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 BAB I 
PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang 

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014, setiap 

Kementerian/ Lembaga (K/L) diwajibkan melaporkan pelaksanaan akuntabilitas kinerjanya sebagai 

wujud pertanggungjawaban  dalam mencapai misi  dan tujuan organisasinya, dan menyampaikan 

Laporan Kinerja pada setiap akhir tahun kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.  

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan 

mewujudkan kesejahteraan rakyat. Elemen utama dari prinsip Pembangunan Berkelanjutan yang 

berkenaan dengan pengentasan kemiskinan dan ketahanan hidup manusia yang layak, bercirikan 

sebagai berikut: 

1) Kepedulian Kemanusiaan, dimana keberlanjutan penanggulangan kemiskinan hanya bisa 

dijamin bila kekuatan eksternal mampu memahami keberagaman sosial dan kemampuan 

adaptasi masyarakat. 

2) Partisipasi yang responsif, dari masyarakat miskin/kurang mampu dalam menetapkan 

prioritas perwujudan perikehidupanya. 

3) Penyelesaian berjenjang, untuk setiap upaya penanggulangan kemiskinan dan peningkatan 

kesejahteraan yang bersandar pada kemandirian masyarakat dan keluarga. 

4) Kemitraan, antara pemerintah dan swasta 

5) Keseimbangan aspek ekonomi, kelembagaan, sosial, dan lingkungan 

6) Dinamika strategi penghidupan harus dipertimbangkan mengingat fleksibilitas 

Sejalan dengan prinsip tersebut, isu gender dan anak  dalam tatanan penghidupan berkelanjutan 

menjadi perhatian semua pihak. Pemerintah sudah banyak membuat kebijakan dan strategi untuk 

meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta penguatan kapasitas kelembagaan 

pengarusutamaan gender dan anak, namun masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, 

manfaat serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan, 

ekonomi dan bidang strategis lainnya. Perlindungan bagi perempuan dan anak dari berbagai 

tindakan eksploitasi, diskriminasi dan kekerasan juga masih belum optimal, sehingga pelayanan dan 

penanganan kepada perempuan dan anak sebagai kelompok rentan dan “korban terbesar” akibat 

kekerasan belum optimal. Dampak dari pelaksanaan pembangunan yang belum mempertimbangkan 

kesetaraan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, akan memperlambat proses 

pembangunan suatu bangsa. Oleh karena itu diperlukan suatu  sistem yang   terpadu dan komitmen 

yang  kuat dari semua pemangku kepentingan untuk bersinergi dan berkolaborasi sebagai bentuk 

partisipasi masyarakat dalam mengelola isu gender dan anak. 

Partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam pembangunan, karena pemerintah memiliki 

keterbatasan jangkauan serta wilayah Indonesia yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang 

banyak dan beraneka ragam budaya, aspirasi dan kebutuhannya. Dari seluruh jumlah penduduk 

sebanyak 245,425 juta jiwa, 49,65 persen diantaranya adalah perempuan dan 50,35 persen laki-laki 

(BPS, Susenas 2013). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa komposisi penduduk menurut jenis 

kelamin berimbang. Bila dilihat menurut kelompok umurnya, dari jumlah tersebut 33,4 persen atau 

82,083 juta jiwa adalah anak-anak (penduduk usia di bawah 18 tahun), terdiri dari 42,012 juta anak 
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laki-laki dan 40,071 juta anak perempuan. Dengan jumlah anak yang begitu besar atau lebih dari 

sepertiga jumlah penduduk secara keseluruhan, maka peningkatan kualitas hidup anak perlu 

mendapat perhatian serius. Berinvestasi untuk anak adalah investasi sepertiga lebih penduduk 

Indonesia. 

Dalam RPJMN 2015-2019, salah satu agenda pembangunan nasional adalah “Membangun Tata 

Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya“, ada 2 (dua) mandat yang 

menjadi tugas dari PPPA yakni: 1) Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik 

dan pembangunan; dan 2) Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal. Selanjutnya 

dijabarkan dalam tiga isu strategis pada pembangunan pengarusutamaan gender (PUG) dan tiga isu 

strategis pada perlindungan anak. Tiga isu strategis pada pembangunan PUG, yaitu: 1) Peningkatan 

kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan; 2) Peningkatan perlindungan perempuan 

dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO); dan 3) 

Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan kelembagaan perlindungan perempuan dari berbagai 

tindak kekerasan. Tiga isu strategis pada perlindungan anak, yaitu: 1) Peningkatan kualitas hidup dan 

tumbuh kembang anak; 2) Peningkatan perlindungan anak dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran, 

dan perlakuan salah lainnya; dan 3) Peningkatan kapasitas kelembagaan pemenuhan hak dan 

perlindungan anak. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 mengemukakan tiga 

isu strategis terkait kesetaraan dan keadilan gender, sebagai berikut: 

(1) Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan, 

(2) Meningkatkan perlindungan bagi perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan,  termasuk 

tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 

(3) Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender dan kelembagaan 

perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. 

B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan LAKIP Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat tahun 2017 adalah sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat kepada Menteri Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak atas pelaksanaan program/kegiatan dan pengelolaan 

anggaran dalam rangka mencapai sasaran/target yang telah ditetapkan.  

Adapun tujuan penyusunan Lakip adalah  untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian 

kinerja dan sasaran Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat selama tahun 2017. Berdasarkan 

hasil evaluasi yang dilakukan dan selanjutnya dirumuskan, menjadi satu kesimpulan yang 

dapat menjadi salah satu bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan 

strategi tahun berikutnya. 

 

C. Tugas dan fungsi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 

11 tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja KPPPA, Deputi Bidang Partisipasi 

Masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan 

sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugasnya , Deputi Bidang Partisipasi masyarakat menyelenggarakan 

fungsi sebagai berikut: 
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1. perumusan kebijakan peningkatan di bidang partisipasi masyarakat; 

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi masyarakat; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi masyarakat; 

4. penyusunan data gender di bidang partisipasi masyarakat; 

5. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang partisipasi masyarakat; 

6. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang partisipasi 

masyarakat; 

7. pelaksanaan administrasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; dan 

8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. 

 

D. Struktur Organisasi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 

DEPUTI BIDANG

PARTISIPASI MASYARAKAT

ASDEP PARTISIPASI 

MEDIA

ASDEP PARTISIPASI 

ORGANISASI KEAGAMAAN DAN 

KEMASYARAKATAN

ASDEP PARTISIPASI 

LEMBAGA PROFESI DAN 

DUNIA USAHA

SEKRETARIAT DEPUTI BIDANG 

PARTISIPASI MASYARAKAT

BIDANG PARTISIPASI 

LEMBAGA PROFESI

BIDANG PARTISIPASI 

DUNIA USAHA

BIDANG PARTISIPASI 

MEDIA CETAK

BIDANG PARTISIPASI 

MEDIA ELEKTRONIK 

DAN SOSIAL

BIDANG PARTISIPASI 

ORGANISASI 

KEAGAMAAN

BIDANG PARTISIPASI 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN

BIDANG PARTISIPASI 

AKEDEMISI DAN 

LEMBAGA RISET

SUB-BIDANG 

FASILITASI 

PARTISIPASI 

LEMBAGA PROFESI

SUB-BIDANG 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI PARTISIPASI 

LEMBAGA PROFESI

SUB-BIDANG 

FASILITASI 

PARTISIPASI 

DUNIA USAHA

SUB-BIDANG 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI PARTISIPASI 

DUNIA USAHA

SUB-BIDANG 

FASILITASI 

PARTISIPASI 

MEDIA CETAK

SUB-BIDANG 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI PARTISIPASI 

MEDIA CETAK

SUB-BIDANG 

FASILITASI 

PARTISIPASI 

MEDIA ELEKTRONIK 

DAN SOSIAL

SUB-BIDANG 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI PARTISIPASI 

MEDIA ELEKTRONIK 

DAN SOSIAL

SUB-BIDANG 

FASILITASI 

PARTISIPASI 

ORGANISASI 

KEAGAMAAN

SUB-BIDANG 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI PARTISIPASI 

ORGANISASI 

KEAGAMAAN

SUB-BIDANG 

FASILITASI 

PARTISIPASI 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN

SUB-BIDANG 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI PARTISIPASI 

ORGANISASI 

KEMASYARAKATAN

SUB-BIDANG 

FASILITASI 

PARTISIPASI 

AKADEMISI DAN 

LEMBAGA RISET

SUB-BIDANG 

PEMANTAUAN DAN 

EVALUASI PARTISIPASI 

AKADEMISI DAN 

LEMBAGA RISET

BIDANG 

PERENCANAAN, DATA 

DAN PELAPORAN

BIDANG HUKUM, 

KEPEGAWAIAN, DAN 

UMUM

SUB-BIDANG 

PERENCANAAN

SUB-BIDANG DATA 

DAN PELAPORAN

SUB-BIDANG HUKUM 

DAN KEPEGAWAIAN

SUB-BIDANG HUKUM

 

Struktur organisasi pada Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat terdiri atas: 

1. Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat  

Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan 
adminsitrasi kepada seluruh unit di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. Untuk 
melaksanakan tugasnya Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang 
menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; 
b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran di lingkungan 

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; 
c. pengelolaan data dan pelaporan di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; 
d. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan di lingkungan 

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; 
e. pelaksanaan urusan kepegawaian di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat; 

dan 
f. pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan 

dokumentasi di lingkungan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. 
 
2. Asisten Deputi Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha 
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Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi 

pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian 

bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 

kebijakan di bidang partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha. Asdep Partisipasi Lembaga 

Profesi dan Dunia Usaha menyelenggarakan fungsi: 

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi lembaga profesi dan 
dunia usaha; 

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi lembaga 
profesi dan dunia usaha; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi 
lembaga profesi dan dunia usaha; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi lembaga profesi dan 
dunia usaha; dan 

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi 
lembaga profesi dan dunia usaha. 

 

3. Asisten Deputi Partisipasi Media  
Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian 
bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang partisipasi media. Asdep Partisipasi Media menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partisipasi media; 

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partisipasi media; 

c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partisipasi media; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partisipasi media; dan 

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partisipasi media. 
 

4. Asisten Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan, 

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi 
pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta pemberian 
bimbingan teknis, supervisi, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
kebijakan di bidang partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Asdep Partisipasi 
Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:  

a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang partipasi organisasi keagamaan dan 
kemasyarakatan; 

b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan partipasi organisasi 
keagamaan dan kemasyarakatan; 

c. . penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang partipasi 
organisasi keagamaan dan kemasyarakatan; 

d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi partipasi organisasi keagamaan dan 
kemasyarakatan; dan 

e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan partipasi organisasi 
keagamaan dan kemasyarakatan 

 

C. Sumber Daya Manusia 

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat memiliki jumlah SDM terbatas dengan rincian komposisi 
pada 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut: 
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a. Komposisi SDM Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 
 
Sebaran sumber daya pegawai yang ada pada unit kerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 
dapat dilihat dalam tabel dibawah ini. 

 

Tabel 1.1. Komposisi SDM Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Komposisi SDM Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat berdasarkan Golongan Kepangkatan 
 

Tabel 1.2. Komposisi SDM Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Berdasarkan Golongan Ruang 

 

NO GOLONGAN RUANG 
JUMLAH 

(Orang) 
1 Golongan IV 14 

2 Golongan III 11 

3 Golongan II 1 

TOTAL 26 

 
 

D. Potensi dan Permasalahan  

Mitra dari Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat meliputi Lembaga profesi, Dunia Usaha, 
Media, Organisasi Keagamaan, Organisasi Kemasyarakatan dan Akademisi-Lembaga Riset. 
Selama ini sudah banyak lembaga masyarakat yang peduli perempuan dan anak. Namun 
masih bekerja masing-masing. 
Beberapa permasalahan yang masih dihadapi adalah masih belum memadainya jumlah dan 

kualitas tempat pelayanan bagi perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah 

korban yang harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau. Sampai 

dengan tahun 2014 belum tersedia data yang representatif tentang kekerasan terhadap 

perempuan. Data Susenas 2006 menunjukkan bahwa prevalens kekerasan terhadap 

perempuan sebesar 3,1 persen atau sekitar 3-4 juta perempuan mengalami kekerasan setiap 

tahun, tetapi data ini masih jauh dari keadaan sebenarnya disebabkan metodologi yang 

belum memadai. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Data Kekerasan Terhadap Perempuan 

dan Anak yang berbasis Unit Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan 

sehingga data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan belum dapat 

terlaksana dengan baik. 

Demikian pula kasus tindak pidana perdagangan orang semakin meningkat. Menurut data 

International Organization for Migration (IOM) pada bulan Maret 2005 sampai dengan 

Desember 2010 terdapat 3.840 orang korban tindak pidana perdagangan orang. Namun 

sampai dengan tahun 2014, pusat krisis terpadu (PKT) untuk penanggulangan kasus-kasus 

NO STATUS 
JUMLAH 

(Orang) 
1 Jenjang Struktural 22 

2 Fungsional Tertentu - 

3 Fungsional Umum (Staf) 4 

TOTAL 26 
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kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perdagangan orang baru tersedia di 3 provinsi 

dan 5 kabupaten. Demikian pula hal nya dengan Gugus Tugas TPPPO baru terbentuk di 21 

provinsi dan 72 kabupaten/kota. Disamping itu, masih terdapat ketidak sesuaian antar 

produk hukum yang dihasilkan, termasuk antara produk hukum yang dikeluarkan oleh 

pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, sehingga perlindungan terhadap perempuan 

belum dapat terlaksana secara komprehensif. Demikian halnya persepsi APH (Aparat 

penegak Hukum ) terhadap peraturan perundangan terkait TPPO masih belum sinergi. Dalam 

hal penegakan hukum TPPO belum optimal sebagaimana tercermin dari kecilnya kasus TPPO 

yang diputus pengadilan dibandingkan dengan jumlah korban yang ada. 

Di bidang ekonomi, dalam upaya penurunan kemiskinan masih terdapat permasalahan 

gender.Penurunan tingkat kemiskinan untuk rumah tangga miskin yang dikepalai oleh 

perempuan (RTM-P) lebih rendah dibandingkan rumah tangga miskin yang dikepalai laki-laki 

(RTM-L). Selama tahun 2006-2012, RTM-L mengalami penurunan sebesar 1,09 persen, 

sedangkan RTM-P mengalami peningkatan dengan angka yang sama. Selanjutnya, pola yang 

sama dan jauh lebih kontras terjadi untuk tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan 

untuk rumah tangga miskin diperkotaan. Penurunan tingkat kedalaman kemiskinan RTM-

diperkotaan (7persen) lebih rendah dari RTM-L (21persen), dan penurunan tingkat 

keparahan kemiskinan untuk RTM-P (19 persen) juga lebih rendah dari RTM-L (25 persen).  

Berbagai program perlindungan sosial bagi penduduk miskin telah diluncurkan,namun 

sebagian besar RTM-P mengalami kesulitan dalam mengakses aset finansial. 

Peluang kejadian Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan masih jauh lebih 

rendah dari laki-laki, walaupun demikian angka TPAK perempuan mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014 TPAK perempuan sebesar 50,22 persen dan menurun  

menjadi 48,87 persen pada tahun 2015, (BPS, Sakernas Agustus 2011-2015.  Ada  dua hal 

yang menjadi catatan yaitu, pertama, masih banyak perempuan Indonesia yang termasuk 

dalam kategori pekerja keluarga yang tidak dibayar (tidak mendapat upah); dan kedua, lebih 

dari separuh perempuan yang bekerja terkonsentrasi dalam pekerjaan yang bergaji rendah. 

Sebagian besar perempuan bekerja di sektor informal dengan keahlian, keterampilan dan 

upah yang lebih rendah dibandingkan dengan upah laki-laki dan mereka juga mengalami 

perlindungan yang kurang optimal. 

Kekerasan yang dialami anak merupakan fenomena gunung es. Jumlah tindak kekerasan 

yang terjadi lebih tinggi daripada jumlah yang dilaporkan. Kurangnya pengetahuan 

masyarakat tentang layanan menjadi salah satu penyebab kasus kekerasan terhadap anak 

tidak mendapatkan penanganan sebagaimana mestinya. Data Komnas Perlindungan Anak 

mencatat selama kurun waktu tahun 2013, terjadi kasus kekerasan terhadap anak yang 

dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, 490 (30 persen) diantaranya kekerasan fisik, 313 

(19 persen) kekerasan emosional, dan 817 (51 persen) kekerasan seksual, artinya setiap 

bulan terjadi 70-80 anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Selain itu hasil Survei 

Kekerasan Terhadap Anak (SKTA) tahun 2013 menunjukkan prevalensi kekerasan terhadap 

anak laki-laki sebesar 38,62 persen dan prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan 

sebesar 20,48 persen. Persoalan sosial anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan 

isu lintas sektor, antara lain anak yang mengalami eksploitasi ekonomi (pekerja anak), anak 

korban penyalah gunaan narkotika, psikotropika dan adiktif, anak dalam keadaan darurat 

(konflik, bencana, pengungsian), anak terlantar, anak dengan HIV/AIDs, perkawinan usia 

anak dan anak di daerah minoritas/terisolasi. Masalah sosial yang dialami anak pada 

umumnya berasal dari keluarga yang tidak bisa memberikan pengasuhan secara baik. 
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Persoalan sangat kompleks dan pemerintah memiliki jangkauan yang terbatas sehingga 

diperlukan sinergi dan kolaborasi dengan masyarakat melalui partisipasi dari lembaga 

profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, akademisi 

serta lembaga penelitian. Pemerintah meningkatkan partisipasi masyarakat dengan : 

1. Menjadi subyek menggerakan masyarakat dalam strategi “three end” berdasarkan atas 

kemandirian dan kebersamaan, 

2. Berkembangnya kemampuan individu, kelompok dan organisasi berkontribusi dalam 

pencapaian tujuan pembangunan PP & PA, 

3. Kepedulian dan bertanggung jawab atas persoalan pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak yang terangkum dalam tiga isu strategis “Three end”. 

 

Ketiga isu tersebut berimplikasi pada strategi KPPPA tahun 2016 berupa “Three End” atau 

“Tiga Akhiri” adalah : 

1. Akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak 

2. Akhiri perdagangan manusia 

3. Akhiri kesenjangan akses ekonomi 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 
A. Umum 
 

Permasalahan perempuan dan anak sangat kompleks dan bersifat lintas bidang, dan 
karenanya penanganan permasalahan tidak dapat dilakukan oleh Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak saja. Dukungan dan kerja kolaboratif antar seluruh pemangku 
kepentingan di pusat maupun daerah, agar kondisi tersebut dapat ditangani secara baik dan 
menyeluruh. 
 
Kondisi Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Partisipasi masyarakat menjadi hal yang penting dan tidak bisa dilepaskan dalam 
pembangunan  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Urgensi pentingnya partisipasi 
masyarakat ini telah diupayakan melalui dukungan aspek kelembagaan di Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 
2015 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah 
membentuk Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yang bertujuan untuk mendorong, memfasilitasi, 
memperluas dan mengembangkan  sinergitas partisipasi masyarakat mempercepat peningkatan 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  
 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak diharapkan dapat: 
1. Mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan perempuan dan 

perlindungan anak. 
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang peduli terhadap pemberdayaan perempuan dan 

perlindungan anak;  
3. Mempercepat pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui 

fasilitasi dan kerjasama; dan  
4. Menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan masyarakat dalam 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
 

 

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak dapat dikelompokkan ke dalam a) partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, b) partisipasi 

media yang terdiri dari 1) media cetak dan 2) media elektronik dan sosial, dan c) partisipasi 

organisasi keagamaan dan kemasyarakatan serta partisipasi Akademisi dan Lembaga Riset. 

 

Partisipasi masyarakat yang telah dilakukan pada tahun 2017 secara bersinergi diantaranya adalah : 

1. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang melakukan pelatihan, pemberdayaan dalam rangka 
peningkatan PP dan PA. 

2. Beberapa Lembaga profesi  telah bersinergi untuk melakukan sosialisasi tentang tentang isu 
gender dan pemenuhan hak anak dalam pola asuh anak oleh keluarga  

3. Terdapat sebanyak 500 SDM dari lembaga  media yang telah difasilitasi dalam pelatihan PP-
PA dan isu gender. 

4. Radio Komunitas yang telah berkomitmen telah melakukan pelatihan bagi Radio Komunitas 
di kab/kota tentang PP-PA 

5. Asosiasi Pusat Studi Wanita/Pusat Kajian Gender telah  melakukan pengembangan 
pengelolaan bank sampah yang berwawasan gender dan lingkungan 

6. GOW Kab.Karangasem, UNDIKNAS dan IWAPI melakukan Seminar nasinal pengmbangan 
karakter SDM yang Good Trust Smart melalui pendidikan keluarga 
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7. Kowani (Kongres Wanita Indonesia) (Pusat), BKOW (Badan Kerja Sama Organisasi Wanita) (di 
tingkat Provinsi) GOW (Gabungan Organisasi Wanita) (ditingkat Kabupaten/Kota), yang 
melakukan pelatihan dan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam  peningkatan PP 
dan PA.  

8. KOWANI bersama KPP-PA melaksanakan Seminar nasional dalam rangka .... 
9. Muslimat NU yang telah melaksanakan sosialisasi, upaya pemberdayaan perempuan dan  

fasilitasi bantuan  bagi perempuan dan anak yang menghadapi permasalahan  dan  
perlindungan dari  kekerasan. 

10. Advent melakukan sosialisasi bagi jemaahnya di 18 provinsi dalam rangka PP-PA. 
 
Dibutuhkan transformasi partisipasi masyarakat untuk mencapai kondisi yang diinginkan: 

 Informasi tentang LM yang berpotensi sebagai mitra kerja dapat di akses oleh Dinas PP 

dan PA di Provinsi/Kabupaten/kota. 

 Terbangun kemitraan yang strategis antara pemerintah Pusat dan Daerah dengan 

lembaga masyarakat 

 Praktek terbaik yang sudah dilakukan lembaga masyarakat disinergikan dengan kegiatan 

pemerintah. 

 Tersedianya arah kebijakan untuk mengatur mekanisme keterlibatan dan sinergisitas 

pemerintah dan lembaga masyarakat 

 

B. Rencana Strategis Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 
 
Dalam rangka mencapai visi dan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindunan Anak, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih 
terarah, terukur dan bersifat operasional, berupa tujuan (goal) dan sasaran (objective) 
strategis. Visi yang akan diwujudkan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat adalah “ 
Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga masyarakat dalam 
peningkatan  pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak “ 
 
Sasaran Strategis: 
 
Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan 
organisasi agama dan kemasyarakatan dalam rangka pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. 
 
Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator kinerja utama Deputi 
Bidang Partisipasi Masyarakat, dirumuskan dengan arah kebijakan dan strategi melalui , 
Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian PP dan PA dengan lembaga dan 
pemangku kepentingan terkait: 
Strategi yang ditempuh yaitu:  
a. Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan 

kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset. 
b. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partipasi dari lembaga profesi dan dunia 

usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan 
c. Peningkatan kualitas dan kompetensi lembaga masyarakat dalam pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak 
d. Peningkatan koordinasi  dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait 

untuk mendukung peningkatan partisipasi masyarakat. 
e. Optimalisasi peran dan fungsi Forum Komunikasi PP-PA Nasional dan Daerah  
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f. Penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi masyarakat baik 
di tingkat kementerian/lembaga, provinsi, kabupaten/ kota dan pemangku kepentingan 
terkait. 

 
C. Tabel 1 Cara Mencapai tujuan dan sasaran, Indikator Kinerja utama Deputi Bidang Partisipasi 

Masyarakat 
 

Tujuan 
 

Sasaran 
 

Indikator kinerja 
utama: 
 
 

2016 2017 2018 2019 Target 
akhir 
renstra 

Meningkatkan 
partisipasi 
masyarakat dan 
sinergitas antar 
lembaga 
masyarakat 
dalam 
peningkatan  
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan 
anak 
 

Meningkatnya 
partisipasi dan 
sinergitas lembaga 
profesi dan dunia 
usaha, media, dan 
organisasi agama 
dan 
kemasyarakatan 
serta akademisi 
dan lembaga riset 
dalam 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak 
 

1. Persentase 
lembaga 
profesi yang 
aktif 
berpartisipasi 
dalam 
peningkatan 
PP dan PA 

2. Persentase 
dunia usaha 
yang aktif 
berpartisipasi 
dalam 
peningkatan 
PP dan PA 

3. Persentase 
media cetak 
yang aktif 
berpartisipasi 
dalam PP dan 
PA 

4. Persentase 
media 
elektronik dan 
sosial yang 
aktif 
berpartisipasi 
dalam PP dan 
PA 

5. Persentase 
organisasi 
keagamaan 
yang aktif 
berpartisipasi 
dalam PP dan 
PA 

6. Persentase 
organisasi 
kemasyarakat
an yang aktif 

 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 

 
 
 

 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 
 
 
 

15 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 

 
 
 

 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
 
 
 
 
 

22 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 

 
 
 

 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

 
 
 

 
30 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
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berpartisiapsi 
dalam PP dan 
PA  

7. Persentase 
akademisi dan 
lembaga riset 
yang aktif 
berpartisipasi 
dalam PP dan 
PA 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

10 
 
 

 
 
 
 

20 
 
 
 
 

 
 
 
 

30 
 

 
 
 
 

30 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

 

Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat merupakan bentuk 

pertanggungjawaban kinerja selama tahun 2017 yang memuat realisasi kinerja dan 

capaian kinerja atas target-target kinerja yang diperjanjikan tahun 2017. Selain itu, pada 

Bab ini dijelaskan realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai kinerja tahun 2017.  

 

 

3.1. CAPAIAN KINERJA 

 

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat  

 

Untuk mencapai visi dan misi Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat telah menetapkan 

milestone capaian Tahun 2016 – 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.1.1 

 

 

 

Dalam upaya mendukung pencapaian tujuan tersebut, setiap unit menentukan target 

indikator kinerja kegiatan yang dituangkan dalam perjanjian kinerja. 

 

Berikut ini merupakan uraian pencapaian terhadap target Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

yang direncanakan pada tahun 2017: 
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1. ASDEP PARTISIPASI LEMBAGA PROFESI DAN DUNIA USAHA 

 

Tabel 3.1.2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target Realisasi  % 

capaian 

Terlaksananya 

kegiatan 

sosialisasi tentang 

edukasi 

pembinaan gisi 

ibu dan anak 

melaui organisasi 

profesi bidang 

kesehatan 

Jumlah kegiatan 

sosialisasi tentang 

isu gender dan 

pemenuhan hak 

anak dalam 

sedukasi 

peningkatan gisi 

ibu dan anak bagi 

organisasi profesi 

bidang kesehatan 

di 34 provinsi 

34 

Kegiatan 

34 

Kegiatan 

100% 

Terlaksananya 
kegiatan sosialisai 

tentang pola asuh 

anak oleh 

keluarga melalui 

organisasi profesi 
bidang keluarga 

Jumlah kegiatan 
sosialisasi tentang 

gisi gender dan 

pemenuhan hak 

anak dalam pola 

asuh anak oleh 
keluarga bagi 

organisasi profesi 

di 34 provinsi 

34 
kegiatan 

34 
kegiatan 

100% 

Terlaksananya 

forum dialog bagi 

dunia usaha 

tentang 
pemanfaatan 

program CSR 

untuk 

mendukung 

kelompok usaha 
mikro perempuan  

Jumlah forum 

dialog bagi dunia 

usaha tentang 

pemanfaatan 
program CSR 

untuk mendukung 

kelompok usaha 

mikro perempuan 

 

 

 

3 forum 3 forum 100% 

Terlaksananya 

forum dialog bagi 

organisasi profesi 
bidang 

pendidikan dan 

kesehatan tentang 

program unggulan 

three ends 

Jumlah forum 

dialog bagi 

organisasi bidang 
pendidikan dan 

kesehatan tentang 

program unggulan 

three ends. 

3 forum 3 forum 100% 

Terlaksananya 
forum komunikasi 

antara unit kerja 

PP provinsi 

dengan dunia 

usaha tentang 

peluang 
kerjasama 

program 

Jumlah kegiatan 
forum komunikasi 

antara unit kerja 

PP provinsi 

dengan dunia 

usaha tentang 

peluang 
kerjasama 

program di 34 

provinsi 

24 
kegiatan 

24 
kegiatan 

100% 
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Terlaksananya 

kegiatan prmosi 

dan pulikasi 

tentang PPPA 
melalui aplikasi 

PUSPA 

(Partisipasi Publik 

untuk 

kesejahteraan 

perempuan dan 
anak) bebasis 

android 

Jumlah modul 

penanganan 

kekerasan 

terhadap 
perempuan yang 

diintegrasikan ke 

dalam bahan ajar 

LEMDIKPOL 

1 kegiatan 1 kegiatan 100% 

Terlaksananya 

pertemuan 

nasional dengan 

lembaga profesi 
dan dunia usaha 

Jumlah 

pelaksanaan 

pertemuan 

nasional lembaga 
profesi dan dunia 

usaha  

1 Kegiatan 1 kegiatan 100% 

Terlaksananya 

pemantauan, 

analisis, evaluasi 

dan pelaporan 

pelaksanaan PUG, 
PP da PA di 

lembaga profesi 

dan dunia usaha 

Jumlah 

rekomendasi hasil 

pemantauan dan 

evaluasi 

partisipasi 
lembaga profesi 

dan dunia usaha 

tentang PUG, PP 

dan PA yang 

ditindaklanjuti 

I dokumen 1 dokumen 100% 

 

 

2. ASDEP DEPUTI PARTISIPASI MEDIA  

 

Tabel 3.1.3. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 

Asdep Deputi Partisipasi Media  

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target Realisasi  % 

capaian 

Meningkatnya 

kapasitas SDM 

media dalam 

mewujudkan 

jurnalisme yang 

resonsif gender 

 

SDM media pusat 

dan daerah paham 

dan mampu 

melakukan 

kegiatan 

jurnalistik dengan 

perspektif gender 

500 SDM 500 SDM 100 

Meningkatnya 

kapasitas SDM 
radio komonitas 

dalam 

mensosialisasikan 

isu gender dan 

anak 

SDM radio 

komonitas di 
kecamatan paham 

dan mampu 

melakukan 

kegiatan 

jurnalistik dengan 

perspektif gender 

300 SDM 300 SDM 100 

Tersosialisasikan 
nya isu gender 

dan anak melalui 

televisi 

Advetorial dan talk 
show tentang isu 

perempuan dan 

anak di stasium 

20 KIE 20 KIE 100 
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TV 

Tersosialisasinya 
isu gender dan 

anak melalui 

radio 

Talk show tentang 
isu perempuan 

dan anak di radio 

10 KIE 10 KIE 100 

Meningkatnya 

pemahaman 

masyarakat 
tentang dampak 

media social 

terhadap 

perempuan dan 

anak 

Kajian tentang 

dampak media 

social terhadap 
perempuan dan 

anak 

1 Kajian 1 Kajian 100 

Menjadi rujukan 
dan rekomendasi 

dalam revisi UU 

penyiaran 

Review Undang-
undang nomor 32 

Tahun 2002 

tentang penyiaran 

untuk lebih 

responsive gender 

1 Review 1 Review 100 

Meningkatnya 

pemahaman 
masyarakat 

tentang media 

sosial yang 

responsive gender 

Pedoman 

penggunaan media 
sosial reponsif 

gender 

1 Pedoman 1 Pedoman 100 

Meningkatnya 

pemahaman 
lembaga media 

tentang isu 

gender dan anak 

Media yang 

meningkat 
pemahamannya 

tentang PUG, PP 

dan PA 

200 SDM 200 SDM 100 

Penguatan 

jejaring lembaga 

media dan 

masyarakat 
melalui sinergi 

partisipasi public 

dalam 

kesejahteraan 

perempuan dan 
anak 

Forum koordinasi 

bidang media 

tentang 

pelaksanaan PUG, 
PP dan PA di Aceh, 

Kalbar, Sultra, 

Kaltara, NTT dan 

Maluku 

6 Forum 6 Forum 100 

Meningkatnya 

komitmen dan 

kepedulian 

terhadap 

pemberdayaan 

perempuan dan 
perlindungan 

anak 

Kesepakatan 

Bersama Antara 

Kemen PPPA 

dengan LSF dan 

AJI dalam 

pelaksanaan PUG, 
PP dan PA 

2 MoU 2 MoU 100 

Mendapatkan 

informasi tentang 

isu gender dan 

anak di media 
massa 

Media monitoring 

dan pemantauan 

terhadap media 

massa nasional 

7 

rekomendas

i 

7 

rekomendas

i 

100 
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3. ASDEP DEPUTI PARTISIPASI ORGANISASI KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN 

Tabel 3.1.4. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 

Asdep Deputi Partisipasi Organisasi Keagamaan dan kemasyarakatan  

Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target Realisasi  % 

capaian 

Meningkatnya 

partisipasi 

organisasi 

keagamaan dan 

kemasyarakatan 

dalam 

pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan anak 

Kebijakan 

partisipasi 

organisasi 

keagamaan dan 

kemasyarakatan 

yang disusun 

/direview/dikoreks

i diharmonisasikan 

7 

Kebijakan 

7 Kebijakan 100 

 SDM organisasi 
keagamaan dan 

kemasyarakatan 

yang terlatih di 

bidang PP dan PA 

280 Orang 280 Orang 100 

 Organisasi 

keagamaan dan 
kemasyarakatan 

yang difasilitasi 

tentang 

pelaksanaan 

kebijakan PP dan 

PA 

22 

Organisasi 

22 

Organisasi 

100 

 Pelaksanaan KIE 
tetang 

pelaksanaan 

ebijakan PP dan 

PA di bidang 

partisipasi 
organisasi 

keagamaan dan 

kemasyarakatan 

1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 

 Forum koordinasi 

pelaksanaan 

kebijakan PP dan 

PA di organisasi 
keagamaan dan 

kemasyarakatan 

660 orang 660 Orang 100 

 Sinergi model 

partisipasi 

lembaga 

masyarakat dalam 
program PP dan 

PA 

5 Kegiatan 5 Kegiatan 100 

 Rekomendasi hasil 

pemantauan dan 

evaluasi 

pelaksanaan 
kebijakan di 

bidang partisipasi 

organisasi 

keagamaan dan 

11 

Dokumen 

11 

Dokumen 

100 
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kemasyarakatan 

yang 

ditindaklanjuti 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1.5 

 

 Berikut ini merupakan data pelatihan SDM Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan 

Dunia usaha yang sudah terlaksanya 34 kegiatan di 34 provinsi tersebut dengan jumlah 

total peserta sebanyak 1000 orang dari lembaga masyarakat, kegiatan ini dilaksanakan 

oleh 2 lembaga profesi yaitu Persatuan Sarjana Ahli Gizi dan Perhimpunan Doketer 

keluarga Indonesia. Terlaksananya 34 kegiatan sosialisasi tentang isu gender dan 

pemenuhan hak anak dalam pola asuh anak oleh keluarga bagi organisasi profisi di 34 

provinsi dengan hasil yang dicapai kegiatan sosialisasi tersebut dengan jumlah totol 

sebanyak 1000 orang dari lembaga masyarakat dan 2 lembaga profesi yaitu Federasi Guru 

Independen Indonesia, dan Ikatan Guru Indonesia. 

Jumlah target 500 SDM media pusat dan daerah paham dan mampu melakukan kegiatan 

jurnalistik dengan perspektif gender dengan capaian 500 SDM bidang media dalam 

program PP dan PA dan isu gender di pusat dan daerah, hasilnya tersedianya Pedoman 

Penulisan jurnalistik yang responsif gender. Terlatihnya 300 SDM penggiat Radio 

Komonitas tentang program PP dan PA dan isu-isu gender di daerah. 

SDM Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan dan akademisi target 280 SDM terdiri 

dari terlatihnya 145 SDM organisasi keagamaan dan Kemasyarakatan serta 135 terlatihnya 

SDM akademisi PUG, PP dan Puha yang responsive gender.  
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Gambar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar3.1.6 

 

Kebijakan pada Asdep Deputi Partisipasi Organisasi Agama dan Kemasyarakatan target 7 

yang terealisasi 4 Kebijakan adalah Pedoman Pesantren Ramah Anak, Petunjuk teknis 

Pesantren Ramah Anak, Advokasi dan sosialisasi Pencegahan Sunat Perempuan bagi tokoh 

agama dan Peran Lembaga Masyarakat dalam Pemberdayaan Laki-laki untuk mempercepat 

penurunan AKI, sedangkan 2 kebijakan masih dalam Draf Final Awiq-Awiq (menunggu 

Bupati Karangasem Bali menandatangani peraturan tentang Pencegahan Perkawinan 

Anak) dan Draf Final PengembanganDesain program PPPA di Tanah Papua karena masih 

dalam bentuk draf yaitu karena pada akhir Desember masih dilakukan finalisasi pemetaan 

SKPD kabupaten Manokwari dan Kabupaten Wawena yang akan melakukan program 

pemberdayaan ekonomi perempuan dan penanganan korban-korban narkoba Realisasi 

pada Organisasi keagamaan dan kemasyarakatan yang difasilitasi tentang pelaksanaan 

kebijakan PP dan PA lebih tinggi dari pada target adalah karena pelaksanaan kegiatan 

dilakukan oleh lembaga masyarakat bersinergi, sehingga untuk penanganan isu di satu 

lokasi dapat melibatkan minimal 4 lembaga masyarakat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

Perbandingan kebijakan tahun 2016 dan 2017 

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 

Kebijakan Target 

2016 

Realisasi 

2016 

Capaian 
% 

Target 
2017 

Realisasi 
2017  

Capaian 
% 

Jumlah 

kebijakan di 

Lembaga 

Masyarakat 

yang disusun, 

direview dan 

difasilitasi 

untuk 

diharmoniskan 

agar menjadi 

responsive 

gender 

6 

Kebijakan 

14 

Kebijakan 

333 % 12 

Kebijakan 

11 
Kebijakan 

91,66 % 

 

Analisisnya : 

 

 

4. Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 

 

Tabel 3.1.7. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2017 

Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 

Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja Kegiatan 

Target Realisasi  % 
capaian  

Terlaksananya 

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Tugas dan 

Dukungan 

Administrasi 

Deputi Bidang 

Partisipasi 

Masyarakat 

Tersusunnya 

rencana program 

kegiatan dan 

anggaran Deputi 

Bidang Partisipasi 

Masyarakat 

3 dokumen 3 dokumen 100% 

 Terlaksananya 

pelaporan dan 

data Deputi 

Bidang Partisipasi 

Masyarakat 

4 dokumen 4 dokumen 100% 

 Terlaksananya 
peraturan 

perundangan –

undangan di 

Bidang Partisipasi 

Masyarakat 

4 
Dokumen 

4 Dokumen 100 

 Terlaksananya 

sarana prasarana 
keuangan dan 

SDM Deputi 

Bidang Partisipasi 

Masyarakat 

12 bulan 12 bulan 100 
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Pencapaian masing-masing sasaran terhadap target Indikator Kinerja Utama (IKU) Deputi 

Bidang Partisipasi Masyarakat yang direncanakan pada tahun 2017 dapat dilihat pada 

tabel berikut: 

 

Tabel 3.1.8. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 

 

Tujuan Sasaran 

Strategis 

Indikator 

Kinerja 

Target Realisasi Capaian 

 Meningkatkan 

partisipasi 

masyarakat dan 
sinergitas antar 

lembaga 

masyarakat 

dalam 

peningkatan 
pemberdayaan 

perempuan dan 

perlindungan 

anak 

 

Meningkatnya 
partisipasi dan 
sinergitas 
lembaga profesi 
dan dunia usaha, 
media, dan 
organisasi agama 
dan 
kemasyarakatan 
serta akademisi 
dan lembaga 
riset dalam 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan 
anak 

 

Persentase 
Partisipasi 
Lembaga 
Masyarakat 

 

10 %   

 
 

Gambar 3.1.9 
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Analisis:  

 

Sebagai informasi, pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 2016, secara nasional, 
Kementerian PPPA telah menyelenggarakan Temu Nasional Partisipasi Publik untuk 
Kesejahteraan Perempuan dan Anak (Temu Nasional PUSPA), yang dihadiri oleh 
perwakilan lembaga masyarakat, dunia usaha dan media dari seluruh Indonesia. Acara 
tersebut menghasilkan “Deklarasi Yogyakarta Untuk Kesejahteraan Perempuan dan 
Anak”. Pada kegiatan ini juga, telah dihasilkan banyak kerjasama yang sinergis antara 
pemerintah dan peserta, maupun peserta dengan peserta. 

Puspa Nasional ke 2 diselenggarakan di Surabaya tanggal 27 s.d 29 Agustus 2017 
di Hotel Vassa Surabaya, untuk mendukung pembangunan PPPA, Kementerian PPPA, 
melalui Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat yaitu hasil temu nasional PUSPA adalah 
beberapa hal rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti sebagai berikut :  

1. Melakukan replikasi dan implementasi dari berbagai kisah/cerita keberhasilan 
lembaga masyarakat di daerah dalam rangka membangun sinergi; 

2. Membagun mekanisme komonitas antara lembaga masyarakat dengan dinas 
PPPA di tingkat provinsi dan kabupaten/kota seluruh Indonesia; 

3. Mendorong lahirnya berbagai regulasi di daerah dalam melindungi hak 
perempuan dan anak Indonesia yang mengacu pada Pancasila, UUD 1945 dan 
peraturan perundangan yang berlaku; 

4. Perlu peningkatan kerjasama yang optimal dan harmonis antar kementerian 
dalam peningkatan partisipasi public untuk kesejahteraan perempu agama, suku, 
budaya dan golongan untuk tercapaian dan anak; 

5. Perlu adanya database lembaga masyarakat dalam membangun komunikasi, 
informasi dan kemitraan; 

6. Perlu aktualisasi potensi perempuan secara professional tanpa membedakan ras, 
agama, suku, budaya dan golongan untuk tercapainya perempuan mandiri, 
berkualitas dan bermartabat serta sejahtera; 

7. Berkomitmen membangun sinergitas dengan memegang prinsip-prinsip yaitu : 
mau berbagi, semua penting, tidak saling menyalahkan, transparan dan ikhlas. 

Sasaran ini memiliki satu sasaran strategis, yaitu persentase partisipasi lembaga masyarakat 

dengan target 10%. 

 Dengan terbitnya Peraturan Menteri PP-PA nomor 2 tahun 2017 tentang Partisipasi 
Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan 

Keputusan Menteri PP-PA nomor  57 tahun 2017 tentang Keanggotaan Forum Komunikasi 
untuk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak periode 2017-2019 maka 
presentase partisipai masyarakat dapat dicapai karena dengan adanya forum komunikasi 
lembaga masyarakat di 34 provinsi yang terbentuk maka sinergitas antara lembaga 
masyarakat dapat terpantau dan terwujud kerjasama antara pemerintah dan lembaga 
masyarakat. 
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3.2. REALISASI ANGGARAN 

 

Dalam melaksanakan kegiatan tahun 2017 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 

didukung anggaran sebesar Rp36.243.600.000,00. Jumlah realisasi penarikan dana Tahun 

2017 sebesar Rp36.224.305.994,00 atau serapan anggaran sebesar 99,94 persen. Hal ini 

menunjukan bahwa pada tahun 2017 terdapat efisiensi penggunaan anggaran dan target 

dapat tercapai. Hal ini dikarenakan adanya program yang jelas yaitu three Ends dimana 

dua program ada di Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat antara lain stop kekerasan 

terhadap perempuan dan stop perdagangan orang dan stop kesenjangan ekonomi terhadap 

perempuan dalam mewujudkan Nawa Cita Kabinet Kerja.  

 

 

Tabel 3.14. Perkembangan Serapan Anggaran  

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 

No. Tahun  Anggaran (Rp)   Realisasi (Rp)  Serapan 

1 2017 36.243.600.000 36.224.305.994 99,94% 

2 2016 34.730.556.000 34.535.234.896 96,03% 

 

Anggaran tahun 2016 sebeasar Rp. 34.730.556.000 dan realisasi anggaran tahun 2016 

sebesar Rp. 34.535.234.896 dengan serapan 96,03%,  Anggaran tahun 2017 sebesar Rp. 

36.243.600.000 realisasinya Rp. 36.224.305.994- dan serapannya 99,94%, perbedaan atau 

selisish anggaran tahun 2016-2017 sebesar Rp. 1.513.044.000 2017 maka ada 

peningkatan kenaikan anggaran tahun 2017 sebesar 3,91 %. 

 

Rincian realisasi anggaran tahun 2017 per jenis kegiatan dapat dilihat pada tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.15. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017 

Asdep Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha 

 

No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Terlaksanannya kegiatan 

sosialisasi tentang edukasi 

pembinaan gizi ibu dan anak 

melalui organisasi profesi bidang 

kesehatan  

3.381.677.000 3.381.657.800 99.99 

2 Terlaksananya kegiatan 

sosialisasi tentang pola asuh 

anak oleh keluarga bagi 

organisasi profesi  

3.340.000.000 3.399.181.900 99,97 

3 Terlaksananya kegiatan forum 
dialog bagi dunia usaha tentang 

pemanfaatan program CSR 

untuk mendukung kelompok 

usaha mikro perempuan 

 

 

 

1.000.000.000 995.191.942 99,51 

4 Terlaksananya kegiatan forum 

dialog bagi organisasi profesi 

bidang pendidikan dan 

kesehatan tentang program 

285.850.000 285.850.000 100 
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unggulan three ends. 

5 Terlaksananya kegiatan forum 
komunikasi antara unit kerja PP 

provinsi dengan dunia usaha 

tentang peluang kerjasama 

program  

725.371.000 725.354.000 99.99 

6 Promosi dan publikasi tentang 

PPPA melalui aplikasi 
PUSPA(Partisipasi publik untuk 

kesejahteraan perempuan dan 

anak) berbasis android 

324.629.000 322.908.100 99.46 

7 Pelaksanaan pertemuan nasional 

lembaga profesi dan dunia usaha  

238.742.000 237.941.240 99,66 

8 Informasi hasil pemantauan, 

analisis evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan PUG, PP dan PA 

dilembaga profesi dan dunia 

usaha 

243.731.000 243.457.100 99.88 

Total  9.600.000.000 9.591.542.082 99.91 

 

 

Tabel 3.16. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017 

Asdep Partisipasi Media  

No Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Terlatihnya SDM Pusat dan 

daerah paham dan mampu 

melakukan kegiatan jurnalistik 

dengan perspektif gender  

 

2.869.135.000 2.868.826.220 99.98 

2 Terlatihnya komonitas di 
kecamatan paham dan mampu 

melakukan kegiatan jurnalistik 

dengan perspektif gender 

940.489.000 940.275.946 99.97 

3 Terlaksananya advertorial dan 

talkshow tentang isu gender 

perempuan dan anak di Stasiun 
TV 

108.000.000 108.000.000 100 

4 Terlaksananya talkshow 

tentang isu gender perempuan 

dan anak di radio 

28.000.000 28.000.000 100 

5 Terlaksananya kajian tentang 

dampak media social terhadap 

perempuan dan anak 

195.680.000 195.679.400 99.99 

6 Terlaksananya reviewundang-

undang nomor 32 tahun 2002 
tentang penyiaran untuk lebih 

responsif gender  

179.000.000 175.810.000 98.21 

7 Terlaksananya pedoman media 

sosial yang responsif gender  

160.350.000 160.349.400 99.99 
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8 Media yang meningkat 

pemahamannya tentang PUG, 

PP dan PA 

484.589.000 484.571.500 99.99 

9 Terlasananya forum koordinasi 

bidang media tentang 
pelaksanaan PUG, PP dan PA di 

Aceh, Kalbar, Sultra, Kaltara , 

NTT dan Maluku 

3.132.628.000 3.131.178.702 99.95 

10 Terselenggaranya kesepakatan 

bersama antara kemen PP dan 

PA dengan LSF dan AJI dalam 

pelaksanaan PUG, PP dan PA 

206.129.000 205.920.333 99.89 

11 Terlaksananya monitoring dan 

pemantauan terhadap media 

massa nasional tentang 

pelaksanaan PUG, PP dan PA 

552.000.000 551.995.000 99.99 

TOTAL 8.856.000.000 8.850.606.501 99.93 

 

 

Tabel 3.17. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017 

Asdep Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan 

No. Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Telaksananya pelatihan kesehatan 

reproduksi di organisasi 

keagamaan dan kemasyarakatan 

664.605.000 664.584.737 99.99 

2 Terlasananya sinergi antar 
lembaga/kementerian/SKPD dan 

organisisai masyarakat dalam 

pelaksanaan gerakan masyarakat 

sehat  

1.093.887.000 1.093.834.847 99.99 

3 Terlaksananya kegiatan penguatan 

lembaga masyarakat dalam 
kebudayaan dan kearifan local 

yang responsif gender dan peduli 

anak 

5.338.987.000 5.338.885.909 99.99 

4 Terlaksananya partisipasi 

organisasi dalam pengasuhan dan 

penanaman ninlai-nilai budi 

pekerti 

1.032.227.000 1.031.907.690 99.96 

5 Terlaksananya sinergi program 
antar K/L/SKPD dan organisasi 

masyarakat tentang pola 

pengasuhan anak 

1.154.305.000 1.154.231.000 99.99 

6 Terselenggaranya kampaye 

tentang gizi 

178.095.000 178.095.000 100 

7 Terlaksananya kegiatan pondok 

pesantren ramah anak 

330.520.000 330.471.500 99.98 

8 Terlaksananya kebijakan 
partisipasi keagamaan dan 

kemasyarakatan yang disusun, 

direview dan dikoreksi 

885.762.000 882.917.648 99.67 

9 Terlatihnya SDM dan penggiat 

kebijakan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan 
anak di organisasi keagamaan dan 

kemasyarakatan 

990.112.000 988.832.850 99.87 

10 Terlaksananya rekomendasi hasil 631.500.000 631.499.875 100 
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pemantauan, analisis, evaluasi 

dan pelaporan pelaksanaan PUG, 

PP dan PA di organisasi 

keagamaan dan kemasyarakatan 

 TOTAL 12.300,000,000 12.295,216,056 99.91 

 

Tabel 3.17. Rincian Realisasi Anggaran Tahun 2017 

Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 

No. Kegiatan Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Layanan Dukungan Manajemen 

Eselon I 

4.244.000.000 4.243.467.994 99.98 

2 Layanan Perkantoran   

 

1.243.600.000 1.243.428.361 99.98 

 

 

Berdasarkan capaian realisasi anggaran tersebut di atas, maka rekomendasi pencapaian 

realisasi anggaran untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut: 

1. Pemanfaatan anggaran diarahkan pada kegiatan yang mendukung prioritas nasional. 

Pada tahun 2018, Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat memiliki satu kegiatan yang 

mendukung prioritas nasional yaitu PUSPA (Partisipasi publik untuk kesejahteraan 

perempuan dan anak) dan sinerginitas lembaga profesi dan dunia usaha, Partisipasi 

publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak organisasi keagamaan dan 

kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan 

dan perlindungan anak dalam mendukung program unggulan three ends (3Ends) 

 

2. Pada tahun 2018 di Sekretariat Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat perlu 

meningkatkan koordinasi dan evaluasi terkait pengelolaan APBN (uang dan barang) di 

Satker Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat agar dapat dipertanggungjawabkan secara 

akuntabel.  

3. Diperlukan penambahan sumber daya manusia ASN dan ASN yang kompeten dalam 

melaksanakan tugas di bidang masing-masing; 

4. Mengusulkan adanya panduan atau petunjuk teknis pemberian reward and punishment 

yang diterbitkan oleh sekretariat kementerian.  
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BAB IV 
PENUTUP 

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2016 Deputi Bidang 

Partisipasi Masyarakat merupakan LAKIP tahun pertama dalam periode emapat tahun Rencana 

Strategis 2016-2019 Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat. LAKIP ini disusun sebagai bentuk 

akuntabilitas atau pertanggung jawaban atas mandat kinerja yang dibebankan oleh Kementerian PP 

dan PA. 

Harapannya, seluruh data dan informasi yang dimuat di dalam laporan ini, dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi sekaligus masukan berharga bagi perencanaan kinerja tahun-tahun 

mendatang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


