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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan anugerah dan

rahmat-Nya, bisa Menyusun SDGs Repot ini. Meskipun dalam situasi covid-19 hingga saat ini tidak mengurangi

kegiatan tim PKGA LPPM IPB University dalam mendukung program Sustainable Development Goals (SDGs).

SDGs berisi 17 tujuan yang salah satunya adalah Kesetaraan Gender yang dapat dicapai hingga tahun 2030.

karena itu dalam setiap perencanaan Program dan Kegiatan IPB dan juga Pusat-pusat didalamnya berupaya

mendukung pencapaian SDGs.

SDGs Report ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian, kami berharap dokumen ini dapat memberikan
informasi dan menjadi acuan dalam penyusunan kebijakan dan program kegiatan selanjutnya serta dapat
memberikan manfaat bagi pihak yang memerlukan. Akhir kata, semoga segala upaya yang kita lakukan dalam
rangka meningkatkan Kesetaraan Gender di berbagai aspek kehidupan ini mendapat ridho Allah SWT.

Kepala

Dr. Ir. Budi Setiawan, MS

pkga@apps.ipb.ac.id 0251-8356420 www.pkga@apps.ipb.ac.id
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KEGIATAN WEBINAR PUSAT KAJIAN GENDER DAN ANAK LPPM IPB UNIVERSITY

“PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DALAM PERSPEKTIF MILENIAL ”
Perkawinan anak saat ini menjadi perhatian masyarakat umum, terkait dengan viralnya

di media online, dari iklan suatu organizer wedding yang mempromosikan dan

mempersuasif masyarakat untuk menikah muda 12-20 tahun, yang notabene adalah

pada rentang mulai umur anak-anak. Pada sisi lain negara telah mengeluarkan

peraturan perundangan yang melarang perkawinan anak, seperti pada UU Perkawinan

No 16/2019 sebagai perubahan UU Perkawinan 1/1974, di dalamnya menyatakan

“Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19

(sembilan belas) tahun”.

Kementerian Agama (2020) mencatat adanya peningkatan perkawinan anak atau yang

dikenal dengan pernikahan dini sebanyak 23.700 pasangan di tahun 2019 dan sampai

Juni 2020 sebanyak 34.000 permohonan dispensasi pernikahan dini (usia kurang dari

19 thun) yang diajukan masyarakat, dengan 97 persen dikabulkan. Banyak faktor yang

disinyalir sebagai penyebab perkawinan anak, seperti kemiskinan dan sosial budaya,

Demikian pula dampaknya cukup banyak diperbincangkan oleh para ahli, misalnya

perkawinan anak berdampak buruk bagi kesehatan, karena secara fisik alat reproduksi

anak perempuan masih dalam masa pertumbuhan dan belum siap untuk hamil dan

melahirkan, sehingga beresiko terhadap kematian ibu dan bayi yang dilahirkan. Secara

budaya, ada stigma bahwa perempuan yang belum menikah pada umur yang dianggap

ideal dan sayangnya adalah di bawah umur/umur anak-anak adalah perempuan “tidak

laku”, demikian juga pada keluarga miskin perkawinan muda dianggap sebagai

penyelamat ekonomi keluarga, karena anak yang belum menikah menjadi beban

finansial keluarga. Pembahasan perkawinan dari perspektif kaum milenial belum

banyak dibahas, padahal kaum milenial sebagai pelaku utama perkawinan anak.

Menjadi penting untuk mengetahui pandangan mereka tentang perkawinan anak,

termasuk sejauhmana pengetahuan dan sikapnya tentang hal ini.

Terlebih lagi kaum milenial akrab dengan media komunikasi digital

atau media sosial, dan menjadikannya sebagai sumber informasi

terlebih dari para influencer Instagram atau youtube (youtuber).

Pengaruh media sosial menjadi cukup kuat dalam membentuk tren gaya

hidup, khususnya kaum milenial tersebut. Pada saat ini ada

kecenderungan pihak-pihak tertentu memanfaatkan media sosial ini

untuk mengkampanyekan suatu nilai-nilai sosial sesuai dengan

agendanya, termasuk perkawinan usia anak, meskipun secara legal

formal dan sosial dianggap sebagai bentuk penyimpangan. Selain

faktor media massa digital yang akrab dengan dunia kaum milenial,

pengaruh pendidikan dalam keluarga juga penting dalam membentuk

pandangan kaum milenial tentang perkawinan anak. Keluarga

merupakan lembaga primer yang membentuk nilai-nilai kehidupan bagi

anggota keluarganya, khususnya pada anak. Melalui keluarga anak

mendapatkan pendidikan informal yaitu internalisasi nilai-nilai hidup,

termasuk kesiapan berkeluarga.

Terkait dengan hal tersebut, Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA)

LPPM IPB menyelenggarakan webinar untuk mengupas tuntas tentang

perkawinan anak dalam perspektif kaum milenial. Dari hasil webinar

ini diperoleh suatu rumusan strategi untuk pencegahan perkawinan

anak dengan mempertimbangkan perspektif kaum milenial.

pkga@apps.ipb.ac.id 0251-8356420 www.pkga@apps.ipb.ac.id



Pusat Kajian Gender dan Anak
(PKGA)

WEBINAR PUSAT KAJIAN GENDER DAN ANAK LPPM-IPB UNIVERSITY
“Mengurai Isu dan Solusi Pekerja Perempuan dan Anak di Perkebunan Sawit”

Perkebunan sawit merupakan salah satu sub sektor pertanian yang cukup besar

memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Mengutip dari data Gabungan

Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada tahun 2017, nilai ekspor minyak

sawit Indonesia menembus US$ 22,97 miliar, naik 26 persen dibandingkan 2016 yang

hanya mencapai US$ 18,22 miliar. Dari penyerapan tenaga kerja, perkebunan sawit di

tahun 2011 saja menyerap tenaga kerja 4,5 juta orang, dengan asumsi setiap sepuluh

ha luas lahan perkebunan diperlukan rata-rata 4 orang tenaga kerja lapangan, maka

perkebunan kelapa sawit yang pada tahun 2011 seluas sekitar 8,9 juta ha dapat

menyerap sekitar 3,5 juta orang, dan ditambah lagi di bagian pengangkutan,

pengolahan dan laboratorium akan menyerap 500 ribu orang. Jika dihitung juga tenaga

kerja administrasi kebun, panen, angkutan, pengolahan dan laboratorium. Di samping

itu tumbuhnya pusat-pusat perekonomian lokal di kawasan perkebunan kelapa sawit

juga menunjukkan indikator kontribusi industri kelapa sawit ini.

Besarnya kontribusi ekonomi perkebunan kelapa sawit tersebut terbukti mendorong

laju ekonomi bangsa, namun di sisi lain muncul pandangan negatif sebagai akibat dari

adanya praktek-praktek pengelolaan perkebunan yang tidak menggunakan prinsip-

prinsip keberlanjutan, dari aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Demi mencapai

keuntungan ekonomi, perhatian terhadap keberlanjutan sosial dan lingkungan

seringkali terabaikan, sehingga berakibat munculnya isu-isu sosial dan lingkungan di

dalam dan di sekitar area perkebunan. Salah satu isu sosial tersebut adalah taraf

kehidupan yang rendah kelompok-kelompok masyarakat marjinal, yang secara spesifik

menimpa pada kaum perempuan dan anak-anak. Pada rumah tangga tani skala kecil

atau buruh tani, perempuan bekerja tidak diupah dengan alasan membantu suami

demikian pula dengan anak-anaknya. Pada perempuan yang memiliki hubungan kerja

dengan perusahaan perkebunan sawit, lebih banyak yang bekerja dengan status buruh

harian lepas (BHL) atau borongan. Status ini sangat rentan karena tidak ada jaminan

kerja, seperti cuti hamil, melahirkan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, upah yang

rendah dan sebagainya.

Isu yang terkait dengan kurangnya perhatian tentang pemenuhan hak dan

perlindungan perempuan dan anak yang terlibat dalam perkebunan kelapa

sawit tersebut, menjadi catatan Amnesti Internasional pada tahun 2016 yang

mempublikasikan laporannya tentang hasil investigasinya pada pelanggaran

hak asasi manusia pada perusahaan kelapa sawit. Pelanggaran tersebut berupa:

penggunaan tenaga kerja anak (di bawah 15 tahun melakukan kerja fisik dan

berbahaya), pemberian upah rendah di bawah upah minimum, tidak ada

jaminan pensiun dan asuransi kesehatan, diskriminasi terhadap pekerja

perempuan, dan penggunaan sistem target dan sanksi yang dikaitkan dengan

pembayaran, sehingga mendorong pekerja membawa anaknya untuk

membantu.

Pemenuhan hak dan perlindungan perempuan termasuk anak merupakan

salah satu upaya capaian SDG’s. Secara langsung tujuan nomor 5: kesetaraan

gender dan nomor 8: pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi.

Namun dari capaian kedua tujuan tersebut, secara tidak langsung akan

mencapai tujuan yang lain, karena kesetaraan gender ini sebagai pintu

masuk untuk pencapaian tujuan yang lain, yaitu nomor 1: mengakhiri

kemiskinan, nomor 2: mengakhiri kelaparan; nomor 3: menjamin kehidupan

yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan, dan nomor 4: menjamin

pendidikan yang berkualitas. Pada kenyataannya perempuan yang memiliki

kesempatan kerja yang setara dan berkeadilan, akan menggunakan

penghasilan dari pekerjaannya untuk memenuhi kebutuhan pangan,

kesehatan, pendidikan bagi keluarganya, sehingga rumah tangganya

berpeluang untuk lebih sejahtera. Oleh karena itu, melalui webinar ini,

diharapkan mampu untuk memperoleh masukan dari multipihak dalam

rangka inovasi kelembagaan dan sistem informasi untuk pemenuhan hak dan

perlindungan perempuan dan anak pada perkebunan sawit.

pkga@apps.ipb.ac.id 0251-8356420 www.pkga@apps.ipb.ac.id



Pusat Kajian Gender dan Anak
(PKGA)

PROGRAM RISET KOLABORASI INDONESIA
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REKAYASA SOSIAL PELESTARIAN KERAJINAN BUDAYA LOKAL  BERBASIS 
INDUSTRI RUMAHAN DI JAWA

Perempuan yang bekerja dalam industri rumahan menjadi subyek penting dalam

eksistensi kerajinan budaya lokal. Pendekatan Women in Development (WID) yang

mengintegrasikan perempuan dalam pembangunan menjadikan perempuan banyak

memiliki ruang untuk memampukan kapasitasnya dalam pembangunan. Walaupun

berbagai program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan

keluarganya telah dilakukan tetapi belum fokus secara khusus pada perempuan yang

mayoritas menjadi perajin pada industri rumahan tersebut. Penelitian ini bertujuan

untuk 1) Mengidentifikasi industri rumahan (skala mikro) yang memproduksi

kerajinan budaya lokal berbasis anyaman bambu yang dikelola perempuan pengrajin;

2) Memahami posisi perempuan dalam industri rumahan dari pembagian kerja dan

pengambilan keputusan atas sumberdaya dan faktor yang mempengaruhinya; 3)

Menemukan kebutuhan gender praktis dalam aktivitas produktif dan faktor yang turut

merekonstruksi munculnya persepsi mengenai pemenuhan; serta 4) Mengidentifikasi

kebijakan pengarusutamaan gender dari pemerintah mengenai perempuan pengrajin

dan rekayasa sosial untuk mewujudkan kesetaraan gender. Penelitian ini menerapkan

pendekatan dan teori perspektif gender dan menerapkan metode Penelitian

Participatory Action Research (PAR) di Desa Gunung Mulya dan Situ Daun

Kecamatan Tenjolaya, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Data dikumpulkan dari

wawancara yang menggunakan kuesioner terhadap 50 orang perempuan pekerja

industri perajin bambu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan lebih banyak

menghabiskan pada peran reproduktif. Perempuan juga tampak sudah memiliki akses

sumberdaya, namun tidak banyak memiliki kontrol terhadap sumberdaya. Pemerintah

kabupaten dapat mengoptimalkan perannya dalam pengarusutamaan gender dalam

program dengan mengakomodir kebutuhan praktis gender guna melestarikan usaha

berbasis kearifan lokal ini, terutama dalam penyediaan inovasi dan modal usaha

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa perempuan pekerja industri rumahan

penghasil kerajinan bambu berperan dalam aktivitas ekonomi rumah tangga. Mereka

memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pesanan meskipun dalam hal pembagian

waktu, seiring dengan menyelesaikan aktivitas reproduktif. Perempuan pekerja

industri rumahan juga tampak sudah memiliki beragam akses atas sumberdaya,

seperti bahan baku dan pemasaran. Peran perempuan sesungguhnya sudah nampak

dan lebih banyak dibandingkan laki-laki dalam pengambilan keputusan atas

sumberdaya kredit, pemasaran, keuangan usaha, serta produksi hingga teridentifikasi

adanya isu beban kerja ganda pada perempuan. Kebutuhan praktis gender yang

diharapkan responden yang kebanyakan berlatar belakang SD dan SMP serta sudah

akses sosial media adalah modal usaha. Pemerintah tampak belum maksimal

memprioritaskan PUG dalam program ekonomi untuk pengrajin yang melestarikan

kearifan lokal ini sehingga rekayasa sosial yang dibutuhakan adalah memasukkan

pemenuhan kebutuhan strategis di dalamnya.
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Penyusunan Data Pilah Responsif Gender pada Pengembangan Unit 
Pengolah Pupuk Organik (UPPO) dengan Kementerian Pertanian RI 

Pengembangan pertanian berkelanjutan mengedepankan konsep pembangunan yang

mem-berikan kesetaraan manfaat kepada seluruh lapisan masyarakat yang

menggantungkan ke-hidupannya pada sektor pertanian. Kesetaraan tersebut juga

dimaksudkan ada di dalam interaksi antara petani laki-laki dan perempuan. Dengan

konsep inilah pengarusutamaan gender hadir se-bagai salah satu solusi mengatasi

ketimpangan akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat yang di-peroleh oleh petani

dengan gender yang berbeda.

Sebagian besar kultur daerah di Indonesia menganut paham patrilineal, dimana laki-

laki diang-gap memiliki kelebihan dalam hal hak dan kewajiban baik di area domestic

maupun area social kemasyarakatan. Meskipun begitu, telah Nampak adanya

pergeseran peran laki-laki dan perempuan. Perkembangan ekonomi dan teknologi

dipercaya membawa pengaruh pada pergeseran nilai-nilai individu dan keluarga baik

yang berkaitan dengan prinsip-prinsip hidup, nilai-nilai keluarga maupun nilai-nilai

kebersamaan termasuk pergeseran peran gender antara laki-laki dan perempuan.

Pergeseran tercermin dari kesadaran bahwa peran dan tanggung jawab laki-laki dan

perempuan adalah sama (equal) meskipun secara biologis mempunyai perbedaan.

Pergeseran juga tercermin dari persamaan tingkatan nilai antara anak laki-laki dan

anak perempuan. Artinya nilai anak laki-laki tidak lebih tinggi dari anak perempuan,

dan sebaliknya. Pergeseran nilai-nilai atau norma masyarakat tercermin dari adanya

kemitraan laki-laki dan perempuan dalam pem-bangunan, dan bahwa laki-laki (suami)

tidak satu-satunya aktor yang bertanggung jawab pada pekerjaan publik (mencari

uang), namun sudah menjadi tanggung jawab bersama dengan perempuan (istri).

Pergeseran nilai keluarga tercermin dari meningkatnya kemitraan gender (gender

relations/parternship) dalam menjalankan fungsi ekonomi keluarga yang ditunjukkan

dengan sal-ing mendukung dalam generating income keluarga (Puspitawati,2013).

.

Direktorat Jenderal Prasarana telah secara konsisten menerapkan pengarusutamaan

gender pada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di daerah sejak tahun 2007. Setiap

tahun terdapat kegiatan yang di dalam pelaksanannya dikembangkan dengan

memenuhi prinsip-prinsip pengarusutamaan gender. Selanjutnya, sejak 2011,

kegiatan pengarusutamaan gender mulai dikembangkan lebih jauh, yaitu dengan

mengumpulkan data terpilah untuk memberikan gam-baran pelaksanaan kegiatan

responsif gender dengan lebih jelas dan kuantitatif. Dan di tahun 2020 bekerjasama

dengan Pusat Kajian Gender dan Anak (PKGA) LPPM IPB University melakukan

Penyusunan Data Pilah Responsif Gender pada Pengembangan Unit Pengolah Pupuk

Organik (UPPO) dengan lokasi pada 3 Provinsi yaitu Sumetara Utara, Sulawesi Utara

dan DIY Yogyakarta.

Tersusunnya data terpilah gender pada Pengembangan Unit Pengolah Pupuk Organik

(UPPO) Kementerian Pertanian Republik Indonesia dapat menjadi salah satu rujukan

kebijakan dan sasarap pembangunan selanjutnya sehinga tepat sasaran efektif dan

efesian.
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Penyusunan Profil Gender, Profil Perempuan dan Profil Anak Daerah

Ketersediaan informasi data kependudukan yang relevan dan akurat sangat dibutuhkan

sebagai bahan evaluasi dan analisa penentuan kebijakan di masa yang akan datang.

Data-data terkait dengan pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan

perlindungan perempuan sangat penting sebagai bahan dalam penentuan arah program

dan kegiatan, sebagaimana kita ketahui bahwa beberapa capaian indikator RPJMD

kabupaten masih ada yang belum tercapai, seperti IPG dan IDG suatu daerah apakah

naik ataupun turun. Untuk itu ketersediaan data melalui mekanisme yang terstruktur

dan metode pengambilan data menjadi salah satu kunci utama dalam upaya

ketersediaan data yang relevan, akurat dan berkelanjutan. Karena itulah perlu

Penyusunan Profil Gender secara berkesinambungan yang menggambarkan potret dan

data-data Gender di suatu daerah

Dengan ketersediaan data yang relevan, akurat dan berkelanjutan perkembangan

pembangunan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungnan perempuan serta

potret data anak dapat selalu terpantau sehingga memudahkan untuk dilakukan

monitoring dan evaluasi capaian program Pengarusutamaan Gender, Pemberdayaan

Perempuan dan perlindungan perempuan serta pembangunan dan pemenuhan hak

anak.

Dengan Tujuan:

1. Tersedianya data dan Profil Gender, Perempuan dan Anak yang relevan, akurat

dan berkelanjutan

2. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi capaian program Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan Pemenuhan

Hak anak di suatu daerah

3. Sebagai bahan sasaran Renstra, Renja Dinas dan RPJMD

4. Sebagai bahan analisis dan kajian Pembangunan Gender (IPG-IDG) dan Program

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Perempuan serta Pemenuhan Hak Anak

5. Sebagai rekomendasi perencanaan penyelenggaraan program dan kegiatan agar

Pembangunan IPG-IDG, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan

serta Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak tepat sasaran.

Penyusunan data pilah gender sebagai salah satu pemenuhan 7 syarat pelaksanaan

pengarusutamaan gender di daerah sesuai dengan Intruksi Presiden No 9 Tahun 2000

dan sebagai data dasar capaian Pembangunan Gender suatu daerah dan Undang-

undang Perlindungan Anak
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Sosialisasi, Advokasi, Pelatihan, dan Pendampingan Pengarusutamaan Gender (PUG), 
Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dan Pemenuhan Hak Anak (PUHA)

Dalam upaya akselerasi dan percepatan pembangunan yang berbasis gender, PKGA

LPPM IPB University selalu melakukan sosialisasi dan advokasi kepada kepala

daerah, Lembaga maupun Kementerian guna mendukung Intruksi Presiden No 9

Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan sebagai tindak

lanjut tujuan pembangunan yang berkelanjutan (TPB/SDGs) untuk mencapai

kesetaraan gender. Selain itu Pendampingan Pelaksanaan PUG PKGA LPPM

memberikan arahan strategi dan capaian pelaksanaan PUG agar terus berjalan

suistenable sehingga pembangunan lebih efektif dan efesien dalam upaya mencapai

Keadilan dan Kesetaraan Gender disegala bidang/sektor pembangunan.

Selanjutnya dilakukan pendampingan dan pelatihan guna dapat mengintegrasikan isu-

isu gender di dalam program dan kegiatan pemerintah baik pusat maupun daerah

sehingga pelaksaan PUG dapat optimal dan berkesinambungan.kedalam program dan

kegiatan melalui Pelatihan PPRG yaitu disamping sebagai syarat pemenuhan 7

indikator pelaksanaan PUG juga sebagai percepatan agar semua program dan kegiatan

Pembanguan menjadi responsif Gender dengan sasaran, luaran dan dampak

pembangunan tepat sasaran bagi seluruh lapisan masyarakat

Adapun dalam rangka terwujudnya Indonesia Layak Anak (IDOLA) pada tahun 2030,

PKGA LPPM IPB University selalu aktif dan bekerjasama dengan pemerintah baik

pusat maupun daerah melakukan sosialisasi, Advokasi, pendampingan dan Pelatihan

Pemenuhan Hak Anak (PUHA) dengan harapan melalui Pemenuhan hak anak maka

sinergitas dan sistem yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat yaitu

Kabupaten/Kota Layak Anak bisa diterapkan sampai level Kelurahan dan RW.

Sejalan dengan hal tersebut PKGA LPPM IPB University berkomitmen dan

bekerjasama dalam upaya mendukung terwujudnya Kabupaten/Kota Layak Anak di

bogor raya, seperti Depok, Kota Bekasi, Kota Bogor dan Kabupaten Bogor.
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