para Bapak atau Sekolah Ayah agar dapat
menjadi pendukung untuk Sekolah Perempuan.
Pada tahun 2020, direncanakan pengembangan Sekolah
Perempuan ke lebih banyak lagi kabupaten di Indonesia. Namun,
karena keterbatasan anggaran, serta pandemi COVID-19 yang
melanda

Indonesia,

menyebabkan

pengembangan

Sekolah

Perempuan belum dapat mencakup lebih banyak kabupaten. Untuk
itu harus disusun kembali pengembangan Sekolah Perempuan untuk
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dapat memberikan masukan yang memadai untuk pembuatan
kebijakan dan penyiapan dukungan pelaksanaannya.
Dengan

perkembangan

pelaksanaan

PUG

yang

pelaksanaannya sampai ke tingkat desa, maka dapat digambarkan
keterkaitan antara PUG Desa, Sekolah Perempuan dan pembangunan
kesetaraan gender dalam keluarga, sebagai berikut :

Gambar 1.22.Keterkaitan PUG Desa dengan Sekolah Perempuan

c) Model Pemberdayaan Perempuan di bidang Politik dan Hukum Pelatihan Kepemipinan Perempuan Perdesaan (PN)
Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan merupakan
salah satu program Prioritas Nasional (PN) Agenda RPJMN 2020-2024
yaitu Pembangunan Manusia dan Pengentasan Kemiskinan. Pelatihan
ini telah dilakukan sejak tahun 2018 dengan tujuan untuk
meningkatkan kualitas perempuan dalam pengambilan keputusan
politik perdesaan, meningkatkan jumlah keterwakilan perempuan di
lembaga musyawarah desa dan kelurahan, dan meningkatkan jumlah
perempuan yang memiliki minat dalam pencalonan kepala desa.
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Pelatihan ini ditargetkan akan dilakukan di seluruh provinsi
hingga tahun 2024. Tahun 2020, provinsi yang menjadi target atau
sasaran untuk percepatan pelaksanaan PUG adalah Jambi, Sumatera
Selatan,

Lampung,

Jawa

Timur

dan

Sulawesi

Barat.

Dasar

pertimbangan lokus tersebut adalah provinsi yang desa-desanya
menjadi target di Kemendes dan PDTT.
Pelatihan Kepemimpinan Perempuan Perdesaan dilaksanakan
bekerjasama dengan Lembaga Masyarakat yang telah memiliki basis
di perdesaan dan telah melakukan pelatihan serupa, yaitu Yayasan
Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) dan Institut
Kapal Perempuan, dengan tujuan untuk menjangkau perempuan
perdesaan

secara

keberlangsungan

langsung
proses

dan

pelatihan

untuk

lebih

kepemimpinan

menjamin
melalui

pendampingan fasilitator perdesaan.

2. CAPAIAN

TATA

KELOLA

PEMERINTAHAN

DEPUTI

BIDANG

KESETARAAN GENDER
A. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas
Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu
dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola
pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat
utama pembangunan nasional. Kualitas tata kelola pemerintahan akan
sangat mempengaruhi pelaksanaan program-program pembangunan
nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin
cepat pula perputaran roda pembangunan nasional.
Upaya perbaikan tata kelola pemerintah dilakukan dengan
mencari paradigma terbaik yang dapat dipraktikkan di lapangan. Secara
umum, Indonesia mengarah pada praktik paradigma New Public
Management, yang ditunjukkan dengan upaya menciptakan efektivitas,
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efisiensi, dan pemerintahan yeng berorientasi pada hasil, serta New
Public Service (Governance) yang ditunjukkan dengan keterlibatan aktor
lain di luar pemerintah dalam kedudukan yang sama, seperti masyarakat
sipil, dunia usaha, dan media masa.
Hasil

yang

diharapkan

dari

Reformasi

Birokrasi

adalah

terciptanya pemerintahan bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat
melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari
praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN). Reformasi Birokrasi juga
medorong

setiap

kementerian/lembaga/pemerintah

daerah

agar

manfaat keberadaannya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Di
tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi
mendesak

kementerian/lembaga/pemerintah

daerah

untuk

terus

meningkatkan kualitas pelayanan publik. Perubahan mindset dan culture
set

harus

terus

didorong

agar

birokrasi

mampu

menunjukkan

performa/kinerjanya.
Penilaian

pelaksanaaan

Reformasi

Birokrasi

dengan

menggunakan instrumen untuk mengukur kemajuan pelaksanaan
reformasi birokrasi secara mandiri (self-assessment), yang diatur dalam
Permenpan RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi
Birokrasi Intansi Pemerintah, yang diubah dalam Permenpan RB No. 30
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpan RB No. 14 Tahun 2014
tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Intansi Pemerintah dan
Permenpan No. Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Permenpan
RB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi
Intansi Pemerintah, yang kemudian terakhir diterbitkan Permenpan No.
26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi, dimana penilaian RB antara lain fokus pada penilaian
pelaksanaan reformasi birokrasi pada area perubahan yang sudah
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ditetapkan, serta tingkat kedalaman penilaian/evaluasi sampai dengan ke
unit kerja.
Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender telah melaksanakan
Reformasi Birokrasi di 8 area perubahan, dari hasil penilaian mandiri
(PMPRB) tahun 2020 total nilai pengungkit Satker Deputi Bidang KG yang
terdiri dari komponen adalah 27,6 dari angka maksimal 36,3, dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 1.7.
Komponen Pemenuhan RB Deputi Bidang KG
NO

KOMPONEN PENILAIAN

BOBOT

1.

Manajemen Perubahan

2.00

2.00

2.

Deregulasi Kebijakan

1.00

1.00

3.

Penataan & Penguatan Organisasi

2.00

2.00

4.

Penataan Tatalaksana

1.00

0.88

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM

1.40

1.13

6.

Penguatan Akuntabilitas

2.50

2.50

7.

Penguatan Pengawasan

2.50

1.73

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

2.50

1.57

14.60

12.82

Subtotal PEMENUHAN

NILAI DEP KG

Tabel 1.8.
Komponen Reform RB Deputi Bidang KG
NO

KOMPONEN PENILAIAN

BOBOT

NILAI DEP KG

1.

Manajemen Perubahan

3,00

1,75

2.

Deregulasi Kebijakan

2,00

1,50

3.

Penataan & Penguatan Organisasi

1,50

1,50

4.

Penataan Tatalaksana

3,75

2,25

5.

Penataan Sistem Manajemen SDM

2,00

1,50

6.

Penguatan Akuntabilitas

3,75

1,00
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7.

Penguatan Pengawasan

1,95

1,95

8.

Peningkatan Kualitas Pelayanan
Publik

3,75

3,34

21,70

14,79

Subtotal REFORM

Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender merupakan satker yang
memenuhi kriteria untuk diusulkan dalam pembangunan Zona Integritas
menuju WBK (Wilayah Bebas Korupsi) pada tahun 2020, namun belum
berhasil mendapatkan predikat WBK, perlu evaluasi dan perbaikan ke
depan untuk mempersiapkan satker memenuhi kriteria tersebut.

B. SAKIP Deputi Bidang Kesetaraan Gender
Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Satker Deputi
Bidang Kesetaraan Gender yang disusun oleh Inspektorat Kemen PPPA,
Deputi Bidang Kesetaraan Gender memperoleh nilai 67,48 atau predikat
“B” (Baik) pada Tahun 2019, yang berarti bahwa satker secara umum
telah akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang
andal dan perlu sedikit perbaikan.
Rincian hasil penilaian terhadap 5 (lima) komponen, yaitu
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi
Kinerja dan Capaian Kinerja, sebagai berikut :
Tabel 1.9
Hasil Penilaian SAKIP Dep Bidang KG Tahun 2018 - 2019
NO

KOMPONEN YANG DINILAI

BOBOT

NILAI
2018

2019

a.

Perencanaan Kinerja

30

20,50

21,21

b.

Pengukuran Kinerja

25

11,15

13,54

c.

Pelaporan Kinerja

15

10,33

9,73

d.

Evaluasi Kinerja

10

5,31

5,00
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e.

Capaian Kinerja

Nilai Hasil Evaluasi

20

16,81

18,00

100

64,11

67,48

B

B

Tingkat Akuntabilitas Kinerja

Hal-hal yang menjadi perhatian dan perlu untuk dilakukan
perbaikan antara lain :
▪

Dalam hal penyusunan Renstra 2020 – 2024 harus dilakukan dengan
memperhatikan hasil evaluasi SAKIP 2019 yang telah dilaksanakan,
dengan memastikan penetapan indikator/target keberhasilan serta
sasaran kinerja dan indikator kinerja sasaran berorientasi outcome dan
sesuai dengan kondisi riil saat ini;

▪

Dalam penyusunan Laporan Kinerja, perlu menyajikan perbandingan
data kinerja secara memadai, antara lain perbandingan realisasi tahun
ini dengan tahun sebelumnya, serta perbandingan lain yang
diperlukan, sebagai dasar perbaikan perencanaan, penilaian dan
perbaikan program dan kegiatan ke depan;

▪

Pemberian reward dan punishment kepada semua tingkatan jabatan
pegawai, berdasarkan pemanfaatan informasi hasil pengukuran
kinerja untuk perbaikan capaian kinerja yang lebih baik;

▪

Merumuskan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan
kegiatan berdasarkan perbandingan perubahan antara kondisi
sebelum dan sesudah pelaksanaan program dan kegiatan dan
melakukan pemantauan Rencana Aksi dalam rangka mengendalikan
kinerja;

▪

Pelaporan hasil evaluasi program dan kegiatan, disertai rekomendasirekomendasi dan alternatife perbaikan yang mendukung peningkatan
capaian kinerja; dan

▪

Memaksimalkan pemanfaatan TI dalam pengumpulan data kinerja
dan pengukurannya.

RENSTRA DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER 2020 - 2024

Page 46

C. Maturitas SPIP
Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP), SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang
diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan
pemerintah daerah. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain
terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka
memberikan

keyakinan

yang

memadai

bahwa

kegiatan

telah

dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara
efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata
kepemerintahan yang baik.
Nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan
sistem

pengendalian

intern

pemerintah

dalam

mencapai

tujuan

pengendalian intern pemerintah. Kerangka maturitas SPIP terpola dalam
enam

tingkatan

yaitu:

“Belum

Ada”,

“Rintisan”,

“Berkembang”,

“Terdefinisi”, “Terkelola dan Terukur”, “Optimum”. Tingkatan dimaksud
setara masing-masing dengan level 0,1, 2, 3, 4 dan 5. Setiap tingkat
maturitas mempunyai karakteristik dasar yang menunjukkan peran atau
kapabilitas penyelenggaraan SPIP dalam mendukung pencapaian tujuan
instansi pemerintah.
Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) atas Penilaian
Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Deputi Bidang Kesetaraan
Gender yang dilakukan oleh Tim Assesor adalah 3,038, Tingkat Maturitas
SPIP “terdefinisi” artinya praktik pengendalian terlah terdokumentasi, tapi
proses evaluasi belum terdokumentasi.
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1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1. KESETARAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
A. Potensi
Harus diakui potensi perempuan dalam pembangunan tidak
dapat dipinggirkan. Berbagai jabatan strategis di legislatif, eksekutif,
dunia usaha harus diakui semakin meningkat. Dalam dunia Pendidikan
banyak perempuan yang telah mencapai Pendidikan tinggi baik sarjana
strata 1, 2 bahkan S-3. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya
perempuan yang bekerja di level manager, juga semakin banyaknya
perempuan dalam mengambil jurusan STEM. Perempuan naik level di
dunia kerja dengan meningkatnya penguasaan teknologi informasi serta
apresiasi dari dunia usaha yang dipimpin perempuan.
Meskipun belum setara dengan laki-laki, beberapa perempuan
banyak yang menempati posisi puncak dan memimpin perusahaan besar
yang sebagian besar adalah laki-laki. Para perempuan ini telah menjadi
inspirasi banyak generasi muda perempuan Indonesia untuk maju dan
berkembang di dunia kompetisi yang banyak dikuasai laki-laki.
Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender juga terwujud dari
meningkatnya pemenuhan prasyarat PUG. Sebanyak 153 kabupaten Kota
atau 29,7 dari total kabupaten kota di Indonesia telah mencapai
kualifikasi pemenuhan prasyarat PUG yaitu pada level pratama sebanyak
43 kabupaten kota, madya 72, utama 34 dan mentor 4 kabupaten kota.
Sementara itu pada tingkat provinsi terdapat 22 provinsi atau 64,7
persen dari provinsi yang ada di Indonesia mencapai level pratama 3
provinsi, madya 7, utama 8 dan mentor 4 provinsi.
Potensi lain adalah meningkatnya kontribusi pendapatan dalam
keluarga.

Meningkatnya

perempuan

bekerja

telah

memberikan

sumbangan besar dalam pendapatan keluarga. Perempuan yang masuk
dunia public walaupun masih banyak terserap pada usaha rumahan,
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sektor informal, ternyata mampu untuk menguatkan ekonomi keluarga,
terlebih perempuan di sektor informal memiliki daya lenting yang lebih
baik dibandingkan laki-laki, terutama di masa pandemic covid-19 yang
masing terjadi hingga saat ini.
Dari total unit usaha mikro, kecil, menengah dan besar, 98
persennya berada pada skala usaha mikro. (Sumber: Data Perkembangan
UMKM 2014-2018, Kemenkop dan UKM) Walaupun belum ada data yang
valid tentang jumlah perempuan pelaku UMKM, namun dapat
diperkirakan lebih dari 50 persen pelaku usaha mikro adalah perempuan.
Tiga tahun pelaksanaan program pengembangan industry
rumahan menimbulkan dampak positif bagi pelaku IR, keluarga dan
masyarakat

sekitar.

Gambaran

diatas

memperlihatkan

tingkat

kesejahteraan pelaku IR meningkat berkat program IR. Program
pengembangan IR berupa; program bantuan alat dan peningkatan
kapasitas pelaku IR dengan pelatihan dan akses pemasaran dan
dukungan tim pelaksana IR daerah serta asistensi pendampingan tim
pendamping memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan usaha
pelaku IR. Keterpaduan tiga komponen diatas (bantuan alat dan
pelatihan, peran tim IR daerah serta pendamping) hadir di saat yang
tepat bagi pelaku IR. Keberlanjutan program oleh Dinas PPPA daerah
berupa replikasi di desa lainnya merupakan langkah positif dan KPP dan
PA layak menyebarluaskan ke Daerah lain sebagai pengalaman
keberhasilan.
Potensi lainnya adalah pemberdayaan perempuan dalam bentuk
“Sekolah Perempuan” juga dikembangkan oleh banyak pihak baik
pemerintah maupun Lembaga Masyarakat. Pendidikan masyarakat untuk
pemberdayaan perempuan di desa melalui “Sekolah Perempuan” ini
sudah banyak dilakukan oleh Lembaga Masyarakat dengan bantuan dari
lembaga internasional seperti AUSAID. Setidaknya ada 200 Sekolah
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Perempuan di Indonesia yang sudah berjalan dan berkembang menjadi
organisasi yang bergerak untuk memberdayakan perempuan dan ikut
berkontribusi dalam pembangunan di desa10.
Dengan PUG sebagai salah satu pengarusutamaan gender dala
pembangunan nasional sebagaimana disebutkan di dalam RPJMN 2020 –
2024, serta desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan
termasuk dalam penggunaan dana desa untuk prioritas nasional dan
pembentukan desa ramah perempuan, sebagai salah satu upaya yang
dilkukan untuk mendukung pencapaian SDG’s Desa, sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal
dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana
Desa Tahun 2021, dapat menjadi potensi bagi keberlangsungan
pengembangan PUG dan PPRG desa, yang telah dikembangkan oleh
Kemen PPPA dan berpotensi dalam pengembangan kegiatan-kegiatan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik
dan hukum di desa, seperti Industri Rumahan, pemberdayaan ekonomi
bagi

perempuan

penyintas

dan

perempuan

miskin,

pelatihan

kepemimpinan perempuan perdesaan, dan lain-lain.

B. Permasalahan
Selain potensi yang telah berkembang, masih ditemukan juga
kesenjangan gender dalam pencapaian IPG dan IDG yang dapat
diidentifikasi sebagai berikut :
a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu melahirkan (306 per 100.000
kelahiran hidup) masih jauh dari target SDGs tahun 2030 sebesar 70
per 100.000 kelahiran hidup, meskipun persalinan di pelayanan
kesehatan terus meningkat termasuk pertolongan tenaga kesehatan
yang semakin mudah diakses;
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b. Secara umum rata-rata lama sekolah masih rendah, termasuk harapan
lama sekolah. Beberapa provinsi masih menunjukkan angka dibawah
rata-rata nasional, meskipun aksesibilitas dalam pencapaian layanan
Pendidikan semakin terbuka;
c. Pengeluaran perkapita penduduk perempuan jauh dibawah laki-laki,
hal ini disebabkan karena sebagian besar perempuan terserap di
sektor informal, keterampilan terbatas, upah kerja yang minim, TPAK
yang masih rendah, dan akses terhadap perkembangan teknologi
informasi yang terbatas. Kondisi ini juga dipicu dengan stereotype
yang berkembang bahwa perempuan berada di aras domestik,
termasuk pilihan dalam dunia kerja. Pilihan perempuan dalam
mengambil jurusan STEM yang terus meningkat dari tahun ke tahun
belum signifikan terhadap peluang kerja yang tersedia. Konstruksi
yang mengakar bahwa perempuan pada aras domestik, mengakar
hingga pilihan jurusan dan penguasaan STEM yang telah menjadi
dasar dalam Pendidikan terkonstruksi dalam pilihan pekerjaan;
d. Perempuan di legislatif belum mencapai kuota yang digariskan dalam
regulasi. Ketua partai politik memegang peranan penting dalam
membangun kader partai belum membuka peluang bagi perempuan
untuk dipersiapkan matang menduduki kursi di legislatif. Sementara
perempuan sendiri belum berani mengambil keputusan penting
terjun di dunia politik karena konstruksi kuat bahwa dunia politik
tidak seramah dunia publik lainnya bahkan dunia domestic;
e. Perempuan profesional setiap tahun semakin meningkat, terbukti
TPAK perempuan semakin meningkat namun dalam dunia kerja
persoalan yang dihadapi oleh perempuan adalah pada posisi penting
dalam

pengambilan

keputusan.

Posisi-posisi

puncak

masih

terstereotip laki-laki, sehingga perempuan sebagian besar berada
pada level menengah;
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f. Banyak program dan kegiatan masyarakat dan perempuan tidak atau
sulit dilaksanakan atau berkembang karena perempuan belum
mempunyai

kemampuan

mengorganisasikan

diri

dasar

untuk

untuk

berperan

menerimanya,

dan

mengelolanya.

Pengetahuan dan kemampuan pribadi menjadi sangat penting.
Kemampuan dasar seperti rasa percaya diri dan kemampuan pibadi,
kemampuan untuk mengenali kondisi lingkungan dan menyampaikan
dalam proses kegiatan pembangunan, atau mengekspresikan cita-cita
pribadi, keluarga bahkan impian akan masyarakatnya. Kemampuan
mereka perlu ditingkatkan oleh karena itu mereka perlu mendapatkan
pengetahuan dasar yang tidak pernah atau jarang mereka dapatkan.
g. Kesulitan

dari

model

pemberdayaan

perempuan

yang

telah

dikembangkan baik oleh Kemen PPPA juga maupun lembaga
masyarakat lain, untuk dapat diadopsi menjadi kebijakan Pemerintah
Daerah adalah karena model-model yang telah dikembangkan
dilaksanakan tanpa melibatkan Pemerintah Daerah. Situasi ini menjadi
kendala karena Pemerintah Daerah juga tidak dapat serta merta
mengadopsi

pendekatan

ini

karena

terikat

pada

rencana

pembangunan yang sudah ada dan belum dipahami apa dan
bagaimana model-model pemberdayaan perempuan tersebut.
h. Pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi berskala rumah
tangga bagi perempuan berpotensi memiliki tantangan dalam
implementasi kesetaraan gender dalam keluarga. Secara umum, di
tingkat rumah tangga, perempuan pelaku ekonomi mengalami beban
ganda (masih sulit berbagi peran antara istri dan suami) dan
stereotyping (pelabelan terhadap kelompok tertentu). Perempuan
dianggap istri yang “bertanggung jawab” di rumah. Bila perempuan
pelaku ekonomi mengikuti pelatihan di luar rumah, ia “wajib”
menyelesaikan pekerjaan rumah dahulu. Beban ganda yang dipikul
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perempuan pelaku ekonomi berskala rumah tangga ini akan
mempengaruhi kualitas dan kuantitas produk.
i.

Program

pemberdayaan

sepenuhnya

dilihat

ekonomi

sebagai

pintu

bagi

perempuan

masuk

penyelesaian

belum
kasus

kekerasan terhadap perempuan (KTP). Seolah program ini dilakukan
terpisah dengan kasus kekerasan terhadap perempuan. Dibutuhkan
kebijakan usaha mikro yang berperspektif gender di daerah.

2. TATA KELOLA PEMERINTAHAN DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER
A. Potensi
Potensi/kekuatan terkait tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang
Kesetaraan Gender meliputi: (a) sumber daya manusia yang memiliki
motivasi kerja yang tinggi dan sebagain besar adalah generasi millennial
yang melek TI; (b) kepemimpinan transformasional yang mengarah pada
perbaikan kinerja dan pelayanan Kemen PPPA; dan (c) dukungan fasilitas
sarana dan prasarana dan alokasi anggaran yang memadai dalam
pelaksanaan program dan kegiatan Deputi Bidang Kesetaraan Gender
sesuai dengan tugas dan fungsinya;
B. Permasalahan
Permasalahan utama terkait tata kelola pemerintahan di Deputi Bidang
Kesetaraan Gender yaitu implementasi reformasi birokrasi yang belum
optimal, terlihat dari capaian nilai pengungkit satker 27,6 (Tahun 2020).
Komponen pemenuhan yang capaiannya masih rendah adalah Penataan
Tata

Laksana,

Penataan

Sistem

Manajemen

SDM,

Penguatan

Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Komponen
reform yang capaiannya paling rendah adalah Manajemen Perubahan,
Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata

Laksanan, Penataan Sistem

Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik.
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Nilai Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender
yaitu sebesar 67,48 (kategori B) pada tahun 2019. Masih rendahnya
akuntabilitas kinerja Deputi Kesetaran Gender disebabkan oleh masih
rendahnya nilai di 5 (lima) komponen yakni :
1. Komponen Perencanaan Kinerja, hal-hal yang menjadi perhatian :
a. Dokumen Renstra tidak direviu secara berkala;
b. Rencana aksi atas kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara
berkala;
c. Rencana

aksi

belum

dimafaatkan

dalam

pengarahan

dan

pengorganisasian kegiatan;
d. Target jangka menengah dalam Renstra dan rencana aksi atas
kinerja belum dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun
berjalan.
2. Komponen Pengukuran Kinerja, hal-hal yang menjadi perhatian :
a. Belum terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja;
b. Terkait hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat
eselon IV ke atas belum sepenuhnya dijadikan dasar reward &
punishment;
c. Rencana aksi belum digunakan sepenuhnya untuk pengendalian
dan pemantauan kinerja secara berkala;
d. Pengukuran kinerja belum dikembangkan dengan menggunakan
teknologi informasi;
e. Target kinerja Eselon III dan IV belum dimonitor pencapaiannya.
3. Komponen Pelaporan Kinerja, hal-hal yang menjadi perhatian :
perencanaan;
a. informasi kinerja dalam Laporan Kinerja belum sepenuhnya dapat
diandalkan karena belum menyertakan sumber data, dan
informasi capaian kinerja utama diharapkan lebih spesifik;
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b. Informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan
memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi;
c. Informasi yang disajikan belum sepenuhnya digunakan dalam
perbaikan
d. Informasi yang disajikan belum digunakan untuk peningkatan
kinerja
4. Komponen Evaluasi Kinerja, hal-hal yang menjadi perhatian :
Belum sepenuhnya melakukan pemantauan atas evaluasi program
yang telah dilakukan. Sebaiknya evaluasi yang telah dilakukan
dilaporkan dan disertai dengan rencana aksi selanjutnya dalam
mendukung pencapaian kinerja.
5. Komponen Capaian Kinerja, hal-hal yang menjadi perhatian :
a. Beberapa capaian kinerja belum menunjukan capaian yang lebih
baik dari tahun sebelummya;
b. Target kinerja

dalam perjanjian

kinerja

bersifat

continous

mengikuti renstra, namun belum dilakukan penyesuaian ulang
target apabila target sudah tercapai. Hal ini dapat mengakibatkan
target tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini.

RENSTRA DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER 2020 - 2024

Page 55

BAB II
VISI MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER

1.1. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS KEMEN PPPA
Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan. Visi Presiden tahun 2020-2024 yaitu: "Terwujudnya
Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan
gotong-royong".
Untuk mewujudkan visi Presiden tersebut, ditempuh 9 (sembilan) misi,
yaitu sebagai berikut:
1. peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada
seluruh warga;
8. pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Visi Kemen PPPA harus memperhatikan visi dan misi Presiden.
Memperhatikan visi Presiden terpilih tersebut, maka Kemen PPPA sesuai dengan
tugas dan fungsinya menetapkan visi Kemen PPPA tahun 2020-2024 yaitu:
“Kementerian PPPA yang Profesional, Ekual, Dedikasi, Unggul, Loyal, dan
Integritas

(PEDULI)

dalam

mewujudkan

Kesetaraan

Gender

dan

Perlindungan Anak untuk mendukung tercapainya lndonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong”.
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Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Penyusunan misi Kemen PPPA Tahun
2020-2024 disusun dengan mengacu pada misi Presiden nomor 1 (Peningkatan
Kualitas Manusia Indonesia), 3 (Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan),
dan 6 (Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya).

Dalam rangka mewujudkan visi Kemen PPPA, ditetapkan misi sebagai
berikut:
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender,
pemenuhan hak anak, partisipasi masyarakat, perlindungan hak perempuan,
dan perlindungan khusus anak;
2. Mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang
kesetaraan

gender,

pemenuhan

hak

anak,

partisipasi

masyarakat,

perlindungan hak perempuan, dan perlindungan khusus anak;
3. Mengoordinasikan pelaksanaan penanganan perlindungan hak perempuan
dan perlindungan khusus anak;
4. Menyediakan layanan rujukan akhir yang komprehensif dan berkualitas bagi
anak yang memerlukan perlindungan khusus dan perempuan korban
kekerasan, yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan
internasional;
5. Mengelola data gender dan anak yang berkualitas, mutakhir dan terpadu;
6. Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan,

kualitas

SDM,

kinerja,

dan

ke-3

yaitu

pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan KGPHPA.

Kemen

PPPA

mendukung

Prioritas

Nasional

(PN)

“Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing’,
khususnya Program Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Peningkatan kualitas anak,
perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pemenuhan hak
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dan perlindungan anak”, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-2 yaitu “perlindungan
perempuan”. Sasaran nasional yang akan dicapai yaitu meningkatnya kualitas
anak, perempuan dan pemuda dengan indikator nasional yang harus dicapai
yaitu:
1. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
2. proporsi perempuan usia 20-24 yang menikah < 18 tahun;
3. prevalensi anak 13-17 yang pernah mengalami kekerasan sepanjang
hidupnya (%);
4. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
5. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
6. TPAK Perempuan; dan
7. prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 di 12 bulan terakhir.

Penyusunan tujuan Renstra Kemen PPPA juga memperhatikan 5 arahan
presiden, yaitu:
1. peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan;
2. peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/pengasuhan anak;
3. penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
4. penurunan pekerja anak; dan
5. pencegahan perkawinan anak
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Gambar 2.1.

Skema Perumusan Tujuan Kemen PPPA

Tujuan Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi
Kemen PPPA adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya Kesetaraan Gender dan Perlindungan Anak Melalui
Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.

Sasaran Strategis adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh
Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh
adanya hasil satu atau beberapa program (Peraturan Menteri PPN/Bappenas
Nomor 5 Tahun 2019). Untuk mengukur keberhasilan pencapaian Sasaran
Strategis Kemen PPPA telah dirumuskan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan
keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga (Peraturan
Menteri PPN/Bappenas Nomor 5 Tahun 2019).
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Sasaran Strategis Kemen PPPA untuk mendukung upaya pencapaian
Visi dan Misi Kemen PPPA adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya

Pemberdayaan

Perempuan,

Perlindungan

Hak

Perempuan, Pemenuhan Hak Anak, dan Perlindungan Khusus Anak
untuk Mewujudkan Indonesia Ramah Perempuan dan Layak Anak.
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran
strategis yaitu:
a. Indeks Pembangunan Gender (IPG);
b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG);
c. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan; dan
d. Indeks Perlindungan Anak (IPA);
e. Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan (KtP);
f. Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA);
g. Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapat
layanan komprehensif;
h. Persentase daerah dengan peringkat Ramah Perempuan dan Layak Anak
(RPLA);
2. Terwujudnya Kemen PPPA yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
Capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran
strategis yaitu:
a. Indeks Reformasi Birokrasi (RB);
b. Opini BPK
1.2. VISI,

MISI,

TUJUAN

DAN

SASARAN

PROGRAM

DEPUTI

BIDANG

ditetapkan

dengan

KESETARAAN GENDER
Visi

Deputi

Bidang

Kesetaraan

Gender

memperhatikan visi dan misi Kemen PPPA dengan menurunkan apa yang
terkandung dalam salah satu misi dari Renstra Kemen PPPA disertai dengan
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prediksi kondisi umum yang ingin dicapai atau akan diubah dalam 5 (lima)
tahun ke depan.
Mendukung Visi Kemen PPPA sesuai dengan tugas dan fungsi, maka
ditetapkan Visi Deputi Bidang Kesetaraan Gender adalah “Mewujudkan
Pembangunan Nasional yang Responsif Gender”.
Misi Deputi Bidang Kesetaraan Gender adalah mencerminkan upayaupaya yang diemban oleh Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Penyusunan Misi
Deputi Bidang Kesetaraan Gender Tahun 2020 – 2024 disusun dengan mengacu
pada misi Kemen PPPA 2020 – 2024. Dalam rangka mewujudkan Visi Deputi
Bidang Kesetaraan Gender, ditetapkan misi sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidang kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan;
2. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kebijakan kesetaraan gender di
bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum;
3. Mengkoordinasikan

pelaksanaan

kebijakan

kesetaraan

gender

dan

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan
hukum;
4. Mengelola data gender yang berkualitas, mutakhir dan terpadu;
5. Meningkatkan

kapasitas

kelembagaan,

kualitas

SDM,

kinerja,

dan

pengawasan dalam penyelenggaraan pembangunan kesetaraan gender dan
pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan
hukum.
Merumuskan tujuan dan sasaran program Deputi Bidang Kesetaraan
Gender dilakukan dengan cara menelaah apa-apa yang akan dicapai oleh
Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Perumusan tujuan dan sasaran program ini
juga dilakukan dengan memperhatikan bahwa dalam RPJMN 2020-2024,
pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai salah satu dari 4 (empat)
pengarusutamaan (mainstreaming) yang menjadi katalis pembangunan untuk
menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Keempat mainstreaming ini akan
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mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan
bidang-bidang dan wilayah, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan
memastikan pelaksanaannya secara inklusif, mempercepat pencapaian targettarget dari fokus pembangunan, dan memberikan akses pembangunan yang
merata dan adil. Pengarusutamaan tersebut adalah :
1. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan;
2. Pengarusutamaan gender;
3. Pengarusutamaan modal sosial dan budaya;
4. Pengarusutamaan transformasi digital
Deputi Bidang Kesetaraan Gender mendukung Prioritas Nasional yakni :
1) Prioritas Nasional (PN) ke-1 yaitu “Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk
Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan” khususnya Program
Prioritas (PP) ke-5 yaitu “Penguatan kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil
Menengah (UMKM), dan koperasi, dan Kegiatan Prioritas (KP) ke-4 yaitu
“Peningkatan penciptaan start-up dan Peluang Usaha”;
2) Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing’, khususnya Program Prioritas (PP) ke-3 yaitu
“Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan”, khususnya Kegiatan
Prioritas Ke-2 yaitu “Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat”
3) Prioritas Nasional (PN) ke-3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang
berkualitas dan berdaya saing’, khususnya Program Prioritas (PP) ke-5“ yaitu
Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda”, Kegiatan Prioritas (KP)
ke-2

yaitu

“Peningkatan

Kesetaraan

Gender,

Pemberdayaan

dan

Perlindungan Perempuan”;
4) Prioritas Nasional (PN) ke-7 yaitu “Memperkuat Stabilitas Polhukam dan
Transformasi Pelayanan Publik”, khususnya Program Prioritas (PP) ke-1“ yaitu
Konsolidasi Demokrasi”, Kegiatan Prioritas (KP) ke-1 yaitu “Pengautan
Kapasitas Lembaga Demokrasi”.
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Penyusunan tujuan dan sasaran program Renstra Deputi Bidang KG juga
memperhatikan arahan presiden ke-1 yaitu peningkatan pemberdayaan
perempuan dalam kewirausahaan. Tujuan Deputi Bidang Kesetaraan Gender
untuk mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi adalah sebagai berikut:
1. Terwujudnya pelembagaan pug dan pemberdayaan perempuan di
berbagai bidang pembangunan;
2. Terwujudnya unit kerja yang berkinerja tinggi dan akuntabel.
Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program
dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis. Sasaran Program Deputi Bidang
Kesetaraan Gender adalah :
1. Meningkatnya

kualitas

hidup

dan

peran

perempuan

dalam

pembangunan. Capaian sasaran program ini diukur dengan indikator
kinerja sasaran program yaitu :
a. Persentase daerah dengan peringkat RPLA dalam KG;
b. Persentase perempuan usia 15 tahun ke atas yang berusaha;
c. Persentase perempuan yang memiliki tabungan di lembaga keuangan
formal;
d. Persentase perempuan yang memiliki telfon genggam;
e. Persentase perempuan yang menduduki jabatan manager;
f. Persentase perempuan di DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota:
g. Persentase perempuan yang memiliki jaminan kesehatan;
h. Indeks PUG nasional

2. Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di Deputi
Kesetaraan Gender. Capaian sasaran program ini diukur dengan indikator
kinerja sasaran program yaitu :
a. Nilai Pengungkit RB Deputi KG
b. AKIP Deputi KG
c. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA) Deputi KG
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d. Maturitas SPIP
e. Indeks Profesionalitas SDM Deputi KG
f. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Satker Deputi KG
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Tabel 1.10

TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER 2020 - 2024
TUJUAN
Terwujudnya
pelembagaan pug
dan pemberdayaan
perempuan di
berbagai bidang
pembangunan

SASARAN
PROGRAM

BASELINE
2019

2020

N/A

26.47

41.18

52.94

70.59

85.29

35,37
(2018)

17,10
(Sakernas
2020)

18.1

19.3

21.5

23.3

55,6 (2017)

58.5

61.4

64.3

67.2

70.2

58,35
(2019),
50,38
(2015)

60.35

62.35

64.35

66.35

68.35

47.46

47.8

48.1

48.4

48.7

49.1

20.52
17.53
15.27

20.52
17.53
15.27

20.52
17.53
15.27

20.52
17.53
15.27

20.52
17.53
15.27

25,50
22,50
20,30

72

74

76

78

80

72

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

60,02
N/A
67,48

64,16
25,41
BB

67,95
27,6
BB

71,03
32,6
BB

74,20
35,6
A

76,93
36,3
A

94,89

95

96

97

98

99
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SP.1.1.
Meningkatnya
Kualitas Hidup
dan Peran
Perempuan
Dalam
Pembangunan

INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM
a.

Persentase daerah dengan peringkat RPLA
dalam KG
b. perempuan usia 15 tahun ke atas yang
berusaha
c.

Persentase perempuan yang memiliki
tabungan di lembaga keuangan formal
d. Persentase perempuan yang memiliki
telfon genggam

e.

Terwujudnya unit
kerja yang
berkinerja tinggi
dan akuntabel

SS.1. 2.

Meningkatnya
koordinasi dan
tata kelola

Persentase perempuan yang menduduki
jabatan manager
f. Persentase perempuan di DPR, DPRD
Provinsi dan DPRD Kab/Kota
% DPR
% DPRD Provinsi
% DPRG Kab/Kota
g. Persentase perempuan yang memiliki
jaminan kesehatan
h. Persentase perempuan di pendidikan
tinggi bidang STEM
i. Indeks PUG nasional
a. Nilai Pengungkit RB Deputi KG
b. Nilai AKIP Deputi KG
c. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA)
IKPA

TARGET KINERJA TAHUNAN
2021
2022
2023

2024

pemerintahan
di Deputi
Kesetaraan
Gender

EKA
d. Maturitas SPIP
e. Indeks Profesionalitas ASN
f. Indeks Kepuasan Masyarakat

N/A
3
N/A
N/A

70
3
N/A
70

85
3
75
75

80
4
80
80
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95
4
85
85

96
4
90
90

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMEN PPPA
Arah kebijakan merupakan penjabaran urusan pemerintahan dan/atau
prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya
mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi
tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program
untuk

mencapai

sasaran

strategis

penyelenggaraan

pemerintahan

dan

pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur. Sementara itu strategi
adalah

langkah-langkah

berisikan

program-program

indikatif

untuk

mewujudkan visi dan misi.
Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Kemen PPPA dalam
rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Renstra Kemen PPPA adalah sebagai
berikut:
1. Peningkatan Kualitas Hidup dan Peran Perempuan di Berbagai Bidang
Pembangunan, dengan strategi:
a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi
pelaksanaan pengarusutamaan gender;
b. Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, dan perencanaan
dan penganggaran yang responsive gender (PPRG), melalui advokasi,
bimtek dan supervisi kepada K/L dan pemerintah daerah, serta
penguatan monitoring dan evaluasinya;
c. Penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika (elearning), penyelenggaraan webinar, radio komunitas, dan sebagainya
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dalam upaya mengubah pola pikir mengenai gender dan norma sosial
budaya yang menghambat PUG;
d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya
tentang kesetaraan gender melalui pelatihan bagi pendamping program
pemberdayaan perempuan;
e. Peningkatan

pemberdayaan

perempuan

melalui

pelatihan

dalam

kepemimpinan dan politik, sosial serta ekonomi dan ketenagakerjaan;
f. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah
daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga
pendidikan dan lembaga keagamaan, terutama di ekonomi untuk
meningkatkan TPAK Perempuan;
g. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program
responsif gender dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat
nasional dan daerah; dan
h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan
daerah.
2. Peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk
mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya,
dengan strategi:
a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi
peningkatan akses pelayanan yang berkualitas bagi semua anak untuk
mengoptimalkan tumbuh kembang dan kelangsungan hidupnya;
b. Penguatan pelembagaan pemenuhan hak anak, dan pendampingan
teknis dalam perencanaan program, kegiatan dan anggaran, yang
responsif terhadap pemenuhan hak anak, serta monitoring dan
evaluasinya;
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c. Penguatan dan peningkatan kualitas pelayanan pemenuhan hak anak di
semua klaster melalui fasilitasi identifikasi kebutuhan pelayanan,
penyusunan

Standar

Operasional

Prosedur,

penyusunan

Standar

Pelayanan; penguatan sarana dan prasarana pelayanan, peningkatan
kompetensi aparatur dan petugas pelayanan, serta peningkatan
intensitas monitoring dan evaluasi;
d. Fasilitasi upaya pemenuhan hak anak dengan pembiayaan melalui CSR
dan swadaya masyarakat serta APBDesa.
e. Penyediaan materi pembelajaran tentang pemenuhan hak anak berbasis
teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio
komunitas, dan sebagainya;
f. Standarisasi (akreditasi) lembaga penyedia layanan dan sertifikasi
Sumber Daya Manusia (SDM) pemberi layanan termasuk layanan
pengasuhan anak pada daycare/Tempat Penitipan Anak;
g. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah
daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga
pendidikan dan lembaga keagamaan sebagai upaya pencegahan
perkawinan anak;
h. Peningkatan kapasitas Forum Anak di tingkat nasional dan daerah;
i.

Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi (KLA), untuk memastikan
pemenuhan hak anak dilaksanakan dan memberikan perubahan di
tingkat nasional dan daerah; dan

j.

Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
pilah

menurut

kelompok

usia

untuk

penyusunan,

pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan pembangunan di
tingkat nasional dan daerah.
3. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA dengan
lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam
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percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , dengan
strategi:
a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi
tentang peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kemen PPPA
dengan lembaga masyarakat serta peningkatan kualitas keluarga dalam
percepatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
b. Meningkatkan pemahaman, lembaga masyarakat, media massa dan
dunia usaha di tingkat nasional dan daerah tentang kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, dan peningkatan kualitas
keluarga, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis
teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio
komunitas, dan sebagainya;
c. Mendorong Lembaga masyarakat melakukan inovasi dalam mendukung
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang kesetaraan dan
keadilan gender serta perlindungan anak bagi keluarga sebagai upaya
meningkatkan kualitas keluarga;
e. Peningkatan
Kesejahteraan
terwujudnya

sinergitas

melalui

Perempuan
kesetaraan

dan
gender,

forum
Anak

Partisipasi
(PUSPA)

Publik

untuk

pemberdayaan

untuk

percepatan

perempuan

dan

perlindungan anak serta kualitas keluarga;
f. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
untuk percepatan terwujudnya kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak serta kualitas keluarga;
g. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan sinergitas
dengan lembaga masyarakat di kementerian/lembaga, pemerintah
provinsi/kabupaten/kota,

dan

pemerintah

desa

dilaksanakan

dan

memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah.
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4. Peningkatan perlindungan hak perempuan, dengan strategi:
a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi
peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan
perlindungan hak perempuan;
b. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus)
yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi
sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi
sosial;
c. Standarisasi (akreditasi) dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)
lembaga penyedia layanan perempuan korban kekerasan;
d. Meningkatkan kompetensi SDM (APH, Peksos dll) dalam upaya
memberikan layanan perlindungan perempuan korban kekerasan;
e. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah
daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan;
f. Peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyediaan layanan rujukan
akhir yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan
g. Menyusun dan mengembangkan sistem evaluasi hasil pemberian layanan
bagi perempuan korban kekerasan untuk mengukur tingkat kepuasan
penerima layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan
h. Membentuk Sub klaster Layanan Perlindungan Perempuan Korban
kekerasan Berbasis Gender dalam Bencana (KBG)
i.

Meningkatkan

pemahaman

pemerintah

dan

masyarakat

tentang

pencegahan kekerasan terhadap bagi perempuan melalui penyediaan
materi KIE;
j.

Mendorong

seluruh

daerah

provinsi

dan

kabupaten/kota

untuk

membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat
lembaga UPTD PPA; dan
k. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
kekerasan terhadap perempuan melalui peningkatan cakupan dan
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kualitas data kekerasan (termasuk TPPO) dan membangun sistem data
kekerasan terpadu (dengan lembaga layanan, FPL, dst) (Pengembangan
Simfoni PPA).
5. Peningkatan perlindungan khusus anak, dengan strategi:
a. Penyusunan, reviu, dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi
peningkatan akses pelayanan yang berkualitas untuk mengoptimalkan
perlindungan khusus anak;
b. Mengembangkan Sistem Layanan Komprehensif (Manajemen Kasus)
yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi
sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi
sosial
c. Standarisasi (akreditasi) dan sertifikasi Sumber Daya Manusia (SDM)
lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan
khusus
d. Meningkatkan

pemahaman

pemerintah,

aparat

penegak

hukum,

masyarakat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak;
e. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah
daerah, lembaga masyarakat, dan mitra pembangunan;
f. Mendorong

seluruh

daerah

provinsi

dan

kabupaten/kota

untuk

membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) PPA, dan memperkuat
lembaga UPTD PPA;
g. Meningkatkan efektivitas pengawasan pelaksanaan penegakan hukum
berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi
anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan fasilitasi
rehabilitasi sosial anak;
h. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
yang memerlukan perlindungan khusus melalui peningkatan cakupan
dan kualitas serta membangun sistem data kekerasan lintas K/L/OPD dan
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lembaga masyarakat yang memberikan layanan sejenis. (Pengembangan
Simfoni PPA).
6. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan
strategi:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran terus menerus dan
berkesinambungan;
b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan
ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai
dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapainya target kinerja;
d. Meningkatkan kuantitas dan kompetensi SDM secara proporsional sesuai
dengan standar;
e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan
kelengkapan

mekanisme kerja

meliputi

pemetaan

proses bisnis,

penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar
teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan
f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin
pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam
kelompok kerja.

3.2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KESETARAN GENDER
Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Deputi Bidang KG
dalam rangka mencapai visi, tujuan dan sasaran Deputi Bidang KG adalah
sebagai berikut :
1. Penyusunan, review dan koordinasi berbagai kebijakan dan regulasi
pelaksanaan pengarusutamaan gender, dengan strategi :
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a. Penguatan kebijakan dan regulasi, melalui penyusunan, reviu, dan
koordinasi

berbagai

kebijakan

dan

regulasi

pelaksanaan

pengarusutamaan gender sebagai acuan bagi kementerian/lembaga dan
pemerintah daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender;
b. Review kebijakan dan regulasi di tingkat pusat dan daerah yang
diskriminatif gender dengan berpedoman pada Parameter Kesetaraan
Gender;
c. Penetapan kebijakan dan regulasi yang responsive gender di tingkat
pusat dan daerah melalui advokasi, koordinasi, bimbingan teknis dan
supervisi kepada K/L dan daerah.
d. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang
pentingnya pengintegrasian perspektif gender ke dalam program
pembangunan

untuk

memastikan

program

responsif

gender

dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah;
dan
e. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan kebijakan
responsif gender dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat
pusat dan daerah.

2. Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender dan perencanaan
dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) melalui advokasi,
bimbingan teknis, dan supervisi kepada K/L dan pemerintah daerah
dengan strategi :
a. Penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender melalui peningkatan
pelaksanaan startegi advokasi bagi pimpinan di K/L dan Daerah untuk
meningkatkan komitmen dalam pengintegrasian gender dalam program
dan kegiatan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum;

RENSTRA DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER 2020 - 2024

Page 74

b. Peningkatan jejaring dengan LM dan Perguruan Tinggi dalam percepatan
pelaksanaan pelembagaan pug dan perencanaan dan penganggaran
yang responsive gender di K/L dan Pemda;
c. Meningkatkan pemahaman pemerintah, lembaga masyarakat, media
massa dan dunia usaha tentang kesetaraan gender di tingkat nasional
dan daerah, melalui penyediaan materi pembelajaran yang berbasis
teknologi informatika (e-learning), penyelenggaraan webinar, radio
komunitas, dan sebagainya;
d. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan program
responsif gender dilaksanakan dan memberikan perubahan di tingkat
nasional dan daerah;
e. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan/program/ kegiatan pembangunan di tingkat nasional dan
daerah.
3. Penyediaan materi pembelajaran yang berbasis teknologi informatika
(e-learning),

penyelenggaraan

webinar,

radio

komunitas,

dan

sebagainya dalam upaya mengubah pola pikir mengenai gender dan
norma sosial budaya yang menghambat PUG, dengan strategi :
a. Pemanfaatan e-learing bagi peingkatan kapasitas SDM k/l dan pemda
dalam memahami pug;
b. Peningkatan jejaring dan koordinasi dengan lembaga masyarakat, dan
media

massa,

dalam

penyelenggaraan

webinar

sebagai

upaya

mengkampanyekan perubahan pola pikir mengenai gender dan
mengenali

norma-norma

sosial

dan

budaya

yang

menghambat

implementasi pug;
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c. Mengoptimalkan pemantauan dan evaluasi, untuk memastikan materi
pembelajaran dimanfaatkan oleh para stakeholder, lembaga masyarakat,
dunia usaha maupun masyarakat baik laki-laki maupun permpuan.

4. Peningkatan

pengetahuan

keluarganya

tentang

dan

kesetaraan

pemahaman
gender

perempuan

melalui

dan

pelatihan

bagi

pendamping program pemberdayaan perempuan, dengan strategi :
a. Meningkatkan komitmen lembaga penyedia pendamping program
pemberdayaan perempuan dalam mengintegrasikan gender dalam
kegiatan pelatihan;
b. Peningkatan pengetahuan dan pemahaman perempuan dan keluarganya
tentang

kesetaraan

gender

melalui

pelatihan,

khususnya

bagi

pendamping perempuan pelaku usaha ekonomi;
c. Peningkatan

jejaring

dan

koordinasi

dengan

lembaga

penyedia

pendamping program pemberdayaan perempuan masyarakat, dalam
upaya mengkampanyekan perubahan pola pikir mengenai gender dan
mengenali

norma-norma

sosial

dan

budaya

yang

menghambat

untuk

memastikan

implementasi pug;
d. Mengoptimalkan

pemantauan

dan

evaluasi,

pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang kesetaraan gender bagi
pendamping program pemberdayaan perempuan berjalan sesuai yang
diharapkan.

5. Peningkatan

pemberdayaan

perempuan

melalui

pelatihan

dan

kepemimpinan politik, sosial, serta ekonomi dan ketenagakerjaan,
dengan strategi :
a. Meningkatkan komitmen pemerintah pusat dan daerah tentang
pentingnya meningkatkan peran perempuan melalui pemberdayaan
perempuan di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum;
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b. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan,
terutama dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan,
politik, jabatan publik, dan pengambilan keputusan, melalui peningkatan
jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah,
lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga pendidikan
dan lembaga keagamaan;
c. Mengoptimalkan

pemantauan

dan

evaluasi,

untuk

memastikan

pelaksanaan pemberdayaan perempuan dapat memberikan perubahan
di tingkat nasional dan daerah;
d. Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data
pilah gender untuk penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi
kebijakan/program/kegiatan

pemberdayaan

perempuan

di

tingkat

pemerintah

pusat,

nasional dan daerah.

6. Peningkatan

jejaring

dan

koordinasi

antar

pemerintah daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha,
lembaga pendidikan dan lembaga keagamaan, terutama di bidang
ekonomi untuk meningkatkan TPAK Perempuan, dengan startegi :
a. Peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam upaya peningkatan
kewirausahaan

perempuan

dengan

membangun

jejaring

antara

pemerintah pusat dan daerah dengan dunia usaha;
b. Peningkatan jejaring dan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah
daerah, lembaga masyarakat, media massa, dunia usaha, lembaga
pendidikan dan lembaga keagamaan, terutama di bidang ekonomi untuk
meningkatkan kewirausahaan perempuan;
c. Mengoptimalkan

pemantauan

dan

evaluasi,

untuk

memastikan

pelaksanaan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi dapat
memberikan perubahan di tingkat nasional dan daerah
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7. Penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, dengan
strategi:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi
dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran yang terus menerus dan
berkesinambungan;
b. Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan
barang milik negara sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, dan
ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berlaku;
c. Meningkatkan ketercukupan penyediaan sarana prasarana kerja sesuai
dengan kebutuhan, untuk mendukung tercapainya target kinerja;
d. Meningkatkan kompetensi SDM secara proporsional sesuai dengan
standar;
e. Meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan melalui pemenuhan
kelengkapan

mekanisme kerja

meliputi

pemetaan

proses bisnis,

penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan standar
teknis yang lain sesuai kebutuhan; dan
f. Meningkatkan kualitas pengawasan internal untuk meningkatkan disiplin
pegawai dan kinerja pegawai baik sebagai individu maupun dalam
kelompok kerja.

3.3. KERANGKA REGULASI
Kerangka Regulasi (KR) adalah perencanaan pembentukan regulasi
dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan
penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka
Regulasi disusun sebagai bentuk operasionalisasi dari arah kebijakan Deputi
Bidang KG. Kerangka regulasi memberikan gambaran umum Kerangka Regulasi
yang dibutuhkan oleh Deputi Bidang KG dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta
kewenangannya

dan

penjabaran

peranan

Kerangka

Regulasi

dalam

melaksanakan strategi dan untuk mencapai Sasaran Strategis Deputi KG. Selain
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sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran Kemen PPPA dan pembangunan
nasional, Kerangka Regulasi dapat pula disusun sebagai instrumen untuk
memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak
besar terhadap pencapaian sasaran Kemen PPPA dalam mewujudkan
pembangunan nasional.
Proses penyusunan, penetapan hingga pelaksanaan regulasi akan
menimbulkan dampak biaya. Kualitas regulasi yang buruk akan berdampak
pada biaya yang lebih besar dan masyarakat yang akan menanggung beban
tersebut. Analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi
menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan termasuk pemilihan alternatif
kebijakan di luar penyusunan regulasi. Dalam hal ini, regulasi merupakan pilihan
tindakan terakhir setelah semua tindakan yang bersifat non-regulasi (kebijakan
lain) tidak memungkinkan untuk diimplementasikan.
Prinsip Kerangka Regulasi yang menjadi koridor penyusunan regulasi
Kemen PPPA yaitu :
a. memfasilitasi dan mengatur perilaku masyarakat dan aparatur;
b. mempertimbangkan aspek biaya dan manfaat (CBA);
c. memperhatikan asas-asas pembentukan regulasi;
d. kebutuhan regulasi dalam Renstra Kemen PPPA yang mendukung kebijakan
pembangunan nasional dan visi-misi Presiden; dan
e. pelibatan pemangku kepentingan.
Dalam penyusunan Kerangka Regulasi Kemen PPPA, hal pertama
yang harus diperhatikan adalah bahwa Kerangka Regulasi yang akan disusun
Kemen PPPA pada tahun 2020-2024 diarahkan untuk mendukung tercapainya
sasaran pembangunan nasional sebagaimana tercantum di dalam RPJMN.
Kerangka Regulasi yang dicantumkan dalam Renstra Kemen PPPA berupa arah
Kerangka Regulasi dan/atau kebutuhan regulasi, yang bentuknya dapat berupa
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Instruksi Presiden,
Peraturan Pimpinan Kementerian/Lembaga.
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Regulasi yang akan disusun di lingkup Deputi Bidang Kesetaraan
Gender dalam rangka melaksanakan strategi dan untuk mencapai sasaran
strategis

Kemen

PPPA

serta

untuk

mendukung

tercapainya

sasaran

pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN, adalah
sebagaimana terlampir

3.4. KERANGKA KELEMBAGAAN
Kerangka kelembagaan menggambarkan kebutuhan fungsi dan
struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Strategis,
tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun
eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya
mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun
kuantitas. Kerangka kelembagaan diarahkan untuk mendorong efektivitas
pelaksanana pembangunan dengan dukungan kelembagaan yang tepat ukuran,
tepat

fungsi

dan

tepat

proses.

Dalam

konteks

delivery

mechanism,

kelembagaan difokuskan pada penataan organisasi pemerintah beserta aturan
main di dalamnya, baik yang bersifat inter maupun antar organisasi, yang
berfungsi untuk melaksanakan program-program pembangunan.
Kerangka kelembagaan dalam dokumen perencanaan dimaksudkan
untuk: Mengarahkan penataan organisasi Kemen PPPA sejalan dan mendukung
pencapaian pembangunan; dan Mendorong efektivitas kelembagaan melalui
ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta
pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi. Kebijakan kerangka
kelembagaan dalam Renstra Deputi Bidang KG tahun 2020–2024 ditujukan
pada organisasi Deputi Bidang KG yang mencakup rumusan tugas, fungsi,
kewenangan, peran, dan struktur. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran
dan tepat proses diharapkan akan mendorong efektivitas kelembagaan yang
sejalan dengan arah pembangunan. Dengan menekankan nilai structure follow
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strategy, maka pembentukan organisasi pemerintah didasarkan pada stategi
untuk pencapaian tujuan pembangunan.
Dengan memperhatikan prinsip-prinsip kerangka kelembagaan diatas,
dirumuskan kerangka kelembagaan Kemen PPPA sebagai berikut.

Gambar 3.1. Struktur Organisasi Kemen PPPA

Gambar 3.2. Struktur Organisasi Deputi Bidang Kesetaraan Gender
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.

TARGET KINERJA
Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja baik kualitas maupun
kualitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kinerja
diukur menggunakan indikator kinerja yang merupakan tanda yang berfungsi
sebagai alat ukur pencapaian kinerja, baik outcome maupun output. Outcome
merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima
manfaat dalam periode waktu tertentu. Output adalah suatu produk akhir yang
dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukan bagi customer atau
target group agar outcome dapat terwujud. Indikator hasil (outcome)
mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan, sedangkan
indikator kinerja keluaran (output) mencerminkan kinerja pencapaian dari
pelaksanaan kegiatan.
Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai
dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk dapat mengetahui
keberhasilan organisasi, Deputi Bidang Kesetaraan Gender telah menetapkan
target kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis tahun 2020-2024. Target
kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini digunakan sebagai bahan evaluasi
Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Evaluasi kinerja menjadi salah satu
perwujudan dari akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui dengan
pasti apakah pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam
pelaksanaan program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari (lesson learned)
untuk perbaikan di masa mendatang.
Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Deputi Bidang
Kesetaraan Gender diuraikan sebagai berikut :
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1. SK 1.1.1 Tersedianya kebijakan bidang kesetaraan gender yang
berkualitas. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja
sasaran kegiatan yaitu :
a. Jumlah kebijakan bidang Kesetaraan Gender (Termasuk regulasi dan
pedoman teknis);
b. Jumlah NSPK bidang KG;
c. Persentase profil tematik bidang KG yang dimanfaatkan;
d. Persentase rekomendasi kebijakan bidang KG yang ditindaklanjuti
2. SK 1.1.2 Meningkatnya PUG di bidang ekonomi. Capaian sasaran
kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu :
a. Persentase K/L bidang ekonomi yang melaksanakan tagging ARG;
b. Persentase KL bidang ekonomi yang memiliki program pemberdayaan
ekonomi yang RG;
c. Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan PUG di bidang ekonomi
(Output Kelembagaan PUG);
d. Persentase daerah yang memiliki program pemberdayaan ekonomi yang
RG (PP);
e. Persentase

daerah

yang

memiliki

lembaga

penyedia

layanan

pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi yang terstandarisasi;
f. Persentase SDM pendamping program pemberdayaan perempuan di
bidang ekonomi yang melaksanakan KGPA:
g. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG
bidang ekonomi yang ditindaklanjuti.
3. SK 1.1.3 Meningkatnya PUG di bidang sosial dan budaya. Capaian
sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu :
a. Persentase K/L bidang sosial dan budaya yang melaksanakan tagging
ARG;
b. Persentase KL yang memiliki program bidang sosial dan budaya RG;
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c. Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan PUG di bidang sosial
dan budaya (Output Kelembagaan PUG);
d. Persentase daerah yang memiliki program sosial dan budaya yang RG
(PP);
e. Persentase

daerah

pemberdayaan

yang

perempuan

memiliki
di

lembaga

bidang

sosial

penyedia
dan

layanan

budaya

yang

terstandarisasi RG;
f. Persentase SDM pendamping program pemberdayaan perempuan sosial
dan budaya yang melaksanakan kebijakan KGPA (fasilitator desa sekolah
perempuan, PLKB, Kader PKK, Dasawisma, dll);
g. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG
bidang sosial dan budaya yang ditindaklanjuti.
4. SK 1.1.4 Meningkatnya PUG di bidang politik dan hukum. Capaian
sasaran kegiatan ini diukur dengan indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu :
a. Persentase K/L bidang politik dan hukum yang melaksanakan tagging
ARG;
b. Persentase KL yang memiliki program politik dan hukum yang RG;
c. Persentase daerah yang melaksanakan kebijakan PUG di bidang politik
dan hukum (Output Kelembagaan PUG);
d. Persentase daerah yang memiliki program politik dan hukum yang RG
(PP);
e. Persentase

daerah

yang

pemberdayaan perempuan

memiliki

lembaga

penyedia

layanan

di bidang politik dan hukum yang

terstandarisasi:
f. Persentase SDM pendamping program pemberdayaan politik dan hukum
yang melaksanakan kebijakan KGPA;
g. Persentase hasil koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan PUG
bidang politik dan hukum yang ditindaklanjuti.
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5. SK 2.6 Meningkatnya koordinasi dan tata kelola pemerintahan di
Deputi Kesetaraan Gender. Capaian sasaran kegiatan ini diukur dengan
indikator kinerja sasaran kegiatan yaitu :
a. Nilai Pengungkit RB Deputi KG;
b. Nilai AKIP Deputi KG;
c. Nilai kinerja anggaran (IKPA & EKA) Deputi KG;
d. Persentase Pengelolaan Keuangan yang bebas dari Temuan material
Deputi KG;
e. Persentase Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sesuai rencana pagu
anggaran;
f. Nilai Maturitas SPIP;
g. Indeks Profesionalitas SDM Deputi KG;
h. Jumlah rumusan kebijakan Deputi KG;
i.

2.

Indeks kepuasan layanan Deputi KG

KERANGKA PENDANAAN
Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program
dan

kegiatan

yang

telah

direncanakan.

Kerangka

pendanaan

adalah

perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai Sasaran
Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kemen PPPA. Kebijakan
terkait penganggaran di Kemen PPPA adalah sebagai berikut:
1. penganggaran diarahkan untuk pemenuhan prioritas nasional terlebih
dahulu;
2. arah kebijakan dan strategi agar diterjemahkan dalam kegiatan (output)
yang jelas dan per tahun; dan
3. penekanan pada efektivitas dan efisiensi anggaran Kemen PPPA.
Sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis
Kemen PPPA berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Deputi Bidang Kesetaraan Gender tahun 2020-2024
disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2020-2024 sesuai dengan tugas dan fungsi
Deputi Bidang Kesetaraan Gender. Renstra Deputi Bidang Kesetaraan Gender
memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi, serta program
dan kegiatan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan
perempuan, melalui terbentuknya pelembagaan pug dan pemberdayaan perempuan
di berbagai bidang pembangunan .
Agar implementasi dapat berjalan dengan baik, perlu disusun kaidah
pelaksanaan Rencana Strategis Deputi Bidang Kesetaraan Gender tahun 2020-2024
sebagai berikut:
1.

Renstra sebagai dokumen perencanaan Deputi Bidang Kesetaraan Gender untuk
periode 5 (lima) tahunan berpedoman pada Renstra Kemen PPPA selanjutnya
dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program
dan kegiatan tahunan, dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kemen PPPA
sebagai dokumen anggaran tahunan.

2.

Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra diarahkan oleh Deputi Bidang
Kesetaraan Gender, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran Deputi Bidang
Kesetaraan Gender sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dilakukan dengan memperhatikan
kaidah-kaidah hukum serta prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik.

3.

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja
dan akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi, pengukuran dan
pelaporan kinerja Deputi Bidang Kesetaraan Gender sebagai bentuk akuntabilitas
kinerja Deputi Bidang Kesetaran Gender.
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4.

Pengendalian dan Evaluasi Renstra Deputi Bidang Kesetaran Gender dilakukan
secara obyektif dan periodik, serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Deputi Bidang Kesetaran Gender. Pada akhir periode Renstra Deputi
Bidang Kesetaran Gender (tahun 2024) dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 20202024, sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan Rencana Strategis periode
selanjutnya.

5.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra dilakukan
secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga Deputi, dan
dikoordinasikan oleh Sekretariat Deputi Bidang Kesetaran Gender.

6.

Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra

Kemen PPPA

dilaksanakan oleh Inspektorat Kemen PPPA.
Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra
Deputi Bidang Kesetaran Gender tahun 2020-2024 harus didukung dengan
komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Deputi Bidang Kesetaran Gender,
serta dukungan dari seluruh stakeholder di bidang pemberdayaan perempuan, baik
pada

Kementerian/Lembaga

terkait,

pemerintah

provinsi,

pemerintah

kabupaten/kota, unsur akademisi, masyarakat, dan dunia usaha. Dengan komitmen
dan kerja sama yang dibangun, diharapkan kualitas hidup serta peningkatan peran
perempuan dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia dapat terwujud.
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LAMPIRAN 1. Matrik Kinerja dan Pendanaan Program dan Kegiatan
PROGRAM, SASARAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN DAN ANGGARAN DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER 2020 2024
PROGRAM/
KEGIATAN
1.Kegiatan
Perumusan
Kebijakan
Bidang
Kesetaraan
Gender

SASARAN
KEGIATAN
SK1.1.1.
Tersedianya
kebijakan
bidang
kesetaraan
gender yang
berkualitas

INDIKATOR
KINERJA SASARAN
KEGIATAN
a. Jumlah kebijakan
bidang
Kesetaraan
Gender (Termasuk
regulasi dan
pedoman teknis)
b. Jumlah NSPK
bidang KG
c. % profil tematik
bidang KG yang
dimanfaatkan

2.Kegiatan
Pengarusuta
maan
Gender
Bidang
Ekonomi

SK1.1.2.
Meningkatnya
PUG di bidang
ekonomi

d. % rekomendasi
kebijakan bidang
KG yang
ditindaklanjuti
a. % K/L bidang
ekonomi
yang
melaksanakan
tagging ARG
b. % KL bidang
ekonomi yang
memiliki program
pemberdayaan
ekonomi RG

OUTPUT

TARGET KINERJA TAHUNAN

2019

2020

2021

2022

2023

2024

TARGET OUTPUT & ALOKASI ANGGARAN
(DALAM JUTA RUPIAH)

2020

2021

2022

2023

2024

N/A

4

4

2

1

1,400

2,200

1,900

2,150

1

0

0

0

600

-

-

-

2

2

2

2

600

700

950

950

1

1

1

1

400

400

750

800

4
(di renja
5)

5

5

5

850

1,150

1,320

1,520

(BASELINE)

2

1

10

10

N/A

N/A

15

15

4

1

100

100

4

0

100

100

2

0

100

100

1

0

100

100

14 (dari
22 K/L)

14

36

59

82

100

20 (dari
15 K/L)

22

40

53

80

100

a. Rumusan kebijakan
bidang Kesetaraan
Gender

b. Rumusan NSPK
bidang KG
c. Data dan informasi
bidang KG
d. Laporan hasil
monev kebijakan
KG
a. K/L bidang
ekonomi yang
diberikan bimtek
dan supervisi
tentang
pelaksanaan
kebijakan PUG
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c. % daerah yang
melaksanakan
kebijakan PUG di
bidang ekonomi
(Output
Kelembagaan
PUG)

d. % daerah yang
memiliki program
pemberdayaan
ekonomi yang RG
(PP)
e. % daerah yang
memiliki lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan
perempuan yang
terstandarisasi RG
di bidang
ekonomi

f. % SDM
pendamping
program
pemberdayaan
perempuan di
bidang ekonomi
yang

50 (dari
11 prov)

50

58

67

83

100

N/A

0

25

50

75

100

N/A

N/A

0

0

33

33

58

56

83

78

100

100

b. Daerah yang yang
diberikan bimtek
dan
supervisi
tentang
pelaksanaan
kebijakan PUG di
bidang ekonomi

c. Daerah
yang
diberikan bimtek
dan
supervisi
dalam
standardisasi
lembaga penyedia
layanan
pemberdayaan
perempuan
di
bidang ekonomi

d. SDM pendamping
program
pemberdayaan
ekonomi yang
dilatih tentang
KGPA (PLUT,
Mekaar,

RENSTRA DEPUTI BIDANG KESETARAAN GENDER 2020 - 2024

0

5
(direnja
10 KRO
fasilitasi
dan
pembna
an
pemerin
tah
daerah)

5

5

5

2,600

2,560

2,950

3,400

2,600

0

0

11

11

12

1,100

1,200

1,400

0
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1500

2500

2000

2000

melaksanakan
Kebijakan KG
(PLUT, Mekaar,
pendamping
desa, PPL, dll)

pendamping desa,
PPL, dll)
1,625

g. % hasil koordinasi
dan sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan PUG
bidang ekonomi
yang
ditindaklanjuti

e. Koordinasi dan
sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan PUG
bidang ekonomi
(sertifikasi paten
dan evaluasi IR)

N/A

0

100

100

100

SK1.1.3.
Meningkatnya
PUG di bidang
sosial dan
budaya

a. % K/L bidang
sosial & budaya
yang
melaksanakan
tagging ARG
b. % KL yang
memiliki program
sosial & budaya
yang RG
c. % daerah yang
melaksanakan
kebijakan PUG di
bidang sosial &

60 (16
dari 21
KL)

33,3
(7
dari
21 KL)

52.4

71.4

90.5

100

14 (3 dari
19 KL)

36.8

52.6

68.4

84.2

100

54,5 (7
dari 11
prov)

54.5

63.6

72.7

81.8

0

2,260

2,600

1,625

2

2

2

2

375

580

670

770

0

2

2

2

2

200

220

240

260

200

7

21

13

13

13

1,500

1,600

1,800

13

13

13

100
f. Laporan hasil
monev
pelaksanaan
kebijakan bidang
PUG bidang
ekonomi

3.Kegiatan
Pengarusuta
maan
Gender
Bidang
Sosial dan
Budaya

1,960

100

a. K/L Bidang sosial
dan budaya yang
yang
diberikan
bimtek
dan
supervisi tentang
pelaksanaan
kebijakan PUG

1,200
b. Daerah
yang
diberikan bimtek
dan
supervisi
tentang
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1,023

19

budaya (Output
Kelembagaan
PUG)
d. % daerah yang
memiliki program
sosial & budaya
yang RG (PP)
e. % daerah yang
memiliki lembaga
penyedia layanan
pemberdayaan
perempuan di
bidang sosial &
budaya yang
terstandarisasi RG

f. % SDM
pendamping
program
pemberdayaan
sosial & budaya
yang
melaksanakan
kebijakan KGPA
(fasilitator desa
sekolah
perempuan, PLKB,
Kader PKK,
Dasawisma, dll)
g. % hasil koordinasi
dan sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan PUG
bidang sosial &

pelaksanaan
kebijakan PUG
15,4, (2
dari 13
prov)

0

5.7

15.4

0

17.9

38.5

18.2

37.7

61.5

36.4

57.5

84.6

54.5

80.2

100

100

100

1,379
c. daerah yang
diberikan bimtek
dan supervisi
dalam
standardisasi
lembaga penyedia
layanan
pemberdayaan
perempuan di
bidang sosial dan
budaya
d. SDM pendamping
program bidang
sosial budaya
yang dilatih
tentang KGPA
(PLKB, Kader PKK,
Dasawisma, dll)

e.
0

0

100

100

100

100

Koordinasi dan
sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan PUG
bidang sosial dan
budaya
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2,300

0

2,500

2,500

1,379

3

3

7

10

287

316

348

382

65

105

105

120

105

800

459

1,000

1,100

1,200

0

2

2

2

2

450

331

550

600

700
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budaya yang
ditindaklanjuti

4.Kegiatan
Pengarusuta
maan
Gender
Bidang
Politik dan
Hukum

SK1.1.4.
Meningkatnya
PUG di bidang
politik
dan
hukum

a. % K/L bidang
politik & hukum
yang
melaksanakan
tagging ARG
b. % KL yang
memiliki program
politik dan hukum
yang RG
c. % daerah yang
melaksanakan
kebijakan PUG di
bidang politik &
hukum (Output
Kelembagaan
PUG)
d. % daerah yang
memiliki program
politik dan hukum
yang RG (PP)

e. % daerah yang
memiliki lembaga

13

13

22

43

65

100

0

8

23

54

77

100

N/A

36

73

82

91

100

15

15

38

59

79

100

0

0

0

33

67

100

f. Laporan hasil
monev
pelaksanaan
kebijakan bidang
kesetaraan gender
bidang sosial dan
budaya
a. K/L Bidang politik
dan hukum yang
diberikan bimtek
dan supervisi
tentang
pelaksanaan
kebijakan PUG

b. Daerah yang
diberikan bimtek
dan supervisi
tentang
pelaksanaan
kebijakan PUG di
bidang politik dan
hukum

c. Daerah yang
diberikan bimtek
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2

2

2

2

2

250

73

350

400

500

5

5

5

6

7

600

550

650

750

600

9

12

12

13

14

2,950

3,100

3,200

3,300

2,950

0

0

10

20

4
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penyedia layanan
pemberdayaan
perempuan di
bidang politik &
hukum yang
terstandarisasi RG

f. % SDM
pendamping
program
pemberdayaan
perempuan di
bidang politik &
hukum yang
melaksanakan KG
(paralegal,
advokat, dll)

g. % hasil koordinasi
dan sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan PUG
bidang politik &
hukum yang
ditindaklanjuti

5.Kegiatan
Penyelengg
araan

SK2.6
Meningkatnya
koordinasi

a. Nilai
Pengungkit RB
Deputi KG

0

0

N/A

0

0

25.41

25

100

27.6

50

100

32.6

75

100

35.6

100

100

36.3

dan supervisi
dalam
standardisasi
lembaga penyedia
layanan
pemberdayaan
perempuan di
bidang politik dan
hukum
d. SDM pendamping
program bidang
poltik dan hukum
yang dilatih
tentang parameter
KG dlm
pembentukan
peraturan per-UUan (paralegal dan
SDM terkait
Penyusunan per
UU)
e. Koordinasi dan
sinkronisasi
pelaksanaan
kebijakan PUG
bidang poltik dan
hukum
f. Laporan hasil
monev
pelaksanaan
kebijakan PUG
bidang politik dan
hukum
a. Layanan dukungan
manajemen satker
(perencanaan, data,
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500

0

100

250

100

350

1,000

100

400

200

100

450

2

2

2

2

2

100

200

250

300

100

2

2

2

2

2

100

150

200

250

100

1

1
(di
renja 8)

1

1

1
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Kesekretaria
tan Deputi
Bidang
Kesetaraan
Gender

dan
tata
kelola
pemerintahan
di
Deputi
Kesetaraan
Gender

b. AKIP Deputi KG
c. Nilai kinerja
anggaran (IKPA
& EKA) Deputi
KG
IKPA
EKA
d. % Pengelolaan
Keuangan yang
bebas dari
Temuan material
Deputi KG
e. Maturitas SPIP
f. Profesionalitas
SDM Deputi KG
g. Jumlah rumusan
kebijakan Deputi
KG
h. Indeks kepuasan
layanan Deputi
KG
i. % Rencana
Umum
Pengadaan (RUP)
yang sesuai
rencana pagu
anggaran

67,48

BB

BB

BB

A

A

94,89
N/A

95
70

96
85

97
80

98
95

99
96

100

100

100

100

100

100

3

3

3

4

4

4

N/A

N/A

75

80

85

90

2

N/A

4

4

2

1

N/A

70

75

80

85

90

pelaporan, dan
hukum dan
kepegawaian)

3,750 4,375

b. Layanan sarana
internal
N/A

100

100

100

100

20

4,793

5,258

20

25

25

25

250

300

350

400

100
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LAMPIRAN 2. Matrik Kerangka Regulasi

Matriks Kerangka Regulasi
Rencana Strategis Deputi Bidang Kesetaraan Gender Tahun 2020-2024

No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian

K/L Terkait

Target Penyelesaian

Deputi Kesetaraan Gender
1

Undang-Undang tentang Kesetaraan
Gender dan peraturan pelaksanaannya

Dukungan untuk:
a

Penguatan Pelaksanaan PUG secara Nasional

b

2

Peraturan Menteri tentang Grand Design
Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen

Sebagai landasan dalam pelaksanaan PUG bagi
Eksekutif, Yudikatif dan Legislatif PUG menggantikan
Inpres No.9/2000
Dukungan untuk:
a Mendukung strategi nasional keterwakilan 30 Persen
Perempuan di Parlemen

Kemenkumham,
KemenKeu, Bappenas,
Kemendagri

Kemendagri,
Kemenkumham

2021

Kemendagri,
Kemenkumham,
Kemensos, KemenKop
UKM,

2022

Kemenkumham, Setneg,
Setkab, Kemendagri

2021

b

3

Permen PPPA tentang Model Pelaksanaan
Pemberdayaan ekonomi bagi perempuan
penyintas kekerasan

Sebagai acuan bagi K/L dan Pemda dalam
peningkatan keterwakilan perempuan di Parlemen
Dukungan untuk:
a dasar Pelaksanaan Model Pemberdayaan Ekonomi
bagi perempuan Penyintas Kekerasan

2021 (rekomendasi
penyempurnaan
konsepsi )
2022 (Penyelesaian hasil
rekomendasi PAK)

b

4

Permen tentang Parameter Kesetaraan
Gender

Acuan bagi pelaksana dalam menjalankan model
Pemberdayaan Ekonomi bagi perempuan penyintas
Kekerasan
Dukungan untuk:
a

Sebagai panduan dalam rangka menyusun regulasi
yang responsif gender
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No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
b

Target Penyelesaian

Sebagai acuan dalam mengukur kebijakan yang
diterbitkan K/L/I agar responsif gender

5

Peraturan Menteri PPPA tentang
Monitoring dan evaluasi PUG (Anugerah
Parahita Eka Praya)

Sebagai panduan bagi K/L dan Pemda untuk mengukur
kemajuan pelaksanaan PUG, berisi:
- Mekanisme penilaian/pengukuran sendiri (selfevaluation)
- Serangkaian kuisioner, yang dibagi menjadi dua
indikator, yaitu Indikator A dan Indikator B.
- Kategori penghargaan APE.

6

Peraturan Menteri Tentang Pelaksanaan
Sekolah Perempuan

Dukungan untuk:
a Afirmasi terkait kebijakan peningkatan kapasitas
perempuan dalam memahami hak-hak perempuan
b

K/L Terkait

KemenPPPA

2021

2022
Kemendagri,
Kemenkumham, Kemensos

Sebagai landasan dalam implementasi model sekolah
perempuan secara nasional

7

Peraturan Menteri PPPA tentang Pedoman
Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan
Penganggaran Yang Responsif Gender
Untuk Pemerintah Pusat

Sebagai panduan bagi para pengawas/auditor di K/L dan
Pemda dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PPRG,
dengan tujuan:
1 memastikan mutu (quality assurance) atas
penyelenggaraan PUG dan PPRG;
2 mendorong komitmen Pimpinan di KL dan daerah;
3 memastikan program/kegiatan telah responsif
gender;
4 memastikan ketersediaan instrumen PPRG; dan
5 mengoptimalkan efektivitas pelaksanaan PPRG.

Bappenas, Kemenkeu dan
Kemendagri

2023

8

Peraturan Menteri PPPA Tentang
Penguatan Peran Driver (Penggerak) di
tingkat pusat dan daerah dalam
pelaksanaan PUG

Dukungan untuk:

Kemendagri, Bappenas,
Kemenkeu,
Kemenkumham

2023

1

Sebagai dasar dalam tugas dan fungsi penggerak
sehingga dapat teridentifikasi aktivitas dan peran
penggerak agar dapat mempercepat pelaksanaan
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No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian
2

9

10
10.1

10.2

10.3

Peraturan Menteri PPPA Tentang Pedoman
Penyusunan Profil Gender bagi Pusat dan
daerah

lampiran NSPK tentang Pelembagaan
pengarusutamaan gender (PUG) pada
lembaga pemerintah tingkat nasional dan
daerah

Lampiran NSPK tentang Pemberdayaan
perempuan bidang politik, hukum, sosial
dan ekonomi pada organisasi
kemasyarakatan

1

Sebagai panduan dalam penyusunan Profil gender
yang baku dan diikuti oleh KL Pusat;

2

Sebagai dasar dalam penyusunan Profil gender yang
terstandar secara nasional;

Lampiran NSPK tentang Standardisasi
lembaga penyedia layanan pemberdayaan
perempuan

Kemendagri, Bappenas,
Kemenkeu,
Kemenkumham

Mandat Untuk mendukung UU 23/2014
Dukungan untuk:
a

Pendukung dalam mengimplementasikan 7 (tujuh)
prasyarat kunci PUG
b Sebagai acuan bagi K/L dan Pemda dalam
mengimplementasikan secara teknis pelembagaan
PUG
Dukungan untuk:
a

Target Penyelesaian

PUG di Pusat;
Dapat menjadi acuan rencana aksi secara nasional
bagi penggerak sehingga memiliki acuan yang dapat
diplot dalam jangka waktu dekat, menengah dan
panjang

Dukungan untuk:

Permen PPPA tentang Peningkatan Kualitas
Hidup Perempuan (NSPK)

K/L Terkait

acuan dalam mengimplementasikan Pemberdayaan
perempuan dibidang Polkum, Sosbud dan Ekonomi
bagi Pemda
b Sebagai dasar menyusun tahapan pemberdayaan
perempuan dibidang Polkum, Sosbud dan Ekonomi
bagi Pemda
Dukungan untuk:
a Sebagai acuan dalam melakukan standarisasi bagi
penyedia layanan pemberdayaan perempuan di
bidang polkum, sosbud dan ekonomi

2024

2021
Kemendagri, Bappenas,
Kemenkeu,
Kemenkumham

Kemendagri, Bappenas,
Kemenkeu,
Kemenkumham,
Kemenkop dan UKM,
Kemensos,

Kemendagri,
Kemenkumham, BSN,
BAPPENAS, Kemenkeu
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No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi
Eksisting, Kajian dan Penelitian

Target Penyelesaian

b

10.4

Pedoman Penyelenggaraan Penguatan
Kapasitas Kepemimpinan Perempuan
Pedesaan / Kelurahan (lampiran NSPK)

Sebagai dasar kode etik bagi lembaga penyedia
layanan pemberdayaan perempuan dalam
pelaksanaan layanan ke masyarakat
Dukungan untuk:

K/L Terkait

1

2

10.5

11

Pedoman/Kajian tentang Percepatan
Pelaksanaan PUG melalui SATU PUG
(lampiran NSPK)

Keputusan Menteri Tentang pembentukan
Sekretariat Bersama Percepatan
Pelaksanaan PUG

1

Sebagai payung hukum untuk media berbagi pakai
informasi terkait pelaksanaan PUG di tingkat pusat
dan daerah;
2 Sebagai dasar hukum untuk media percepatan adopsi
pelaksanaan PUG yang dilakukan K/L/D/I yang
mengimplementasikan PUG dengan mekanisme amati
dan meniru pelaksanaan PUG
Dukungan untuk:

2

2021

Bappenas, Kemenkeu dan
Kemendagri,
Kemenkominfo

2021

Bappenas, Kemenkeu dan
Kemendagri

2022

Sebagai pedoman atau SOP yang secara teknis
mengatur tahapan pelaksanaan pelatihan baik oleh
KemenPPPA dan/atau pemerintah daerah tentang
kepemimpinan perempuan pedesaan/kelurahan;
Keberadaan perempuan di pedesaan/ kelurahan
mempunyai posisi dan peran strategis karena
bersentuhan langsung dengan komunitas;

Dukungan untuk:

1

Kemendagri

Sebagai wadah dalam penorganisasian PUG secara
nasional dengan keberadaan sekretariat maka
mekanisme pelaksanaan PUG dapat terstruktur dan
terlembaga dan terkoneksi dengan media
pembelajaran dan informasi lainnya;
Sebagai metode dalam mengaktifkan infrastruktur
PUG di K/L/D/I yang membutuhkan pelaksanaan PUG,
baik secara umum dan tematik;
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