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BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
(Kementerian PP-PA) Tahun 2017 merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas
pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2017. Penyusunan Laporan Kinerja
Kementerian PP-PA Tahun 2017 mengacu  pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah,

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah,

3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kementerian PP-PA mempunyai
tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan
pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Kementerian PP-PA menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesetaraan gender (KG),
Perlindungan Hak Perempuan (PHP), Perlindungan Anak (PA), tumbuh Kembang
Anak (TKA), dan Partisipasi Masyarakat (PM);

2. penetapan sistem data gender dan anak;
3. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang KG, PHP, PA, TKA dan

PM;
4. koordinasi pelaksanaan penanganan perlindungan perempuan dan anak berbasis

gender;
5. koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi

di lingkungan Kementerian PP-PA;
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6. pengelolaan barang milik/kekayaan negara di lingkungan Kementerian PP-PA;
7. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PP-PA.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015
tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah
disusun organisasi dan tata kerja Kementerian PP-PA melalui Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak. Susunan organisasi berdasarkan Peraturan Menteri PP-PA Nomor 11 Tahun
2015 digambarkan pada gambar 1.1.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Kementerian PPPA

D. SDM

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kementerian PP-PA didukung oleh 256
orang pegawai (Aparatur Sipil Nasional/ASN) yang terdiri dari 100 laki-laki (39 persen)
dan 156 perempuan (61 persen). (Tabel 1.1)

- Staf Ahli Bidang Pembangunan Keluarga
- Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
- Staf Ahli Bidang Penanggulangan Kemiskinan
- Staf Ahli Bidang Komunikasi Pembangunan
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Tabel 1.1
Pegawai ASN Kementerian PP-PABerdasarkan Unit kerja, Desember 2017

No. Unit Kerja
Jenis Kelamin

Jumlah
Laki-laki Perempuan

1. Sekretariat Kementerian 39 59 98

2. Deputi Bidang Kesetaraan Gender 15 23 38

3. Deputi Bidang Perlindungan Hak perempuan 6 24 30

4. Deputi Bidang Perlindungan Anak 13 19 32

5. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak 15 18 33

6. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 12 13 25

Total 100 156 256

Dari Ijasah tertinggi yang
dimiliki pegawai Kementerian
PP-PA, didominasi oleh Strata
Satu (S1) 145 orang (54%),
diikuti Strata Dua (S2) 82 orang
(31%), SLTA/Sederajat 31 orang
(12%), Strata Tiga (S3) 5 orang
(2%) dan Diploma 4 orang (1%)

E. ANGGARAN

Anggaran belanja Kementerian PP-PA Tahun Anggaran 2017 semula sebesar 573,1 miliar
rupiah. Adanya perubahan/penghematan, pagu menurun menjadi 503,1 miliar rupiah.
Jumlah pagu tahun 2017 yang sebesar 503,1 miliar rupiah ini menurun sekitar 200 milyar
dibandingkan dengan Pagu tahun 2016 sebesar 703,6 miliar rupiah.

Grafik 1.1:
Pegawai ASN Kementerian PP-PA Berdasarkan Ijasah

Tertinggi yang Dimiliki, Desember 2017
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F. POTENSI

Disamping SDM yang dimiliki Kementerian PP-PA, 67% penduduk Indonesia adalah
perempuan dan anak, yang merupakan kekuatan yang sangat besar, bila SDM yang mereka
miliki berkualitas. Untuk mendukung program dan kegiatan pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, di 34 provinsi dan 516 Kabupaten/Kota memiliki organisasi perangkat
daerah yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam bentuk
Dinas, dan 415 Kepala Daerah Kabupaten/Kota telah menginisiasi kabupaten/kota menuju
kabupaten/kota layak (KLA).

G. ISU STRATEGIS

Kondisi perempuan dan anak selama ini masih jauh dari harapan, diantara masalah yang
mereka hadapi adalah kekerasan terhadap perempuan dan anak. Angka kekerasan
terhadap perempuan adalah sebesar 33,4% atau 1 diantara 3 perempuan mengalami
kekerasan (SPHPN 2016). Angka kekerasan pada anak laki-laki adalah 38,62 persen
sedangkan pada anak perempuan adalah sebesar 20,4 persen. Sebagian besar atau 70
persen kasus kekerasan ini terjadi di dalam rumah tangga (KDRT). (Survei Kekerasan
terhadap Anak , 2013).

2015

219.4

Grafik 1.2
PERKEMBANGAN PAGU KEMENTERIAN PP-PA

2015-2018
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Berdasarkan data Simfoni PPA,
tercatat sebanyak 11.659 kasus
kekerasan terhadap perempuan dan
anak terjadi sepanjang tahun 2016
dengan korban sebanyak 12.621
orang.

Untuk kasus kekerasan terhadap
perempuan dan anak pada tahun
2017, tercatat sebanyak 15.759 kasus
atau meningkat sebanyak 35,42
persen (4.130 kasus) dibandingkan
tahun 2016.

Peningkatan jumlah korban pada
tahun 2017 sebanyak 4.438 korban
(35.16 persen) dibandingkan tahun
2016. Dari korban kekerasan terhadap
perempuan dan anak pada tahun
2017 sebanyak 17.059 orang, 3.742
korban laki-laki dan 13.312 korban
perempuan.

Untuk Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlayani pada tahun 2016
sebanyak 55,7 persen atau 7.029 dari 12.621 korban. Pada tahun 2017, korban yang
terlayani sebesar 49,1 persen atau 8.370 dari 17.059 Korban. Jumlah korban yang terlayani
pada tahun 2017 meningkat sebanyak 1.341 korban dibandingkan tahun 2016 seiring
meningkatnya jumlah korban kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Data dan informasi tentang putusan kasus dan lamanya penyelesaian kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak, menunjukan bahwa secara kualitas, layanan kepada korban
masih jauh dari yang diharapkan dan belum responsif korban.

Selain masalah kekerasan, situasi perempuan dan anak sampai saat ini masih menunjukkan
banyaknya perempuan dan anak pada kelompok marginal yang memerlukan perhatian.
Diantara mereka adalah kelompok perempuan sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW),
perempuan sebagai buruh pertanian dan perkebunan dengan upah rendah, perempuan dan
anak di kawasan hutan, dan perempuan dan anak di daerah terpencil dan perbatasan.
Mereka mempunyai resiko yang lebih tinggi, khususnya yang terkait dengan kemiskinan, dan
akhirnya lebih rentan menjadi korban kekerasan, termasuk perdagangan orang.

Karena kekerasan dan faktor-faktornya bersifat multi dimensi dan penanggulangannya harus
dilakukan secara multi sektor, maka strategi mainstreaming merupakan cara untuk

Grafik 1.3
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan
Anak, Jumlah Korban dan Persentase Korban Yang

Terlayani Tahun 2016-2017
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memastikan seluruh pemangku kepentingan, khususnya K/L dan Pemda, melakukan peran
masing-masing dalam menempatkan perempuan dan anak pada posisi yang aman.

Mandat KPPPA untuk melaksanakan strategi pengarus-utamaan dalam penanggulangan
masalah perempuan dan anak, dalam tiga tahun telah mendapat banyak masukan yang
sangat penting dari berbagai mitra, termasuk Komisi VIII DPR-RI selama ini, yang meminta
agar kondisi perempuan dan anak ditangulangi secara komprehensif. Banyak kegiatan
pembangunan yang tidak sampai pada masyarakat juga menjadi sorotan dari berbagai pihak
dan untuk itu Kementerian PPPA berusaha untuk mengangkat banyak masalah perempuan
dan anak untuk mendapat perhatian lebih besar lagi dan penanganannya oleh semua sektor
yang terkait. Diantara masukan yang diterima antara lain kondisi perempuan di perdesaan,
kondisi kesehatan dan pelayanan, kondisi ekonomi perempuan, kondisi perempuan di
daaerah terpencil, kondisi kelembagaan di daerah, koordinasi penanganan masalah, sampai
terbatasnya data.
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BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Kementerian PP-PA sebagai bagian dari Kabinet Kerja Periode 2015-2019 melaksanakan
agenda kerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
Tahun 2015-2019.Visi dan Misi Kabinet Kerja dijabarkan menjadi nilai-nilai instrumental
dalam melaksanakan agenda pemerintahan Negara di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak.

Untuk menunjukan prioritas dalam mewujudkan visi dan misi, Kabinet Kerja telah
merumuskan Sembilan Agenda Prioritas yang disebut Nawa Cita. Kementerian PP-PA juga
berperan dalam mewujudkan Nawa Cita, khususnya Nawa Cita kedua dan keempat yakni:

1. Nawa cita 2 : Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis
dan terpercaya.

2. Nawa cita 4 : Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.

Berdasarkan visi dan misi Kabinet Kerja, dan sesuai dengan tugas dan fungsi, Kementerian
PP-PA mendapatkan amanat untuk menciptakan kondisi perwujudan kesetaraan gender dan
pemenuhan hak anak.

Rumusan tujuan Kementerian PPPA untuk mendukung upaya pencapaian kesetaraan gender
(KG) dan pemenuhan hak anak, adalah sebagai berikut.

1. Tujuan ke-1 : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan

Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-1 adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : Indeks Pembangunan
Gender (IPG).

b. Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Capaian sasaran ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama : Indeks Pemberdayaan
Gender (IDG)

2. Tujuan ke-2 : Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana
Perdagangan Orang (TPPO).
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Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
1) Prevelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan
2) Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk
TPPO.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentasi Pemda yang
memberikan layanan sesuai standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan
termasuk korban TPPO yang terlaporkan.

3. Tujuan ke-3 : Meningkatkan kualitas pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kabupaten/kota yang mampu
memenuhi hak anak.

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:

a. Persentase kabupaten/kota Layak Anak; dan
b. Persentase K/L, Provinsi, dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan

responsif hak anak

4. Tujuan ke-4 : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan
publik di Kementerian PPPA

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

a. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama yakni: 1) Nilai
Akuntabilitas Kinerja Kementerian PPPA, dan 2) Status opini BPK terhadap laporan
keuangan Kementerian PP-PA.

b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kementerian PPPA.
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: persentase layanan
pengaduan masyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan ditindaklanjuti tepat
waktu.

5. Tujuan ke-5 : Meningkatkan partisipasi masyarakat dan sinergitas antar lembaga
masyarakat dalam peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-6 ini adalah meningkatnya partisipasi dan
sinergitas lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan
kemasyarakatan serta akademisi dan lembaga riset dalam pemberdayaan perempuan
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dan perlindungan anak.Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama:
persentase partisipasi lembaga masyarakat.

Perincian atas sasaran, indikator dan target kinerja Kementerian PPPA tahun 2017 tertuang
dalam Perjanjian Kinerja (Revisi) Menteri PP-PA Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada
tabel berikut ini.

Tabel 2.1.
Sasaran, Indikator dan Target Capaian Kementerian PP-PA Tahun 2017

No. Sasaran Indikator Kinerja Target 2017

1. Meningkatnya capaian Indeks
Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,50

2. Meningkatnya capaian Indeks
Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 71,13

3. Berkurangnya kasus kekerasan
terhadap perempuan termasuk
TPPO

1. Prevelensi kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO

-

2. Rasio kekerasan terhadap perempuan
termasuk TPPO

-

4. Meningkatnya kualitas
penanganan kasus kekerasan
terhadap perempuan, termasuk
TPPO.

Presentase Pemda yang memberikan layanan
sesuai standar kepada seluruh perempuan
korban kekerasan, termasuk TPPO, yang
terlaporkan.

5. Meningkatnya kabupaten/kota
yang mampu memenuhi hak anak

1. Persentase KLA
2. Persentase K/L, Provinsi dan

Kabupaten/Kota yang memiliki
program/kegiatan responsif hak anak

1. 25%
2. 17%

6. Meningkatnya akuntabilitas
kinerja dan anggaran di
Kementerian PP-PA

1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PP-
PA

2. Status opini BPK terhadap laporan keuangan
Kementerian PP-PA

1. BB

2. WTP

7. Meningkatnya kualitas pelayanan
publik di Kementerian PP-PA

Persentase layanan pengaduan masyarakat
terkait PP dan PA yang direspon dan
ditindaklanjuti tepat waktyu

100%

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

Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat 10%
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BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Tujuan 1
Meningkatkan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Sasaran Pertama
Meningkatnya capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan hasil pembangunan berperspektif gender
atau pembangunan manusia telah setara antara laki-laki dan perempuan.

Untuk mengevaluasi hasil pembangunan perspektif gender  digunakan beberapa   indikator,
diantaranya   adalah   Indeks  Pembangunan  Gender (IPG).IPG  menggunakan dimensi yang
sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yakni pendidikan, kesehatan, dan
ekonomi, tetapi telah memperhitungkan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan
perempuan. Angka IPG menggambarkan kesenjangan atau gap pembangunan manusia
antara laki-laki dan perempuan. IPG merupakan rasio antara IPM laki-laki terhadap IPM
perempuan. Semakin kecil kesenjangan antara IPM dan IPG menunjukkan bahwa semakin
kecil pula kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Semakin
dekat angka IPG ke 100, maka semakin kecil kesenjangan gender.

Indikator Target Realisasi %

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 91,50 90,82 99,25

Dari target IPG tahun 2017 sebesar 91,50 point, hanya tercapai 90,82 point atau capaiannya
sebesar 99,25 persen. Dibandingkan tahun 2016, capaian IPG tahun 2017 mengalami
penurunan   sebesar 0,21 poin atau 0,23 persen.

Angka  IPM laki-laki  dan  IPM perempuan  sama-sama  mengalami peningkatan  dalam
kurun waktu 6 tahun terakhir. Namun dari sisi kecepatannya, pada tahun 2017 capaian
pembangunan  laki-laki  memiliki akselerasi  yang lebih tinggi dibandingkan capaian
pembangunan perempuan. Hal tersebut  menyebabkan  penurunan  IPG tahun 2017.
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Grafik3.1
Indeks Pembangunan Gender, 2010-2016

Jika dilihat pada masing-masing komponen penyusun IPM, pertumbuhan komponen
perempuan lebih lambat pada hampir semua komponen kecuali rata-rata lama sekolah.
Komponen pembentuk  IPG di  bidang   kesehatan, menunjukkan Angka Harapan Hidup
(AHH) perempuan selalu lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Pada tahun 2016, AHH
perempuan Indonesia sudah mencapai 72,80 tahun sementara laki-laki hanya sebesar 69,09
tahun. Dari aspek pendidikan, angka harapan lama sekolah perempuan umur 7 tahun ke
atas sebesar 12,79 tahun dan lebih tinggi dibandingkan  laki-laki (12,67 tahun). Di sisi lain,
rata-rata lama sekolah perempuan umur 25 tahun ke atas lebih rendah dibandingkan laki-
laki yaitu 7,50 tahun dibandingkan  8,41 tahun. Dari sisi ekonomi masih terjadi ketimpangan
antara perempuan dan laki-laki. Hal ini tercermin dari pengeluaran (proksi dari pendapatan)
perempuan yang jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 8,5 juta rupiah
dibandingkan  14,5 juta rupiah.

Jika dilihat antar wilayah, terjadi ketimpangan  angka  IPG antara  Kawasan Barat Indonesia
(KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). Hal ini terlihat dari capaian IPG tinggi yang di-
dominasi provinsi di KBI.  Sedangkan  IPG yang rendah semuanya berada di KTI.Provinsi-
provinsi dengan IPG tertinggi adalah Sulawesi Utara, DKI Jakarta dan Sumatera Barat.
Sementara provinsi-provinsi dengan IPG terendah adalah Papua, Papua Barat, dan
Kalimantan Timur. (Tabel 3.1)

Terdapat 5 provinsi yang mengalami penurunan IPG yakni Maluku, Papua, Kalimantan
Tengah, Sulawesi Tengah, dan Bali. Namun hal ini tidak lantas didefinisikan sebagai
pembangunan manusia yang lebih buruk, karena tidak ada satu wilayah pun yang IPM
menurut jenis kelaminnya turun. Penyebab penurunan IPG adalah perbedaan kecepatan
capaian pembangunan laki-laki dan perempuan karena pertumbuhan IPM laki-laki lebih
cepat dari perempuan. Untuk mendeteksi penyebab perbedaan pertumbuhan IPM tersebut
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dapat dilihat dari komponen mana yang mengalami ketimpangan pertumbuhan yang cukup
besar tersebut.

Tabel 3.1
IPM, IPG Tertinggi dan Terendah Menurut Provinsi, 2015-2016.

Provinsi
IPG

IPM
Ranking IPG

Laki-Laki Perempuan

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016

IPG Tertinggi 2016

Sulawesi Utara 94,64 95,04 73,70 74,18 69,75 70,50 3 1

DKI Jakarta 94,72 94,98 81,77 82,28 77,45 78,15 2 2

Sumatera Barat 94,74 94,42 73,21 74,00 69,36 69,36 1 3

DI Yogyakarta 94,41 94,27 80,60 81,37 76,09 76,71 4 4

Bali 92,71 93,20 76,87 77,08 71,26 71,84 8 5

IPG Terendah 2016

Gorontalo 85,87 86,12 68,65 69,09 58,95 59,50 29 30

Kalimantan Barat 85,61 85,77 70,63 70,85 60,46 60,77 31 31

Kalimantan Timur 85,07 85,60 79,24 79,46 67,41 68,02 32 32

Papua Barat 81,99 82,34 69,71 70,04 57,16 57,67 33 33

Papua 78,52 79,09 63,10 63,74 49,54 50,41 34 34

Provinsi yang berada di wilayah paling timur Indonesia, yaitu Papua dan Papua Barat selalu
menempati urutan terakhir dalam pencapaian pembangunan gender. Di kedua provinsi
tersebut, gap antara IPM perempuan dan IPM laki-laki sangat lebar. Terlebih lagi Papua
merupakan satu-satunya provinsi dengan IPG yang belum mencapai angka 80. Besarnya gap
antara pembangunan laki-laki dan perempuan di Papua terutama disebabkan oleh variabel
ketimpangan pendapatan dan variabel rata-rata lama sekolah.

Selain di Papua, variabel ketimpangan pendapatan juga menyebabkan rendahnya angka IPG
di empat provinsi terendah lainnya. Walaupun secara rata-rata pendapatan per kapita
penduduk di wilayah ini sangat tinggi, namun terdapat ketimpangan upah antara buruh laki-
laki dan perempuan.
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Sasaran Kedua :
Meningkatnya capaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Selain IPG, hasil/outcome pembangunan berperspektif gender juga dilihat pada capaian
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). IDG menggambarkan keberhasilan pemberdayaan
perempuan di Indonesia atau menilai kesetaraan dalam partisipasi politik dan
pemberdayaan dalam beberapa sektor lainnya seperti ekonomi.

Indikator Target Realisasi %

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 71,13 71,39 100,4%

Dari target 71,13 point, realisasi IDG tercatat sebesar 71,39 atau 100,4 persen. Capaian IDG
tahun 2016 meningkat 0.56 poin dibanding tahun 2015.

Meskipun target RPJMN tersebut selalu terpenuhi, namun dalam tiga tahun terakhir
peningkatan IDG relatif rendah. Selama kurun waktu 2013-2015 peningkatan IDG di bawah
0,50 poin, padahal pada kurun waktu 2010-2012 peningkatan IDG mencapai 1 point.
Peningkatan IDG yang relatif rendah merupakan tantangan bagi pemerintah untuk
mempercepat program pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, perempuan mampu
mengejar ketertinggalannya dari laki-laki.

Grafik3.2
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia, 2010-2016

Jika dilihat komponen pembentukannya, peningkatan IDG pada tahun 2016 dibandingkan
tahun 2015 disebabkan oleh peningkatan persentase jumlah perempuan yang berprofesi
sebagai tenaga profesional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan.
Peningkatan persentase jumlah perempuan sebagai tenaga professional sebesar 1,56 point
dan persentase sumbangan pendapatan perempuan sebesar 0,39 point. Sementara
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keterlibatan perempuan di parlemen persentasenya relatif tidak berubah. Di antara ketiga
variabel tersebut, capaian perempuan sebagai tenaga profesional merupakan yang tertinggi
bahkan hampir mendekati capaian laki-laki.

Grafik3.3
Capaian Komponen IDG Indonesia (persen), 2015-2016

Capaian pemberdayaan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki merupakan hal yang
umum terjadi di dunia. Meskipun upaya pemberdayaan perempuan mengalami
perkembangan yang cukup signifikan, namun belum mendapatkan hasil yang maksimal
khususnya di bidang politik dan ekonomi. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain
karena masih adanya dikotomi antara ruang publik dan privat yang membatasi peran
perempuan. Perempuan tidak memiliki daya saing secara finansial, perempuan memiliki
kekurangan dalam kekuasaan ekonomi maupun sosial sehingga mengalami kesulitan untuk
masuk ke ranah politik yang didominasi oleh kaum laki-laki (UNDP, 2010). Oleh sebab itu
peningkatan kapasitas perempuan merupakan hal yang mendesak sehingga mampu
mendobrak berbagai ideologi dan budaya yang menghambat peran perempuan di semua
bidang pembangunan.

Upaya yang dilakukan Kementerian PP-PA untuk mendorong capaian kinerja tersebut,
diantaranya:

1. Pelatihan Kepemimpinan Politik Perempuan Potensial Calon  Kepala Daerah.
Pelatihan Kepemimpinan Politik Potensial Calon Kepala Daerah diikuti 680 orang
perempuan di 17 provinsi yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, Sulawesi
Selatan, NTT, Papua, Bali, Maluku, Sumatera Selatan, Maluku Utara, Sulawesi
Tenggara, Kalimantan Timur, Riau, Gorontalo, NTB, Jawa Tengah.
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2. Pendidikan Politik Kebangsaan Berperspektif Gender bagi Peningkatan
Keterwakilan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan.
Pelatihan Politik Kebangsaan Berperspektif Gender Bagi Peningkatan Keterwakilan
Perempuan dalam Pengambilan keputusan diikuti 1.134 orang perempuan di 16
provinsi yakni : Aceh, Kep Bangka Belitung, Banten, Jawa Tengah, Papua Barat,
Kalimantan Utara, Jawa Timur, Jawa Barat, DI Yogyakarta, Sulawesi Tengah,
Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Riau, Sumatera Utara dan
Sulawesi Tenggara.

Materi yang diberikan dalam kegiatan pelatihan ini terdiri dari 5 modul yaitu : (1)
Sistim Pemilu; (2) menghitung targel minimal perolehan suara; (3) personal branding
perempuan dalam Pemilu; (4) Kampaye dan (5) Mengawal suara dan rawan
pelanggaran Pemilu.

3. Pengembangan model Industri Rumahan (IR).
Industri Rumahan (IR) adalah suatu industri skala mikro dan umumnya
memanfaatkan atau menghasilkan produk berupa barang jadi yang memberikan nilai
tambah dan dikerjakan di rumah, secara khusus ataupun sebagai kerja paruh waktu.

Kementerian PP-PA melihat bahwa IR merupakan potensi besar yang ada di
masyarakat yang jika dikelola dengan baik, akan memberi nilai tambah sangat
signifikant untuk peningkatan kemampuan dan ketahanan ekonomi masyarakat.
Kementerian PP-PA sangat berkepentingan karena banyak pelaku IR adalah
perempuan dan mereka harus ditingkatkan kemampuannya agar banyak peluang
untuk memajukan dirinya.

Untuk tahun 2017, pengembangan model IR masih dilanjutkan di 21
kabupaten/kota, yang terdiri dari:

• 16 kabupaten/kota model tahun 2016 yaitu : Lampung Selatan, lampung Timur,
Tanah Datar, Bangka Tengah, Palembang, Landak, Cilegon, Cirebon, Wonosobo,
Rembang, Kendal, Lombok Tengah, Ternate, Sumba Barat Daya, Manggarai Barat
dan Batanghari dengan target: 150 perempuan per kabupaten/kota

• 7kabupaten/kota pengembangan baru yaitu ( Natuna, Solok, Kulon Progo,
Lampung Timur, Tulungagung, Banyuwangi dan Gianyar ) dengan target 80 orang
per kabupaten/kota, yakni:

Tahapan yang dilakukan antara lain : 1) pembentukan inkubator bisnis industri
rumahan; 2) pelatihan ICT untuk perempuan pelaku industri rumahan; dan 3)
fasilitasi peralatan.
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Tujuan Kedua :
Meningkatkan Kualitas Perlindungan Hak Perempuan.

Sasaran Pertama : Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan
termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO)

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan mengenai tingkat kekerasan terhadap
perempuan dan perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan. Mengakhiri
kekerasan terhadap perempuan merupakan kunci untuk mendorong kesetaraan gender dan
memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan politik,
ekonomi dan sosial.

Untuk mencapai sasaran ini, melalui dua indikator yakni:
1) Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan
2) Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.

Prevalensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Ukuran prevalensi digunakan untuk mengetahui seberapa parah tingkat kekerasan terhadap
perempuan di suatu wilayah. Akan tetapi mengukur prevalensi kekerasan tidaklah mudah.
Statistik yang tersedia di berbagai lembaga sering underestimate karena kemungkinan besar
banyak kasus yang tidak dilaporkan. Data hasil pelaporan atau pencatatan administrasi
bahkan tidak mungkin digunakan untuk mengukur prevalensi khususnya di negara-negara
berkembang, mengingat kasus kekerasan sebagian besar mungkin tidak dilaporkan sehingga
angkanya cenderung sangat rendah. Satu-satunya sumber yang cukup akurat untuk
mengukur prevalensi kekerasan adalah berdasarkan hasil survei. Meskipun demikian, bukan
berarti data hasil pencatatan administrasi tentang kekerasan tidak bermanfaat.Hasil
pencacatan administrasi tentang kekerasan dapat digunakan untuk melihat perkembangan
jumlah kasus kekerasan dari waktu ke waktu. Selain itu, karena survei membutuhkan dana
yang tidak sedikit sehingga tidak dilakukan setiap tahun. Survei khusus tentang kekerasan
terhadap perempuan telah dilakukan Kementerian PP-PA pada tahun 20

Mengingat berbagai kelemahan dan keterbatasan yang ada baik pada pendekatan
pengumpulan melalui catatan administrative maupun survei, dan belum memiliki angka
dasar prevalensi kekerasan, sehingga pada perjanjian kinerja tahun 2017 belum
menetapkan target. Namun demikian, Kementerian PP-PA sebagai leading sector untuk
perlindungan perempuan, mempunyai kewajiban untuk melakukan upaya menurunkan
tingkat kekerasan terhadap perempuan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMN
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2015-2019.Oleh karena itu, dalam LAKIP 2017 ini kami uraikan mengenai hasil analisis
tentang kekerasan terhadap perempuan dan upaya pemerintah dalam mengakhiri
(mempersempit ruang terjadinya) kekerasan terhadap perempuan.

Data tentang prevalensi kekerasan terhadap perempuan dalam laporan ini
menggunakan/berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN)
tahun 2016. Namun pada laporan kinerja tahun 2017 ini diperkaya dengan analisis yang
dilakukan Kementerian PP-PA bekerja sama dengan BPS tahun 2017. Analisis ini
dimaksudkan untuk melihat beberapa karakteristik terkait kekerasan dan analisis regresi
untuk melihat faktor-faktor yang memengaruhi kekerasan terhadap perempuan.

Laporan kinerja tahun 2017 ini menyajikan informasi terkait kekerasan terhadap perempuan
baik di level global maupun level nasional. Pada level nasional prevalensi kekerasan akan
disajikan menurut jenis kekerasan yang dialami perempuan dan prevalensi kekerasan
menurut beberapa karakteristik. Prevalensi kekerasan disajikan dalam dua periode referensi
yakni semasa hidup dan dalam 12 bulan terakhir.

Prevalensi kekerasan terhadap
perempuan di tingkat global

Permasalahan kekerasan
terhadap perempuan ternyata
tidak hanya terjadi di Negara-
negara berkembang, tetapi juga
di Negara-negara maju. Pada
tahun 2010, data WHO
menunjukkan bahwa secara
umum 1 dari 3 perempuan di
dunia mengalami kekerasan. Jika
dilihat menurut wilayah, terlihat bahwa prevalensi kekerasan terhadap perempuan di
Negara-negara berkembang cenderung lebih tinggi dibandingkan Negara-negara maju.
Meskipun demikian, ternyata prevalensi kekerasan terhadap perempuan di Negara maju
cukup tinggi yakni sekitar 25 persen. Artinya, 1 dari 4 perempuan di Negara berpendapatan
tinggi mengalami kekerasan. Negara-negara Afrika dan Asia, prevalensi kekerasan terhadap
perempuan tercatat sekitar 37 persen.

Data terbaru di wilayah Asia-Pasifik memperlihatkan bahwa prevalensi perempuan yang
mengalami kekerasan fisik dan/atau seksual semasa hidup oleh pasangan sangat tinggi.
Secara umum tingkat kekerasan di wilayah Pasifik angkanya lebih tinggi dibandingkan
wilayah Asia. Di wilayah Asia, prevalensi kekerasan berkisar antara 15 persen yang tercatat
di Jepang dan Laos sampai dengan 59 persen di Timor Leste. Sementara itu di wilayah

Gambar 3.1

WHO, 2010
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Pasifik, prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual berkisar antara 33 persen di Cook Island
sampai dengan 68 persen di Papua Nugini dan Kiribati.

Gambar 3.2
Peta prevalensi kekerasan di Asia Pasifik, 2016

Pola yang hampir sama juga terlihat untuk prevalensi kekerasan dalam 12 bulan terakhir. Di
wilayah Asia, Jepang mencatat angka prevalensi kekerasan terendah (4 persen), sementara
Timor Leste mencatat angka prevalensi kekerasan tertinggi (46 persen). Di wilayah Pasifik,
angka prevelensi kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir yang terendah
tercatat di Cook Island (9 persen), sementara prevalensi tertinggi tercatat di Vanuatu (44
persen).

Prevalensi Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia

Dalam laporan ini, data tentang prevalensi kekerasan terhadap perempuan diperoleh dari
hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) tahun 2016. SPHPN
merupakan survei khusus mengenai kekerasan terhadap perempuan yang dirancang oleh
Kementerian PP-PA bekerja sama dengan BPS untuk menghasilkan berbagai informasi
mengenai pengalaman perempuan yang berumur 15 tahun ke atas. SPHPN merupakan
survei berskala nasional yang pertama dilakukan di Indonesia yang khusus menggali
informasi kekerasan yang dialami perempuan khususnyayang berusia 15-64 tahun yang
pernah/sedang menikah dan belum menikah, baik kekerasan yang dalam periode 12 bulan
terakhir maupun semasa hidup. (Gambar 3.3)

1) Kekerasan fisik dan/atau seksual
Gambar 3.4 menyajikan persentase perempuan usia 15-64 tahun, baik yang belum
kawin maupun yang pernah/sedang memiliki pasangan, yang mengalami kekerasan
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fisik atau seksual semasa hidup dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan. Dari
gambar dapat diketahui bahwa 33,4 persen dari perempuan usia 15-64 tahun
mengalami kekerasan fisik dan atau seksual semasa hidup baik dilakukan oleh
pasangan maupun bukan pasangan. Akan tetapi jika dilihat dalam periode 12 bulan
terakhir, prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan (baik yang
pernah/ sedang menikah maupun yang belum pernah menikah) terlihat jauh lebih
rendah yakni 9,4 persen. Artinya hampir 1 dari 10 perempuan di Indonesia mengalami
kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir dari saat survei dilaksanakan.

Grafik 3.4
Persentase Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan Fisik atau

seksual dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan, 2016

Selajutnya jika prevalensi (gambar 3.5) dihitung khusus untuk perempuan yang
pernah/sedang menikah, prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap
perempuan semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 18,3 persen, sedangkan
kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan dalam 12 bulan terakhir oleh
pasangan prevalensinya hanya sekitar 5 persen.

Grafik 3.5
Persentase Perempuan usia 15-64 tahun Pernah atau sedang menikah yang

mengalami kekerasan fisik atau seksual dilakukan oleh pasangan, 2016
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terakhir, prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan (baik yang
pernah/ sedang menikah maupun yang belum pernah menikah) terlihat jauh lebih
rendah yakni 9,4 persen. Artinya hampir 1 dari 10 perempuan di Indonesia mengalami
kekerasan fisik dan/atau seksual dalam 12 bulan terakhir dari saat survei dilaksanakan.

Grafik 3.4
Persentase Perempuan usia 15-64 tahun yang mengalami kekerasan Fisik atau

seksual dilakukan oleh pasangan dan bukan pasangan, 2016

Selajutnya jika prevalensi (gambar 3.5) dihitung khusus untuk perempuan yang
pernah/sedang menikah, prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap
perempuan semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 18,3 persen, sedangkan
kekerasan fisik dan/atau seksual terhadap perempuan dalam 12 bulan terakhir oleh
pasangan prevalensinya hanya sekitar 5 persen.

Grafik 3.5
Persentase Perempuan usia 15-64 tahun Pernah atau sedang menikah yang

mengalami kekerasan fisik atau seksual dilakukan oleh pasangan, 2016
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Gambar 3.5 juga memperlihatkan adanya pola yang berbeda terkait kekerasan fisik
dan seksual jika dibandingkan kekerasan fisik dan seksual yang terjadi pada
perempuan secara keseluruhan, dan pola yang berbeda antara kekerasan semasa
hidup dan dalam 12 bulan terakhir. Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
yang menimpa perempuan yang pernah/sedang menikah tercatat lebih tinggi pada
kekerasan fisik dibandingkan kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan fisik terhadap
perempuan semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 12,3 persen, sedangkan
prevalensi kekerasan seksual tercatat sebesar 10,6 persen. Akan tetapi prevalensi
kekerasan seksual (3,8 persen) dalam 12 bulan terakhir oleh pasangan lebih tinggi dari
pada kekerasan fisik (1,8 persen).

Grafik 3.6
Persentase Perempuan usia 15-64 tahun yang pernah mengalami kekerasan fisik

dan atau seksual semasa hidup oleh bukan pasangan, 2016

Gambar 3.6 menunjukan bahwa 20,4 persen dari perempuan usia 15-64 yang belum
menikah (tidak pernah punya pasangan) pernah mengalami kekerasan fisik dan/atau
seksual selama hidup dan 42,7 persen selama satu tahun terakhir.

Selain itu data yang dikompilasi dari hasil pelaporan melalui Sistem Informasi Online
Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) yang dibangun oleh Kementerian
PPPA sejak tahun 2016, mampu memberikan nuansa lain dalam memberikan
gambaran tentang kekerasan terhadap perempuan.

2) Kekerasan emosional
Kekerasan emosional mungkin hanya relevan dihitung untuk perempuan yang
pernah/sedang menikah. Kekerasan emosional yang dihitung merujuk kejadian
semasa hidup menunjukkan prevalensi yang tinggi yakni 20,5 persen. Artinya 1 dari 5
perempuan pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan emosional semasa
hidupnya. Selanjutnya, prevalensi kekerasan emosional yang dihitung dalam 12 bulan
terakhir tercatat sebesar 7,5 persen. Atau dengan kata lain 1 dari 13 perempuan yang
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Gambar 3.5 juga memperlihatkan adanya pola yang berbeda terkait kekerasan fisik
dan seksual jika dibandingkan kekerasan fisik dan seksual yang terjadi pada
perempuan secara keseluruhan, dan pola yang berbeda antara kekerasan semasa
hidup dan dalam 12 bulan terakhir. Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
yang menimpa perempuan yang pernah/sedang menikah tercatat lebih tinggi pada
kekerasan fisik dibandingkan kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan fisik terhadap
perempuan semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 12,3 persen, sedangkan
prevalensi kekerasan seksual tercatat sebesar 10,6 persen. Akan tetapi prevalensi
kekerasan seksual (3,8 persen) dalam 12 bulan terakhir oleh pasangan lebih tinggi dari
pada kekerasan fisik (1,8 persen).
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dan seksual jika dibandingkan kekerasan fisik dan seksual yang terjadi pada
perempuan secara keseluruhan, dan pola yang berbeda antara kekerasan semasa
hidup dan dalam 12 bulan terakhir. Prevalensi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)
yang menimpa perempuan yang pernah/sedang menikah tercatat lebih tinggi pada
kekerasan fisik dibandingkan kekerasan seksual. Prevalensi kekerasan fisik terhadap
perempuan semasa hidup oleh pasangan tercatat sebesar 12,3 persen, sedangkan
prevalensi kekerasan seksual tercatat sebesar 10,6 persen. Akan tetapi prevalensi
kekerasan seksual (3,8 persen) dalam 12 bulan terakhir oleh pasangan lebih tinggi dari
pada kekerasan fisik (1,8 persen).
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pernah/sedang menikah pernah mengalami kekerasan emosional dalam 12 bulan
terakhir. (gambar 3.7)

3) Kekerasan ekonomi
Terkait dengan kekerasan ekonomi, beberapa kriteria yang dapat dikategorikan
sebagai kekerasan ekonomi adalah perempuan tidak diperbolehkan bekerja untuk
menghasilkan uang, penghasilannya diambil sebagian oleh suami/pasangan dan
suami/pasangan menolak memberikan uang belanja rumah tangga padahal dia
memiliki uang. Prevelansi kekerasan ekonomi yang dihitung dari ketiga aspek tersebut
menunjukah bahwa hampir 25 persen (1 dari 4 perempuan) pernah mengalami
kekerasan ekonomi semasa hidupnya. Survei juga menunjukan bahwa 1 dari 11
perempuan (9 persen) mengalami kekerasan ekonomi dalam 12 bulan terakhir.
(gambar 3.7)

Grafik 3.7
Persentase Perempuan usia 15-64 tahun yang pernah atau sedang menikah
mengalami kekerasan emosional dan ekonomi oleh bukan pasangan, 2016

4) Kekerasan pembatasan aktivitas
Kekerasan pembatasan aktivitas mencakup empat aspek pembatasan yaitu
suami/pasangan selalu ingin tahu keberadaannya setiap saat, suami/ pasangan
mengharuskan ia meminta ijin jika ingin keluar rumah, suami/ pasangan marah jika
berbicara dengan lelaki lain, dan suami/pasangan selalu curiga bahwa ia tidak setia.
Persentase perempuan yang mengalami minimal satu pembatasan aktivitas tersebut
di atas semasa hidupnya oleh suami/pasangan di Indonesia mencapai sekitar 42
persen. Jika dihitung berdasarkan kekerasan pembatasan aktivitas yang dialami dalam
12 bulan terakhir, prevalensinya tercatat sebesar 32,4 persen. Dari empat jenis
kekerasan pembatasan aktivitas, “selalu ingin tahu keberadaanya setiap saat”
menempati persentase tertinggi, diikuti oleh pembatasan berupa “harus meminta ijin
suami jika ingin keluar” baik untuk kejadian semasa hidupnya maupun dalam 12 bulan
terakhir.
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Prevalensi kekerasan secara umum lebih tinggi terjadi di daerah perkotaan dari pada di
daerah pedesaan untuk semua jenis kekerasan. Berdasarkan karakteristik pendidikan,
tampaknya prevalensi kekerasan fisik dan/atau seksual cenderung lebih tinggi terjadi pada
perempuan berpendidikan rendah. Akan tetapi pola yang berbeda terlihat pada jenis
kekerasan lain seperti kekerasan ekonomi, emosional dan pembatasan aktivitas. Semakin
tinggi tingkat pendidikan perempuan, ternyata prevalensi terjadinya kekerasan pada ketiga
jenis kekerasan ini cenderung semakin tinggi.

Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor terjadinya kekerasan fisik dan/atau seksual
terhadap perempuan di dalam rumah tangga tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pasangan,
akan tetapi juga dipengaruhi oleh faktor individu perempuan seperti bentuk pengesahan
perkawinan, pernah minum minuman keras (miras), tingkat keseringan bertengkar dengan
suami/pasangan, dan tingkat keseringan individu menyerang suami/pasangan lebih dahulu
(misal : menampar, mendorong, memukul). Selain faktor individu perempuan dan pasangan,
juga ada faktor lain yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial budaya. Faktor ekonomi yang
diukur dengan tingkat kesejahteraan rumah tangga jelas memengaruhi tingkat kekerasan
terhadap perempuan di rumahtangga. Faktor sosial budaya yang diproksi dengan variabel
tingkat kekhawatiran terhadap kejahatan dan daerah tempt tinggal bisa memengaruhi baik
secara langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan rumah tangga. Tingkat
kejahatan yang tinggi dan gaya hidup di perkotaan yang mungkin sangat berbeda dengan di
daerah perdesaan dapat memengaruhi gaya hidup dan perilaku individu perempuan
maupun pasangannya.

Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Seperti juga indikator Prevalensi kekerasan terhadap perempuan, termasuk PTPPO, target
indikator “Rasio Kekerasan terhadap Perempuan, termasuk TPPO” juga belum ditetapkan
dalam dokumen PK tahun 2017.Namun demikian, Kementerian PP-PA tetap
mempertanggungjawabkan target penurunan rasio kekerasan terhadap perempuan
sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2015-2019.

Simfoni PPA sebagai aplikasi on line pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan yang
terintegrasi dari kabupaten/kota sampai di pusat (Kementerian PP-PA), mencatat sebanyak
15.759 kasus pada tahun 2017 atau naik sebesar 35,2 persen dibandingkan jumlah kasus
pada tahun 2016 (11.659 kasus). Dari 15.759 kasus dengan jumlah korban sebanyak 17.059
orang, dimana 3.742 korban laki-laki dan 13.312 korban perempuan. Jumlah korban
perempuan tahun 2017 sebanyak 13.312 orang meningkat dibandingkan dengan jumlah
korban perempuan tahun 2016 sebanyak 10.045 korban atau meningkat sebesar 32,5
persen.
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SIMFONI-PPA secara resmi dioperasikan pada tahun 2015 yang merekam kasus kekerasan
terhadap perempuan dan anak. SIMFONI-PPA sebagai sumber utama basis data pelaporan
kasus kekerasan terhadap perempuan menyajikan informasi yang cukup lengkap yang
mencakup empat komponen utama yakni karakteristik korban kekerasan, jenis kekerasan
dan tempat terjadinya kekerasan, karakteristik pelaku kekerasan dan jenis pelayanan yang
diberikan kepada korban kekerasan.

Salah satu keunggulan basis data yang dikompilasi melalui SIMFONI-PPA adalah mampu
memberikan perkembangan antar waktu bahkan antar bulan terkait kasus kekerasan yang
terjadi, sementara hasil survei seperti SPHPN hanya menyajikan satu titik waktu dan
memerlukan biaya yang sangat besar. Kelebihan lain dari SIMFONI-PPA adalah adanya
kerjasama dengan jajaran kepolisian di daerah.

Hasil pencatatan pada sistem pelaporan SIMFONI-PPA selama periode 2015-2017
memperlihatkan adanya peningkatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan. Selama
periode tersebut jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa meningkat dari
3.583 kasus menjadi 16.558 kasus atau meningkat sebanyak 4 kali lipat. Fakta ini
memperlihatkan bahwa di satu sisi sistem SIMFONI-PPA telah berfungsi dengan baik dalam
merekam kejadian tindak kekerasan, dan di sisi lain hal ini menjadikan warning bagi
pemerintah untuk mengambil langkah strategis dalam mencegah terjadinya tindak
kekerasan.

Upaya pemerintah dalam menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan

Mengingat bahwa kekerasan dan faktor penyebabnya bersifat multi dimensi dan
penanganannya harus dilakukan secara multi sektor, maka strategi mainstreaming
merupakan cara untuk  memastikan seluruh pemangku kepentingan, khususnya K/L dan
Pemda, melakukan peran masing-masing dalam menempatkan perempuan pada posisi yang
aman.

Walaupun ada keterbatasan dalam wewenang, namun dengan arahan dari Presiden yang
antara lain adalah menunjukkan kehadiran negara, Kementerian PP-PA juga melakukan
kegiatan yang menunjukkan kehadiran negara bersama dengan Kementerian lain dan
Pemerintah Daerah. Keterbatasan wewenang dan sumber daya, mengarahkan kegiatan
pada bentuk-bentuk mainstreaming yang lebih komprehensif. Bentuk mainstreaming yang
difokuskan untuk mengangkat masalah dan bentuk solusinya, dilaksanakan dalam
pengembangan model-model kebijakan yang kemudian hasilnya diarus-utamakan ke dalam
kebijakan Pemerintah Daerah dan kebijakan sektor pembangunan lainnya. Adapun model
yang dikembangkan untuk mencegah terjadinya kekerasan terhadap perempuan sampai
level desa, diantaranya adalah: 1) model community wach; 2) model Bina Keluarga TKI (BK-
TKI), dan 3) model pencegahan kekerasan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan.
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Sedangkan upaya untuk meningkatkan kualitas layanan pada perempuan korban kekerasan
antara lain dilakukan melalui: 1) advokasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) di provinsi dan kabupaten/kota; 2) hibah
kendaraan roda empat berupa Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN), untuk
melakukan penjangkauan dan pendampingan korban;  3) pelatihan bagi SDM pengelola unit
layanan korban; 4) sosialisasi penanganan perempuan dan anak korban kekerasan kepada
apparat penegak hukum; dan 4) pembentukan Satuan Petugas Perlindungan Perempuan
dan Anak (Satgas PPA).

Sasaran Kedua :
Meningkatnya Kualitas Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan banyaknya kabupaten/kota yang
memberikan layanan sesuai dengan standar kepada seluruh perempuan korban kekerasan,
termasuk TPPO, yang terlaporkan.

Perempuan korban kekerasan memerlukan pelayanan. Pelayanan mencakup layanan
pengaduan, rehabilitasi kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial,
reintegrasi sosial, pemulangan (untuk korban trafficking) dan pendampingan tokoh agama.
Tentunya jenis layanan yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan korban.

Untuk mencapai sasaran ini dipergunakan indikator kinerja utama yakni: persentasi Pemda
yang memberikan layanan sesuai dengan standar kepada seluruh perempuan korban
kekerasan termasuk TPPO.

Indikator Target Realisasi %

Persentasi Pemda yang memberikan layanan
sesuai standar kepada seluruh perempuan
korban kekerasan, termasuk TPPO

100 90,15 90,15

Nilai realisasi diukur dengan cara membandingkan antara kabupaten/kota yang memberikan
layanan kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan dibandingkan jumlah
kabupaten/kota. Tahun 2017, Kementerian PP-PA mempunyai target seluruh
Kabupaten/Kota di Indonesia (100 persen) memberikan layanan sesuai standar kepada
seluruh perempuan korban kekerasan, termasuk TPPO. Target yang dapat direalisasi oleh
Kementerian PP-PA pada tahun 2017 hanya 90,15 persen dengan capaiannya sebesar 90,15
persen. Dari 518 Kabupaten/Kota yang ada dan memiliki kasus, hanya 467 Kabupaten/Kota
yang sudah memberikan pelayanan kepada perempuan korban kekerasan termasuk TPPO.

Korban Kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017 sebanyak 18.166 korban
dimana yang menerima layanan 8.927 korban (49,14 persen) sedangkan 9.239 korban
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(50,86 persen) tidak menerima layanan.Tabel 3.3 menjelaskan persentase korban yang
mendapatkan pelayanan dan yang tidak mendapatkan pelayanan menurut provinsi pada
tahun 2017. Provinsi Gorontalo memiliki persentase tertinggi terhadap korban kekerasan
yang menerima layanan yaitu 94,82 persen, diikuti oleh Provinsi Sulawesi Tengah sebesar
88,43 persen, kemudian Provinsi DI Yokyakarta sebesar 75,99 persen.

Tiga provinsi terbawah yang memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan adalah
provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar 15,75 persen, provinsi Kalimantan Timur sebesar
12,11 persen dan provinsi Sulawesi Barat sebesar 10,94 persen. Tingginya tingkat pelayanan
terhadap korban kekerasan bergantung pada banyaknya kasus kekerasan, sarana dan
prasarana dari daerah dalam menangani kasus kekerasan yang ada ataupun sumber daya
manusia yang ada.

Tabel 3.2
Persentase Kasus yang Terlayani Menurut Provinsi, Tahun 2017

No Provinsi Tanpa
Layanan

Menerima
Layanan No Provinsi Tanpa

Layanan
Menerima
Layanan

1 Gorontalo 5.18 94.82 18 Maluku 52.97 47.03

2 Sulawesi Tengah 11.57 88.43 19 Jawa Tengah 60.17 39.83

3 DI Yogyakarta 24.01 75.99 20 Riau 60.32 39.68

4 Jambi 28.93 71.07 21 Nusa Tenggara Timur 61.72 38.28

5 Banten 29.94 70.06 22 Sumatera Utara 61.89 38.11

6 DKI Jakarta 31.84 68.16 23 Jawa Barat 64.44 35.56

7 Maluku Utara 32.32 67.68 24 Sumatera Selatan 64.71 35.29

8 Bali 32.42 67.58 25 Sumatera Barat 66.36 33.64

9 Sulawesi Selatan 33.97 66.03 26 Bengkulu 69.87 30.13

10 Sulawesi Utara 38.29 61.71 27 Sulawesi Tenggara 71.02 28.98

11 Papua 43.06 56.94 28 Kalimantan Selatan 74.07 25.93

12 Jawa Timur 43.84 56.16 29 Lampung 76.47 23.53

13 Bangka Belitung 45.32 54.68 30 Kalimantan Timur 79.92 20.08

14 Kalimantan Utara 45.54 54.46 31 Papua Barat 80.00 20.00

15 Kepulauan Riau 49.50 50.50 32 Nusa Tenggara Barat 84.25 15.75

16 Kalimantan Tengah 49.63 50.37 33 Kalimantan Barat 87.89 12.11

17 Provinsi Aceh 50.27 49.73 34 Sulawesi Barat 89.06 10.94

Sumber : Simfoni PPA, 2017

Upaya yang dilakukan Kementerian PP-PA untuk meningkatkan kualitas layanan kepada
perempuan dan anak korban kekerasan, dintaranya adalah sebagai berikut.
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a. Pelatihan pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan melalui aplikasi on line
SIMFONI PPA (Sistem informasi perlindungan perempuan dan anak), bekerja sama
dengan Sekretariat Kementerian PP-PA sebagai pengelola sistem informasi gender
dan anak (SIGA) berskala nasional.

b. Pelatihan pendampingan korban.
c. Fasilitasi sarana dan prasarana.

Fasilitasi sarana dan prasarana bagi unit layanan korban kekerasan antara lain
dilakukan dalam bentuk pemberian hibah kendaraan roda empat (Mobil
Perlindungan Perempuan dan Anak atau MOLIN) kepada 45 kabupaten/kota.

Tujuan Ketiga :
Meningkatkan Kualitas Pemenuhan Hak dan Perlindungan
Khusus Anak.

Sasaran Pertama
Meningkatnya Kabupaten /Kota yang Mampu Memenuhi Hak Anak.

Sasaran ini menggambarkan sejauh mana upaya Pemda, khususnya kabupaten/kota, dalam
memenuhi hak anak, melalui pemenuhan komitmen menjadi/menuju Kabupaten/Kota
Layak Anak (KLA), dan kepemilikan program/kegiatan yang responsive hak anak.

Ada dua indikator untuk menilai capaian sasaran yakni: 1) persentase Kabupaten/Kota Layak
Anak (KLA); dan 2) Persentase K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki
program/keguatan responsive hak anak.

Indikator 1 : Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA)

Indikator Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)

Persentase Kabupaten/Kota layak
anak.

25 24,5 98%

Kementerian PP-PA tahun 2017 mempunyai target 25 persen Kabupaten/Kota di seluruh
Indonesia Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Kabupaten/Kota yang sudah
mendapat penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2017 adalah 126
Kabupaten/Kota. Hal ini menunjukkan bahwa realisasi untuk target indikator ini adalah 24,5
persen dengan capaian sebesar 98 persen.
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Gambar 3.3
Jumlah Kab/Kota yang Telah Menginisiasi KLA

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sudah dimulai sejak tahun 2006 dengan Piloting di 5
Kabupaten/Kota. Piloting KLA terus berlanjut sampai tahun 2010. Tahun 2011 sampai
dengan sekarang pengembangan KLA terus dilanjutkan ke seluruh Kabupaten/Kota di
Seluruh Indonesia. Gambar 3.3 menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2017 jumlah
Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia yang mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak
sebesar 349 Kabupaten/Kota atau sebesar 67,89 persen.

Grafik3.8
Jumlah Kab/Kota yang Mendapatkan Penghargaan KLA, 2011-2017

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yang menerima penghargaan pada tahun 2017 sebesar
126 Kabupaten/Kota. Penerima penghargaan KLA pada tahun 2017 bertambah sebanyak 49
Kabupaten/Kota bila dibandingkan tahun 2015, 64 Kabupaten/Kota dibandingkan tahun
2013, 84 Kabupaten/Kota dibandingkan tahun 2013 dan 113 Kabupaten/kota dibandingkan
tahun 2011. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahun Kabupaten/Kota yang sudah
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memenuhi hak anak hingga ditetapkan menjadi Kabupaten/Kota layak Anak semakin
meningkat.

Kategori penghargaan yang mendapatkan Kabupaten/Kota Layak Anak tahun 2017
menunjukkan bahwa 90 Kabupaten/Kota (71 persen) mendapatkan kategori Pratama, 28
Kabupaten/Kota (22 persen) mendapatkan kategori Madya, 6 Kabupaten/Kota (5 persen)
dan 3 Kabupaten/Kota (2 persen) mendapatkan kategori Utama.

Indikator 1 : Persentase K/L, Provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki
Program/kegiatan responsif hak anak.

Indikator Target (%) Realisasi (%) Capaian (%)

Persentase K/L, Provinsi dan kabupaten/kota yang
memiliki program/kegiatan responsif hak anak.

17 30,52 180

Dari target sebesar 17% K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki program, terealisir
30,52% atau capainnya sebesar 180%

Jumlah K/L yang dipergunakan sebagai pembanding adalah sebanyak 20 k/L. Jumlah ini
melihat pada K/L yang bertanggungjawab dalam pemenuhan hak anak dengan mengacu
pada Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak (Stranas PKtA) Tahun 2015-
2020. Sedangkan provinsi dan kabupaten/kota menggunakan angka 34 provinsi dan 516
kabupaten/kota.

K/L yang memiliki program/kegiatan responsif hak anak adalah:

1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Pedoman, Perencanaan,
Penyediaan, Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ramah anak, Gerakan Budaya
Bersih, dan memiliki ruang penitiapan anak dan laktasi.

2. Kementerian Pariwisata: Pedoman pencegahan eksploitasi seksual anak di lingkungan
pariwisata, dan memiliki ruang laktasi.

3. Bappenas: Strategi Nasional Pencegahan Kekerasan terhadap Anak, Rencana Aksi
Nasional Perlindungan Anak, Tersedianya data anak dalam RPJMN 2015-2019

4. Kementerian Perhubungan: Penerapan Rute Aman Selamat Sampai di Sekolah (RASS),
dan memiliki ruang laktasi.

5. Kementerian Pertanian: MOU tentang Pelaksanaan PUG, PP, dan PA, Penetapan Hari
Susu Nusantara, dan Pengembangan sayuran di kebun sekolah.

6. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Pencegahan kekerasan terhadap anak
disekolah dan masyarakat sekitar hutan, dan Program sekolah Adiwiyata, dan memiliki
ruang laktasi.

7. Kementerian Dalam Negeri: Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui akta
kelahiran gratis, dan Kartu Identitas Anak
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8. Kementerian Agama:  Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui program nikah
massal

9. Kementerian Kelautan dan Perikanan: Gerakan Gemar Makan Ikan, Memiliki tempat
penitipan anak, dan ruang laktasi

10. Kementerian Keuangan: Tempat penitipan anak dan ruang laktasi
11. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan: Penyiapan sekolah ramah anak, dan

Percepatan Kepemilikan Akta Kelahiran melalui wajib memiliki akta kelahiran saat masuk
sekolah dasar.

12. Kementerian Komunikasi dan Informasi: Internet sehat, dan Telepon sahabat anak
13. Kementerian Tenaga Kerja: Pencegahan pekerja anak
14. Kementerian Sosial: Percepatan kepemilikan akta kelahiran bagi anak jalanan,

penyediaan tempat belajar bagi anak jalanan, dan Penyedian rumah aman.

Selain adanya program dan kegiatan yang responsive hak anak di K/L dan Pemda, output
penting yang dihasilkan pada tahun 2017 adalah penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2017 tentang Koordinasi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang menjadi Korban Tindak
Pidana, dan PP Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak.

Upaya yang dilakukan Kementerian PP-PA dalam mendorong capaian indikator tersebut,
diantaranya:

1. Melakukan advokasi dan sosialisasi UU Nomor 17 Tahun 2016
UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PERPPU Nomor : 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bersama
dengan mitra terkait, termasuk Komisi VIII DPR RI

2. Evaluasi Kabupaten /Kota Layak Anak
Melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan perlindungan anak melalui
penghargaan KLA Tahun 2017;

3. Komunikasi Informasi dan Edukasa (KIE)
KIE bidang Perlindungan Anak dengan berbagai bentuk, diantaranya Kampanye
BERLIAN (Bersama Lindungi Anak) dengan jangkauan yang cukup luas kepada
perempuan, anak, keluarga dan masyarakat.

4. Kampanye Bersama Lindungan Anak (BERLIAN)
250.000 perempuan dan anak terjangkau melalui KIE (komunikasi, informasi dan
edukasi) dalam berbagai bentuk yakni jelajah nusantara 3 ends, kampanye BERLIAN
(bersama lindungi anak) dalam bentuk dialog musikal,  pembuatan moving cartoon
video, digital education dan boardgame;
• Kampanye Berlian di 9 Provinsi (40 Kab/kota)

5. Penguatan Model Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat (PATBM)
Tahun 2017 sudah mencapai 136.000 Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat
(PATBM).
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Untuk tahun 2017, 136 desa/ kelurahan model PATBM diberikan penguatan intervensi
program prioritas dan perencanaan penganggaran melalui dana desa dan dana OPD
kecamatan.  Selain itu, dilakukan pelatihan bagi 1.360 aktivis untuk mewujudkan Desa
Anti Pornografi, Desa Sadar Hukum, Desa Tanpa Kekerasan, dan Desa Ramah
Disabilitas.

6. Pengembangan model sarana dan prasarana publik yang ramah anak melalui ruang
bermain ramah anak (RBRA), sekolah ramah anak (SRA), pesantren ramah anak
(PRA), Puskesmas dengan Pelayanan Ramah Anak (PPRA), dan pusat pembelajaran
keluarga (puspaga);

7. penguatan forum anak daerah, dan anggota forum anak sebagai Pelopor dan Pelapor
(2P);

8. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum (APH) tentang Sistem Peradilan
Pidana Anak (SPPA), yakni :

a. SDM di lingkungan LPKA (Lembaga Perlindungan Khusus Anak), LPSA (Lembaga
Perlindugan Sementara Anak) dan Bapas (Badan Pemasyarakatan), dan

b. Jaksa Penuntut Umum (JPU)

Tujuan Keempat :
Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pelayanan Publik di Kementerian PP-PA.

Sasaran Pertama :
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan anggaran di Kementerian PP-PA.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan akuntabilitas kinerja output kegiatan, serta
kinerja penggunaan anggaran untuk menghasilkan output.

Indikator Kinerja Sasaran Pertama.

Indikator Target Realisasi Capaian (%)

Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP) BB B 86,21%

Status Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP WDP 90%
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Nilai Akuntabilitas Kinerja (AKIP)

Di tahun 2016 dari target nilai BB (> 70-80) terealisasi B (61,21) atau capaiannya 86,21%,
nilai tersebut diperoleh dari penilaian atas AKIP Kementerian PP-PA oleh Kementerian PAN-
RB sesuai surat nomor B.603/M.AA.05/2017 tanggl 16 Februari 2017 tentang Hasil Evaluasi
atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2016.

Komponen yang dinilai dalam Akuntabilitas kinerja adalah: perencanaan kinerja,
pengukuhan kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Peningkatan
komponen penilaian akuntabilitas kinerja tahun 2016 dibandingkan tahun 2015 adalah pada
komponen pengukuran kinerja sebesar 0,59 point dan capaian kinerja sebesar 1,66 point.
Penurunan komponen penilaian akuntablitas kinerja tahun 2016 dibandingkan tahun 2015
adalah pada komponen perencanaan kinerja sebesar 0,49 point, pelaporan kinerja sebesar
0,11 point dan evaluasi internal sebesar 0,59 point.

Grafik 3.9
Nilai AKIP Kementerian PP-PA Menurut Kategori Pembobotan, 2015-2016

Hasil penilaian tersebut menunjukan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran
sudah baik jika dibandingkan dengan capaian kinerjanya. Hal ini disebabkan oleh
pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang
berorientasi pada hasil di Kementerian PP-PA sudah mulai diinisiasi namun masih
memerlukan perbaikan lebih lanjut.  Rekomendasi yang diberikan Kementerian PAN-RB
untuk diperhatikan dan ditindaklanjuti diantaranya adalah:

1. Memastikan IKU di tingkat kementerian selaras dengan indikator pembangunan yang
ada di RPJMN 2015-2019;

2. Memperbaiki IKU dan PK menjadi lebih berorientasi hasil;
3. Meningkatkan kualitas cascading kinerja;
4. Mendorong terciptanya budaya berkinerja;
5. Membangun sistem informasi sebagai media pengumpulan data kinerja; dan
6. Meningkatkan efektivitas evaluasi SAKIP internal.



LAKIP 2017 - KPPPA 32

Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Kementerian PP-PA dalam meningkatkan kinerja
diantaranya:

1. Melaksanakan Rotasi pegawai di Kementerian PP-PA
2. Membuat standar Kompetensi Teknis Kementerian PP dan PA
3. Melakukan assessment pejabat Esselon 2,3 dan 4
4. Membuat Visi, Misi dan Nilai-nilai organisasi Kementerian PP-PA

Nilai Budaya yang diterapkan di Kementerian PP dan PA adalah Budaya Kerja Peduli
(Profesional, Equal, Dedikasi, Unggul, Loyalitas, Integritas) dimana;
• Profesional : Bekerja dengan dilandasi rasa tanggung jawab, dalam rangka

menyelesaikan tugas, sesuai dengan bidang dan kompetensi yang dimiliki,
secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil kinerja yang terbaik;

• Equal : Memberikan penghargaan dan pelayanan kepada semua pihak dengan
sikap dan perilaku yang adil, tanpa membedakan status social maupun
golongan;

• Dedikasi : Keikhlasan diri untuk mengorbankan tenaga, pikiran dan waktu yang
dimiliki, demi tercapainya tujuan organisasi;

• Unggul : Senantiasa menjadi yang terbaik dan terdepan dalam menghadapi isu
dan tantangan di lingkungan kerja

• Loyalitas : Memiliki komitmen dan kesetiaan terhadap organisasi
• Integritas : Keselarasan antara pikiran, perkataan dan perbuatan, dengan

menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan dan rasa tanggung jawab.

7. Melakukan peningkatan kapasitas pegawai dalam bentuk manajerial dan teknis
8. Melakukan pelaporan monitoring capaian kinerja keuangan dan capaian kinerja

output melalui aplikasi online.

Status Opini BPK atas LK Kementerian PP-PA

Setelah mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam
tahun berturut-turut, sejak Laporan Keuangan Tahun 2009 sampai dengan Laporan
Keuangan Tahun 2014, pada pemeriksaan tahun 2016 dan 2017, BPK memberikan opini
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas Laporan Keuangan Tahun 2015 dan Tahun 2016.

Belum tercapainya target LK Kementerian PP-PA tahun 2016 mendapat opini WTP,
dikarenakan BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam
penyusunan laporan keuangan, yaitu: 1) Pengelolaan hibah langsung berupa uang dan jasa
pada belum memadai; 2) Penatausahaan asset tetap belum tertib; dan 3) Kementerian PP-
PA belum melakukan amortisasi terhadap asset tidak berwujud (ATB).
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Langkah – langkah dalam mencapai Opini WTP:

1. Mendorong kepedulian unit kerja dalam menindaklanjuti hasil audit internal dan
eksternal serta meningkatkan pengawasan internal;

2. Probiti audit, bimbingan teknis dan konsultansi yang intensif untuk peningkatan
manajemen kinerja;

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas/kompetensi SDM Inspektorat;
4. Mengembangkan sarana dan prasarana pengawasan berbasis IT;
5. Membuat berbagai kebijakan dan SOP yang dibutuhkan dalam bidang pengawasan.
6. Membentuk Tim Percepatan Opini WTP dengan melibatkan K/L terkait seperti:

Kemenkeu, BPKP, dan LKPP.

Sasaran Kedua :
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kementerian PP-PA.

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan pengaduan masyarakat terkait PP-PA yang
direspon dan ditindaklanjuti.

Indikator Kinerja Sasaran Kedua:

Indikator Target Realisasi Capaian (%)

Persentasi pengaduan masyarakat terkait PP-
PA yang direspon dan ditindaklanjuti.

100 100 100

Tahun 2017 Kementerian PP-PA menerima 235 pengaduan, dan seluruh pengaduan telah
direspon dan ditindaklanjuti. Adapun respon dan tindaklanjut dilakukan termasuk merujuk
pengaduan tersebut kepada K/L terkait, yakni :

Kementerian/Lembaga
1. Kepolisian
2. Pengadilan
3. Dinas PP-PA/P2TP2A
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Ketenagakerjaan
6. Dinas Pajak
7. Kementerian Hukum dan HAM
8. Kementerian Perhubungan
9. KOMNAS HAM
10. TNI Angkatan Udara
11. Badan Narkotika Nasional
12. Otoritas Jasa Keuangan
13. Ikatan Dokter Indonesia
14. Pemerintahan Daerah/Setda
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TUJUAN KELIMA:
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dan Sinergitas Antar
Lembaga Masyarakat Dalam Peningkatan PP-PA.

Sasaran:
Meningkatnya partisipasi dan sinergitas lembaga masyarakat  dalam
peningkatan PP-PA

Sasaran ini dimaksudkan untuk menggambarkan seberapa banyak lembaga masyarakat
(lembaga profesi, dunia usaha, media, organisasi keagamaan dan organisasi
kemasyarakatan) yang memiliki program dan kegiatan responsif gender dan peduli anak.

Indikator Kinerja Sasaran.

Indikator Target Realisasi Capaian (%)

Persentase partisipasi lembaga masyarakat. 10 22,66 226,6

Tabel menunjukkan bahwa dari target sebanyak 10%, terealisasikan 22,66% atau capaian
sebesar 226,6%.

Dari sekitar 6000 Lembaga Masyarakat yang bergerak pada isu perempuan dan anak, ada
sekitar 1300 Lembaga Masyarakat atau 22,66 % yang telah berinterasi dan berkaborasi
dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat Provinsi maupun
Kabupaten/Kota. Dengan demikian target 10 % pada tahun 2017 telah tercapai, bahkan
melebihi target yang ditetapkan.

Hal ini tercapai karena sepanjang tahun 2017, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak melalui Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat telah secara masif
melakukan mobilisasi dan menggalang partisipasi Lembaga Masyarakat dalam beragam
aktifitasnya, seperti Temu Nasional PUSPA (Partisipasi Publik untuk kesejahteraan
perempuan dan anak) dan sinergi program. Temu Puspa tersebut ditindaklanjuti dengan
pembentukan Forum PUSPA di 34 Provinsi.

PUSPA merupakan wadah berkumpulnya berbagai LM yang mencakup berbagai bidang,
yaitu lembaga profesi dan dunia usaha, lembaga media, organisasi masyarakat, organisasi
keagamaan, akademisi, lembaga riset, dan Dinas PPPA dari seluruh provinsi di
Indonesia.Mereka berkumpul untuk saling berbagi dan bertukar pengalaman seputar
persoalan perempuan dan anak dalam menyatukan semangat pergerakan untuk bersama-
sama mengatasi permasalahan tersebut. Hal itu kini menjadi strategi utama Kemen PPPA
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untuk mengakhiri 3 hal, yakni akhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri
perdagangan orang, dan akhiri kesenjangan akses ekonomi terhadap perempuan (Three
Ends).

Sinergi telah dilakukan Kementerian PP-PA bersama LM terkait three ends, diantaranya : (1)
Bekerjasama dengan SKPD dan LM hampir di seluruh provinsi di Indonesia melalui program
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), baik individu, komunitas, dan
organisasi untuk bersama-sama menghapuskan tindakan kekerasan terhadap anak; (2)
Melakukan pengarusutamaan isu kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui
advokasi dan sosialisasi kepada seluruh elemen masyarakat; (3) Membentuk gugus tugas
Penanganan dan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (GT PP TPPO), yang
terdiri dari unsur pemerintah, LM, dan penegak hukum; serta (4) Menginisiasi program
Industri Rumahan (IR) melalui pelatihan yang diberikan pada perempuan korban kekerasan
dan perempuan dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah untuk membangun usaha
kecil rumahan.
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BAB IV. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas Keuangan Tahun 2017

Anggaran belanja Kementerian PP-PA Tahun Anggaran 2017 semula sebesar 573,1 miliar
rupiah. Adanya perubahan/penghematan, pagu menurun menjadi 503,1 miliar rupiah.
Jumlah pagu tahun 2017 yang sebesar 503,1 miliar rupiah ini menurun sekitar 200 milyar
dibandingkan dengan Pagu tahun 2016 sebesar 703,6 miliar rupiah.

Selanjutnya, berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Indonesia, yang diwakili
Kementerian PPN/Bappenas, dengan lembaga PBB, United Nation Population Fund (UNFPA)
dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), pada tahun anggaran 2017, Kementerian PP-
PA sebagai salah satu implementing agency, menerima hibah langsung luar negeri berupa
uang tunai senilai 1,2 miliar rupiah.

Tabel 4.1
Penerimaan Hibah Langsung Luar Negeri Kementerian PP-PA Tahun 2017

No. Pemberi hibah/Nomor Register Besarnya hibah

(1) (2) (3)
1. UNICEF/Nomor Register 241K2KFA 164.280.555
2. UNFPA/Nomor Register24FS4CMA 614.214.260

Total hibah 778.494.815

Atas penerimaan hibah langsung luar negeri, Kementerian PP-PA telah melaporkan dan
mengajukan pengesahaan ke Kementerian Keuangan. Adanya penerimaan hibah langsung
luar negeri sebesar 778,5 juta rupiah yang telah diajukan pengesahannya, maka menambah
total pagu Kementerian PP-PA tahun 2017 dari 503,1 miliar rupiah menjadi sebesar 503,8
miliar rupiah, yang terdiri dari:

Dari pagu sebesar 503,8 miliar, realisasi belanja sebesar 486,6 miliar rupiahatau mencapai
97 persen. Meskipun berbagai tantangan, termasuk jumlah bulan efekfif pelaksanaan
anggaran, namun capaian realisasi yang tinggi menjadi target Kementerian PP-PA.

Tabel 4.2.
Pagu dan RealisasiKementerian PP-PA, 2016 - 2017

Tahun Anggaran Pagu (Rp) Realisasi (Rp) Persentase (%)
(1) (2) (3) (4)

2016 708.851.452.000 650.952.047.607 91,83
2017 503.859.053.000 486.639.232.810 96,58
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Pagu anggaran tahun 2017 sebesar 503,8 miliar rupiah dibelanjakan untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsi serta penugasan-penugasan khusus dari Presiden, melalui tiga
program teknis yakni :

1. Program Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan,
2. Program Perlindungan Anak, dan
3. Program Partisipasi Lembaga Masyarakat dalam PP-PA, serta

Grafik 4.1
Anggaran Kementerian PP-PA Menurut Program, Tahun 2017

Dari grafik 4.1 adalah Pagu anggaran tahun 2017 menurut program yang terdapat di
Kementerian PP-PA. Dari Pagu anggaran sebesar 503,8 miliar rupiah ternyata 37 persen
digunakan untuk program Kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, 31 persen
digunakan untuk program Perlindungan Anak, 7 persen digunakan untuk program Lembaga
partisipasi lembagan masyarakat dalam PP-PA dan terakhir 25 persen digunakan untuk
program Dukungan Manajemen.

Dari tabel 4.3 terlihat penyerapan tertinggi terdapat pada program partisipasi lembaga
masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (97,79 persen),
sedangkan penyerapan terendah adalah program kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan (96,41 persen).

Tiga satker yang mempunyai penyerapan tertinggi adalah satker KPAI (99,51 persen), satker
bidang Perlindungan Hak Perempuan (99,47 persen) dan Satker Tumbuh Kembang Anak
(98,76 persen). Untuk tiga satker dengan penyerapan terendah adalah satker Dekon (92,91
persen), Satker Bidang Perlindungan Anak (94,12 persen) dan Satker Sekretariat
Kementerian (96,58 persen)
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Tabel 4.3.
Pagu dan Realisasi Menurut Program dan Satuan Kerja (Satker) Kementrian PP-PA,

Tahun 2017

No Program/Satker Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)

A. Program Partisipasi Lembaga Masyarakat
dalam Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

36.243.600.000 35.441.657.065 97,79

1 Satker Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 36.243.600.000 35.441.657.065 97,79
B. Program Perlindungan Anak 156.665.628.000 151.146.431.189 96,48
1 Satker Deputi Bidang Perlindungan Anak 79.455.628.000 74.781.538.871 94,12
2 Satker Deputi Bidang Tumbuh Kembang

Anak
62.210.000.000 61.438.215.755 98,76

3 Satker KPAI 15.000.000.000 14.926.676.563 99,51
C. Program Kesetaraan Gender dan

Pemberdayaan Perempuan
187.602.900.000 180.864.220.309 96,41

1 Satker Deputi Bidang Kesetaraan Gender 67.969.000.000 66.131.480.799 97,30

2 Satker Deputi Bidang Perlindungan Hak
Perempuan n

54.633.900.000 54.342.774.811 99,47

3 Satker Dekon 65.000.000.000 60.389.964.699 92,91
D. Program Dukungan Manajemen. 123.346.925.000 119.186.924.247 96,63
1 Satker Sekretariat Kementerian. 123.346.925.000 119.186.924.247 96,63

Total Pagu 2016 503.859.053.000 486.639.232.810 96,58
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BAB V. PENUTUP

Capaian Kinerja

• Meruju pada akuntabilitas kinerja pada Bab III, dari 9 IKU yang targetnya telah
ditetapkan pada awal tahun 2017, terdapat 3 (tiga) IKU yang pencapaiannya melebihi
target, 1 (satu) IKU pencapaiannya sesuai dengan target, dan 5 (tujuh) IKU yang belum
dapat mencapai target. Sedangkan 2 IKU yang tidak dapat ditetapkan targetnya, tetap
dilakukan analisis sesuai dengan target secara kualitatif yang ada pada dokumen
RPJMN 2015-2019.

• Uraian 3 IKU yang capaiannya di atas target yang telah ditetapkan, yakni :
1. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG),  tercapai  100,4
2. Persentase K/L, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki program/kegiatan

responsif hak anak, tercapai 180%
3. Persentase Partisipasi Lembaga Masyarakat, tercapai  226,6%

• Uraian 1 IKU yang capaiannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan, yakni:
Persentase layanan pengaduan masyarakat terkait PP dan PA yang direspon dan
ditindaklanjuti tepat waktu, tercapai 100 %

• Uraian 5 IKU yang capaiannya belum sesuai target yang telah ditetapkan, yakni:
1. Indeks Pembangunan Gender (IPG), capaian 99,25 persen
2. Presentase Pemda yang memberikan layanan sesuai standar kepada seluruh

perempuan korban kekerasan, termasuk TPPO, yang terlaporkan, capaian 90,15
persen

3. Persentase KLA, capaian 98 persen
4. Nilai Akuntabilitas Kinerja Kementerian PP-PA, capaian 86,21 %
5. Status opini BPK terhadap laporan keuangan Kementerian PP-PA , capaian 90%.

• 2 IKU yang tidak ditetapkan targetnya namun dilakukan analisis adalah:
1. Prevelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO
2. Rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO

Rencana Kedepan
1. Perlu memberikan perhatian khusus bagi pemerintah provinsi yang masuk dalam

kategori kurang baik dalam implementasi PUG melalui pembinaan teknis secara
intensif dan berkesinambungan.

2. Terkait dengan prevalensi kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih tinggi,
perlu adanya pemberlakuan yang tegas law enforcement terkait sejumlah peraturan
perundang-undangan yang ada untuk memberikan efek jera kepada para pelaku
kekerasan.
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3. Law enforcement juga harus dibarengi dengan kegiatan penyuluhan/ sosialisasi secara
masif kepada masyarakat mengingat dampak yang ditimbulkan akibat tindak
kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak hanya pada jangka pendek tetapi juga
dalam jangka panjang yang akan mengancam kualitas sumber daya generasi penerus.

4. Melanjutkan penyempurnaan konsep beberapa kebijakan.

Akhirnya, dengan disusunnya Laporan Kinerja Kementerian PP-PA Tahun 2017 ini
diharapkan dapat memberikan informasi yang transparan dan akuntabel kepada semua
pihak dan menjadi umpan balik untuk perbaikan kinerja Kementerian PP-PA.


