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Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat  

BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 
 
1.1 Pendahuluan  

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan, Pemerintah telah 
menetapkan kebijakan sistem perencanaan pembangunan nasional dalam 
sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Simrenas). Dalam simrenas ini 
pimpinan Kementerian atau Lembaga memiliki sejumlah kewajiban 
menyusun dokumen perencanaan pembangunan antara lain penyusunan 
dokumen rencana pembangunan jangka menengah dengan masa  berlaku 
selama 5 tahun yang disebut Rencana Strategis Kementerian Lembaga 
(Renstra-KL) dan dokumen perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja (Renja) 
Kementerian/Lembaga. Sesuai pasal 6 UU No. 25 Tahun 2014 bahwa Renstra-
KL dimaksud memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi 
Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM 
Nasional dan bersifat indikatif. Memenuhi amanat tersebut Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) pada masa 
pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Yusuf Kalla telah 
menyusun dokumen Rentra–KL 2015-2019,   berpedoman pada RPJMN 2015-
2019 (Peraturan Presiden no. 2 Tahun 2015). Renstra-KL tersebut ditetapkan 
dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
No. 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-2019. 

 Rencana Strategis KPP-PA tersebut disusun sesuai dengan Tugas 
Fungsi yang tercantum dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 04 Tahun 2010 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak, dalam perjalananya terjadi perubahan, yaitu  pada tanggal 18 Mei 2015 
diterbitkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2015 tentang  tentang 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 
kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pembedayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak No. 11 Tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak. Permen No. 11 Tahun 2015 ini mencabut Permen No. 04 Tahun 2010. 
Sehubungan dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja tersebut Renstra 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak perlu 
dilakukan perubahan atau penyempurnaan. 

Dengan diterbitkannya Renstra KPP-PA dengan struktur yang baru, 
maka Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat perlu menyusun Renstra sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.  
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1.2 Kondisi Umum 
 

 
Salah satu indikator gender yang mampu menunjukkan adanya  

kehilangan dalam pembangunan manusia yang diakibatkan adanya 
kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (Gender  Inequality 
Index/GII). Kesenjangan tersebut disebabkan adanya diskiriminasi dari 
berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan.Indeks ini 
diukur dari tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan 
pasar tenaga kerja. Keberadaan diskriminasi pada salah satu dimensi gender 
ini dapat diukur dengan IKG. Nilai IKG berkisar dari 0 sampai 1. Perempuan 
dan laki-laki dikatakan memiliki kehilangan kesempatan yang sama jika IKG 
berkisar 0. Nilai berkisar 1 menunjukkan perempuan kehilangan lebih banyak 
dibandingkan laki-laki dari keseluruhan dimensi yang diukur. Semakin tinggi 
nilai IKG maka semakin besar diskriminasi 

Indeks ketimpangan gender dirancang untuk meningkatkan kesadaran 
akan adanya ketidaksetaraan gender yang selama ini ada di masyarakat, serta 
mengetahui kemajuan pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan 
gender. Selain itu, indeks ini digunakan untuk mendukung aksi masyarakat 
dunia akan kesetaraan gender. Dengan data  IKG maka dapat membantu 
pembuatan keputusan dan kebijakan pemerintah nasional dan internasional 
untuk menghilangkan kesenjangan gender sehingga menuju pembangunan 
manusia yang lebih baik. 

Berdasarkan data dari Human Development Report (HDR) dalam kurun 
12 tahun, terjadi penurunan Indeks Ketimpangan Gender di negara-negara 
anggota ASEAN. Hal tersebut menunjukkan bahwa  masing-masing negara 
ASEAN berupaya untuk mencapai kesetaraan  gender dan mengurangi adanya 
kehilangan dalam pembangunan manusia di negaranya. Singapura 
merupakan Negara yang memiliki Indeks Ketimpangan Gender paling rendah 
dengan nilai 0,090 pada tahun 2013. Sedangkan Indonesia (0,500), Kamboja 
(0,505), dan Laos (0,534) termasuk tiga Negara dengan indeks ketimpangan 
gender yang tinggi. Untuk menurunkan nilai IKG di ketiga negera tersebut, 
perlu dilakukan upaya yang lebih keras dalam meningkatkan kesetaraan 
gender melalui program yang responsif gender. 
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Sumber : Pembangunan Manusia Berbasis Gender 2015 
 

Gambar 1.1 Perbandingan Indeks Ketimpangan Gender Menurut Negera-
Negara ASEAN Tahun 2013 

 
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang utama adalah 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Sebagai 
lembaga utama dalam melaksanakan dan memfasilitasi PUG, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki tugas 
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak untuk membantu Presiden dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara.  

Hak asasi perempuan, adalah hak yang dimiliki oleh seorang 
perempuan, baik karena ia seorang manusia maupun sebagai seorang 
perempuan, dalam khasanah hukum hak asasi manusia dapat ditemui 
pengaturannya dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi manusia. 
Dalam pengertian tersebut pengaturan mengenai pengakuan atas hak 
seorang perempuan terdapat dalam berbagai sistem hukum tentang hak asasi 
manusia. Sistem hukum tentang hak asasi manusia yang dimaksud adalah 
sistem hukum hak asasi manusia baik yang terdapat dalam ranah 
internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak perempuan yang 
terdapat dalam sistem hukum tentang hak asasi manusia dapat ditemukan 
baik secara eksplisit maupun implisit. Sebagai dasar perlindungan dan 
pengakuan atas hak-hak perempuan, maka Undang Undang RI Nomor 7 
Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap perempuan adalah bagian penting yang tidak 
dapat dihindarkan. 

Mengacu pada Ratifikasi Konvensi PBB tentang Penghapusan segala 
Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, maka segala bentuk diskriminasi 
yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin (laki–laki – perempuan) harus 
dihapus. Konsekuensinya beberapa kegiatan pembangunan mengacu pada 
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pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, mengafirmasi yang tertinggal 
dan memperkuat ketangguhan yang rentan.  Dengan demikian terjadi 
perbedaan cara pamdang terhadap laki-laki dan perempuan yaitu siapapun 
nyang tertingga ahsus segera ditolong dan siapapun yang masih berada jauh 
dari jangkauan pelayanan harus dibuka aksesnya. Cara pandang tidak lagi 
karena jenis kelaminnya tetapi karena perbedaan kondisi yang 
melatarbelakanginya.  

Pembangunan suatu negara, kesejahteraan dunia, dan usaha 
perdamaian menghendaki partisipasi maksimal kaum perempuan atas dasar 
persamaan dengan kaum laki-laki. Kita tidak tak dapat menyangkal besarnya 
sumbangan perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan 
anak. Hal ini menunjukan keharusan adanya pembagian tanggung jawab 
antara pria dan wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan, bukan dijadikan 
dasar diskriminasi. 

Menurut catatan Komnas Perempuan angka kekerasan tahun 2011-
2015 mengalami peningkatan. Tahun 2011 ditemukan 199.107 kasus, dan 
menjadi 31.757 kasus tahun 2015. Artinya setiap tahun terjadi kausus 
kekerasan terhadap perempuan  sebanyak 24.530 setiap tahun atau 
2.044/bulan. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut : 

 
Sumber : Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 2016 

Gambar 1.2 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2011-
2015 

 

Dari sejumlah 321.757 kasus terdapat 6 jenis kekerasan yang dialami 
perempuan yaitu percobaan erkosaan, pelecehan sexual, pencabulan, 
perkosaan, melarkan anak orang dan kekerasan sexual. Jenis kekerasan 
tertinggi adalah perkosaan yaitu 72,15 % dari total jumlah kekerasan yang 
dialami. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut : 
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Sumber : Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 2016. 

Gambar 1.3 Jenis Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2016 
 
Kasus kekerasan yang terjadi merupakan gunung es, yangberarti 

masih banyak kasus lain yang ditemukan oleh komnas perempuan. Secara 
khusus Komnas Perempuan menyoroti kasus Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga (KDRT). Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah 
tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, 
maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan 
keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 
tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah. 

Hingga tahun 2015 jumlah kasus sebanyak 11.207. Jumlah ini 
meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 2014 yang sempat turun mencapai 
9.386. Data yang ada menunjukan rata-rata setiap tahun terjadi peningkatan 
kasus sebanyak 288 kasus atau 24 kasus/bulan. Data selengkapnya dapat 
dilihat pada grafik berikut :  
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Sumber : Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 2016. 

Gambar 1.4 Kasus KDRT Indonesia 2011-2015 
 

Upaya untuk menekan angka kekerasan terhadap perempuan adalah 

melalui penguatan kelembagaan yaitu P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Hingga tahun 2015, jumlah P2TP2A 

tingkat propinsi sebanyak 158 lembaga. Jumlah tertinggi di Provinsi Nagroe 

Aceh Darusallam.   Data selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut : 

 
Sumber: Data Sekunder (Diolah) 

Gambar 1.5 Jumlah P2TPA Tiap Provinsi Di Indonesia Tahun 2013 
 

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu 
persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia. Data Mahkamah Agung 
menyatakan, Indonesia merupakan negara dengan TPPO nomor tiga 
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terbanyak di dunia.  Data Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-
2013 menunjukkan, ada total 509 kasus TPPO. Mayoritas, 213 kasus, adalah 
eksploitasi ketenagakerjaan; 205 adalah eksploitasi seksual; 31 kasus bekerja 
tidak sesuai dengan perjanjian; dan 5 kasus bayi yang diperjualbelikan. Data 
menyebutkan, korban terbanyak adalah perempuan dewasa berjumlah 418 
orang, disusul dengan 218 orang anak perempuan. Adapun korban laki-laki 
berjumlah 115 orang dewasa dan tiga anak laki-laki. 

International Organization for Mogration (IOM) mengumumkan hasil 
penelitian yang sangat mencengangkan. Dari penelitian yang mereka lakukan 
di berbagai belahan dunia, ternyata Indonesia menempati posisi teratas 
sebagai negara asal korban perdagangan manusia. Hingga Juni 2011, IOM 
mencatat 3.909 korban perdagangan manusia yang sebagian besar adalah 
kaum perempuan. 

Para korban perempuan umumnya mengalami eksploitasi 
ketenagakerjaan serta eksploitasi seksual. Sedangkan laki-laki biasanya 
mengalami perbudakan karena harus bekerja keras di pabrik atau kapal 
dengan istirahat minim, bahkan tidak digaji serta dilarang keluar dari lokasi 
kerja. Biasanya korban tidak diberi kerja sesuai jenis yang dijanjikan atau 
mereka bekerja sesuai kontrak, tetapi hak-hak seperti gaji dan istirahat tidak 
diberi. 

Mayoritas TPPO berlangsung di negara-negara Timur Tengah meski 
Indonesia sudah melakukan moratorium pengiriman tenaga kerja. Selain di 
Timur Tengah, TPPO juga terjadi di dalam negeri. Umumnya para pekerja seks 
komersial di wilayah lokalisasi adalah korban perdagangan manusia. Daerah 
yang menjadi tujuan adalah Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Timur, 
Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, serta Bangka Belitung. Sebaliknya, daerah 
asal korban didominasi dari Jawa Barat, Kalimantan Barat, Jawa Timur, Jawa 
Tengah, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Indonesia mengalami persoalan serius dalam hal tenaga kerja. Hingga 
Agustus 2015, jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 122.380.021, 
dengan jumlah angkatan kerja perempuan sebanyak 45.569.429, atau 37,24 
% dari angkatan tenaga kerja laki-laki. Angkatan kerja tertinggi adalah 
kelompok umur 25-44 tahun. Data yang menarik adalah angkatan kerja laki-
laki usia 15-24 tahun sudah mencapai 12.356.724, sedangkan perempuan 
hanya 7.986.662 oang.  Artinya cukup besar angkatan kerja muda -kelompok 
umur anak-anak (15-18 tahun) dan kelompok umur pemuda (19-24 tahun)-. 
Selengkapnya dapat dismak pada tabel berikut. 
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Tabel 1.1  
Angkatan Kerja Menurut Golongan Umur Dan Jenis Kelamin 

Di Indonesia Agustus  2015 

Golongan Umur 
Jenis Kelamin (Orang) 

Total 
Laki-Laki Perempuan 

15-24 12.356.723 7.986.662 20.343.385 
25-34 19.785.255 10.752.892 30.538.147 
35-44 18.715.306 10.983.470 29.698.776 
45-55 14.521.709 9.065.896 23.587.605 
55-65 11.431.599 6.780.509 18.212.108 

Jumlah 76.810.592 45.569.429 122.380.02 
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus Tahun 2015  

 
Kualitas tenaga kerja Indonesia masih sangat lemah. Dalam perspektif 

pendidikan, angkatan kerja masih terkumpul pada pendidikan SD yaitu 
sebesar 52.258.651 jiwa, terdiri dari tenaga kerja lai-laki sebanyak 
31.510.302 jiwa dan prempuan 20.748.349 jiwa. Mengumlnya angkatan kerja 
pada pendidikan SD ini berimplikasi pada pekerjaan yang dikuni. Umumnya 
mereka bekerja disektor informal, jika mereka bekerja di sektor formal, 
biasanya mereka bekerja sebagai buruh. Data selengkapnya dapat disiak pada 
tabel berikut : 

Tabel 1.2   
Angkatan Kerja Menurut Pendidikan Dan Jenis Kelamin Di Indonesia 

Agustus  2015 

Pendidikan 
Jenis Kelamin (Orang) 

Total 
Laki-Laki Perempuan 

<SD 31.510.302 20.748.349 52.258.651 
SMTP 14.632.628 7.439.935 22.072.563 
SMTA 23.427.705 11.072.636 34.500.341 

Diploma I/II/III/Akademi 1.620.572 1.717.413 3.337.985 
Universitas 5.619.385 4.591.096 10.210.481 

JUMLAH 76.810.592 45.569.429 122.380.021 
Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional Bulan Agustus Tahun 2015 diolah Pusdatinaker 

 
Dalam banyak kasus buruh perempuan lebih rentan dibandingkan 

laki-laki. Pilihan akan PHK biasanya ditujukan pada buruh perempuan. 
Menurit data statistik sebagian besar tenaga kerja Indonesia terserap pada 
buruh pabrik yaitu sebesar 42,38 % 

Berdasarkan proporsi pekerja menurut pekerjaan, perempuan paling 
dominan di bidang pekerjaan profesional dan jasa dan bagian penjualan, di 
mana proporsi perempuan adalah sebesar 57,2 persen dan 53,9 persen pada 
Agustus 2014. Proporsi perempuan yang tinggi di bidang pekerjaan 
profesional ini terkait dengan perempuan yang bekerja sebagai guru dan 
perawat, yang secara tradisi memang didominasi perempuan serta pekerjaan 
dengan prospek kemajuan karir dan upah yang lebih terbatas. Berdasarkan 
angka absolut, pekerja di sektor pertanian dan perikanan adalah yang 
terbesar (12,5 juta), diikuti sektor jasa dan penjualan (12,3 juta) dan 
menyediakan jumlah peluang kerja tertinggi bagi perempuan (lihat gambar di 
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bawah). Ini adalah pekerjaan dengan tingkat upah rata-rata terendah di 
Indonesia. Persoalan yang dihadapi oleh tenaga kerja perempuan di Indonesia 
adalah upah rendah, dan tidak memiliki kekuatan tawar menawar. Mereka 
sangat tergantung pada pemilik usaha.  

Tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri (buruh migran), jumlahnya 
mulai menurun. Sejak Pemerintah Indonesia mengumumkan Mei lalu, untuk 
menghentikan perekrutan baru pembantu rumah tangga yang akan dikirim 
ke 21 negara di Timur Tengah, termasuk Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, 
Oman, Uni Emirat Arab, Lebanon, Yordania dan Mesir, jumlah TKI makin 
menurun. Ini merupakan komitmen pemerintah untuk dapat membuka 
lapangan kerja baru di negeri sendiri. Sejak tahun 2011 hingga 2015 terjadi 
penurunan jumlah buruh migran perempuan. Selengkapnya dapat disimak 
pada grafik berikut : 

 
Sumber : BNP2TKI, 2016 

Gambar 1.6 Jumlah Buruh Migran Perempuan tahun 2011-2015  
 
Indonesia termasuk Negara dengan pekerja migran persentase rendah. 

Beberapa negara yang termasuk dalam kategori buruh migran rendah adalah 
Afrika Selatan (3,7 persen), Slovakia (2,4 persen), Turki (1,9 persen), Jepang 
(1,7 persen), Nigeria (0,7 persen), Rumania (0,6 persen ), India (0,4 persen) 
dan Indonesia (0,1 persen) 

Bentuk pelanggaran buruh migran perempuan selama masa kerja yang 
ditemukan adalah pelanggaran kontrak kerja, diabaikannya kesehatan dan 
keselamatan kerja, kekerasan fisik, psikologis, dan seksual, diskriminasi 
berdasarkan jenis kelamin dan negara asal, pelanggaran terkait isu-isu 
keluarga, hak mobilitas, kesulitan mendapatkan hak-haknya atau 
terbatasnya akses terhadap keadilan, hingga penangkapan dan 
penghukuman, serta bentuk pelanggaran lainnya, seperti dibatasi haknya 
untuk bebas berkumpul atau membentuk organisasi, dibatasi haknya untuk 
bereproduksi, dipaksa mengaborsi kandungannya, nama asli pekerja di 
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dokumen perjalanannya diubah, dipindah-pindah pengguna jasa/majikan 
atau diperjualbelikan oleh majikan/agen, ditahan di penampungan KBRI, 
atau dipaksa membayar sejumlah uang/diperas oleh pengguna 
jasa/agen/pihak lain.1 

Kekerasan fisik saat bekerja cukup tinggi, seperti dipukul dengan 
kabel, ditempeleng, mata dicolok hingga buta, disetrika, dikunci dalam kamar 
mandi dan tidak diberi makan seharian, dan ditusuk dengan besi panas 
hingga dugaan penganiayaan yang menyebabkan kematian. Kekerasan 
psikologis juga dialami seperti diancam, dimarahi dan dicaci dengan kata-kata 
kasar. Terjadi juga larangan berkomunikasi dengan keluarga, seperti larangan 
berkirim surat. Sedangkan, kekerasan seksual meliputi pelecehan seksual 
sampai perkosaan. Selain itu, banyak buruh migran perempuan yang 
mengalami kesulitan untuk menuntut secara hukum. Mereka harus 
menjalani prosedur yang rumit dan berbelit-belit ketika akan melakukan 
tuntutan hukum terhadap pihak penyalur dan pengguna jasa (majikan).2 

Permasalahan perempuan dapat ditemui pada kondisi situasi darurat 
dan situasi bencana. Aceh dan Papua adalah salah satu situasi darurat yang 
pernah ada. Kasus di Aceh menunjukan betapa rentannya perempuan dalam 
situasi darurat. Selain siuasi darurat, persoalan perempuan dalam bencana 
juga menjadi perhatian penting. Bencana yang terjadi apakah banjir, gunung 
meletus, lonsong, tsunami, menyisakan persoalan yang cukup serius, yaitu 
perempuan dan anak-anak yang harus menghadapi bencana. Jumlah korban 
bencana sebagian besar adalah perempuan dan anak. Mereka rentan sakit, 
dan rentan dalam penyelamatan diri. 

Kajian Oxfam terhadap korban stunami menunjukan Jumlah korban 
bencana sebagian besar adalah perempuan dan anak. Mereka rentan sakit, 
dan rentan dalam penyelamatan diri. Mereka menemukan mayoritas korban 
tsunami adalah perempuan, yaitu 173.000 dari 180.000. Catatan UNFPA (The 
United Nations Populations Fund)  menunjukkan ternyata sampai sekarang 
populasi penduduk di Aceh yang perempuan hanya tinggal 26%. 

Perlindungan anak merupakan suatu hal yang sangat penting karena 
anak adalah generasi yang akan datang sehingga wajib dilindungi dari segala 
hal yang dapat memberikan dampak negatif pada pertumbuhan dan 
perkembangannya. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi 
konvensi Hak Anak dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 1990 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child 
(Konvensi Tentang Hak-Hak Anak). Disisi lain sebagaimana dalam SDGs 
khususnya pada Goal 11 yaitu Kota dan hunian yang inklusif, aman dan 
berkelanjutan dan Goal 16 yaitu Masyarakat yang damai, tanpa kekerasan, 
pemerintahan yang akuntabel, antikorupsi dan non–diskriminasi yang secara 
eksplisit dalam tujuannya ingin menciptakan kota dan hunian yang inklusif 

 
1 http://www.solidaritasperempuan.org/sub/wp-content/uploads/2013/04/Potret-Pelanggaran-
Hak-Hak-Buruh-Migran-Perempuan-Catatan-Penanganan-Kasus-2008-2011.pdf 
2 ibid 
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dan aman termasuk bagi anak selain itu menghendaki adanya masyarakat 
yang hidup tanpa kekerasan terlebih-lebih pada anak. Hal ini menunjukan 
bahwa perlindungan anak menjadi perhatian yang sangat penting baik secara 
nasional dan internasional. 

Analisa situasi Perlindungan Anak di Indonesia ini disajikan secara 
umum khususnya situasi data Perlindungan Anak yang menjadi salah satu 
indikator penting dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Deputi 
Perlindungan Anak. 

Berikut data anak korban pornografi di Indonesia dalam rentang tahun 
2011 hingga 2015 dengan sumber dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 
Dari data tersebut dapat diketahui bahwa Jakarta Selatan, Jakarta Pusat dan 
Bandung menduduki peringkat tiga teratas terkait dengan jumlah anak 
korban pornografi di Indonesia. 

 

 
Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2016. 

Gambar 1.7 Grafik Data anak korban pornografi Tahun 2011-2016 
 

Berikut disajikan data tahanan anak pada tahun 2015 dengan sumber 
dari Sistem Database Permasyarakatan tahun 2016. Dari data tersebut dapat 
diketahui bahwa kantor wilayah Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sumatera 
Utara menduduki peringkat tiga terbanyak yang menampung tahanan anak. 
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Sumber : Sistem Database Permasyarakatan, tahun 2016. 

Gambar 1.8 Data Tahanan Anak di Kantor Wilayah Seluruh Indonesia 
Tahun 2015. 

 
Dari data Profil perempuan indonesia tahun 2015 terlihat bahwa pada 

kurun tahun 2014 angka ABH relatif tinggi di Indonesia yaitu total mencapai 
5.754 dengan persentase 55% ABH mendapatkan putusan pidana penjara. 
Hal ini menunjukan bahwa implementasi restorative justice di Indonesia 
masih rendah. 

 
Sumber: Profil perempuan indonesia, tahun 2015. 

Gambar 1.9 Data Tahanan Anak di Kantor Wilayah Seluruh 
Indonesia Tahun 2015 

 
Data anak korban kekerasan ini dibagi menjadi tiga kategori yaitu 

korban kekerasan fisik, psikhis dan seksual pada tahun 2011 hingga 2014 
dengan sumber data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 
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Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2014 

Gambar 1.10 Kasus Pengaduan Anak Berdasarkan Klaster 
Perlindungan Anak Tahun 2011-2014 

 
Dari grafik diatas dapat diketahui bahwa secara umum angka kejadian 

kekerasan anak baik fisik, psikhis ataupun seksual di Indonesia tergolong 
masih sangat tinggi. Pada tahun 2013 terlihat bahwa pada tahun ini mencapai 
angka kekerasan fisik dan psikhis tertinggi dibandingkan dengan rentang 
tahun yang lain selama 2011 hingga 2014. Dimana kekerasan fisik yang 
terjadi pada tahun 2013 lebih dari 2 kali lipat lebih besar dibandingkan 
dengan tahun-tahun yang lain, sementara kekerasan psikhis yang terjadi 
pada tahun 2013 rata-rata 3 kali lebih besar dibandingkan dengan tahun-
tahun lainnya. Disisi lain anak korban kekerasan seksual baik pemerkosaan, 
sodomi, pencabulan dan pedofilia pada tahun 2012 menduduki angka 
tertinggi dibandingkan dengan tahun lainnya. 

Berikut adalah data persentase anak umur 15 tahun yang bekerja 
seminggu yang lalu per provinsi di Indonesia pada tahun 2012. Dari data 
tersebut dapat diketahui bahwa rata-rata anak yang bekerja pada tahun 
tersebut diatas angka 10%. Provinsi Papua 11,12% menduduki peringkat 
dengan persentase terkecil yaitu dan Provinsi Sumatera Utara menduduki 
persentase tertingi yaitu 26,42%. 
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Sumber data: Sakernas Agustus 2012, BPS. 

Gambar 1.11 Persentase Anak Umur 15 Tahun Yang Bekerja Seminggu 
Yang Lalu Diperinci Per Provinsi Tahun 2012 

 
Berikut data traficking di Indonesia berdasarkan data dari Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016. Dari data 
tersebut terlihat DKI Jakarta menempati kasus jumlah traficking tertinggi 
yaitu 86 sedangkan Sulawesi Tenggara dengan jumlah terkecil yaitu 2. 

 

 
Sumber: Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2011-2016. 

Gambar 1.12 Traficking Anak Diperinci Provinsi Tahun 2011-2015 
 
Berikut data traficking di Indonesia berdasarkan data dari Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia dari tahun 2011 hingga 2016. Dari data 
tersebut terlihat DKI Jakarta menempati kasus jumlah traficking tertinggi 
yaitu 86 sedangkan Sulawesi Tenggara dengan jumlah terkecil yaitu 2. 
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Sumber: Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2011-2016 

Gambar 1.13 Traficking Anak Diperinci Provinsi Tahun 2011-2015 
 
Namun jika dilihat dari grafik dibawah ini terlihat bahwa pada kurun 

waktu sebelumnya yaitu tren pada tahun 2008 hingga 2011 Indonesia 
memiliki prestasi yang cukup baik dalam menurunkan jumlah angka 
traficking pada tahun tersebut walaupun jumlah tersebut tetap selalu diatas 
rata-rata jumlah traficking dinegara-negara ASEAN. 

 

 
Sumber: Bank Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia, tahun 2011-2016. 

Gambar 1.14 Perbandingan Anak Korban Trafficking Indonesia dengan 
ASEAN Tahun 2008-2011. 

 
Salah satu kluster dalam Konvensi Hak Anak adalah Kluster Hak Sipil 

dan Kebebasan bagi Anak. Berbagai permasalahan anak di Indonesia terjadi 
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karena masih rendahnya penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak 
sipil dan kebebasan terhadap anak. 

Akta kelahiran merupakan hasil pencatatan terhadap peristiwa 
kelahiran seseorang di wilayah suatu negara. Sampai saat ini masih banyak 
anak Indonesiayang identitasnya tidak atau belum tercatat dalam akta 
kelahiran, sehingga secara de jure keberadaannya dianggap tidak ada oleh 
negara. Hal ini mengakibatkananak yang lahir tersebut tidak tercatat 
namanya, silsilah dan kewarganegaraannya serta tidak terlindungi 
keberadaanya. Ketika tidak ada bukti diri, dikemudian hariakan ada 
kemungkinan penyalahgunaan identitas yang akan menimbulkan 
permasalahan. Semakin tidak jelas identitas seorang anak, maka semakin 
mudahterjadi eksploitasi terhadap anak, seperti anak menjadi korban 
perdagangan bayi  dan anak, tenaga kerja ataupun kekerasan. 

Akta kelahiran bersifat universal, karena hal ini terkait dengan 
pengakuan negara atas status keperdataan seseorang. Indonesia termasuk 
salah satu Negarayang cakupan pencatatan kelahirannya kurang baik. 
Banyak faktor yang memengaruhi rendahnya cakupan pencatatan kelahiran, 
mulai dari kurangnyakesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan 
kelahiran, biaya yang tinggi untuk pencatatan, prosedur yang sulit, serta 
kurangnya akses terhadap pelayanan pencatatan yang biasanya berada di 
tingkat kabupaten/kota. 

Pada tahun 2014 menunjukkan masih rendahnya kepemilikan akte 
kelahiran untuk anak 0-17 tahun tercatat yang memiliki akta kelahiran dapat 
menunjukkans sebesar 55,61 persen, dan yang tidak dapat menunjukkan 
sebesar 21,72 persen. Rendahnya akta kelahiran akan menunjukkan 
kepedulian tentang hak anak oleh orang tua dan pemerintah perlu di 
tingkatkan.  

 
Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 
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Gambar 1.15 PerkembanganProporsi Anak Usia 0-17 Tahun Menurut 
Provinsi Dan Kepemilikan Akta Kelahiran Dari Kantor 
Catatan Sipil Tahun 2014 

 

Pada tahun 2014 hanya tercatat sebesar 55,61% dari penduduk usia 
0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dapat menunjukkannya sebesar 
55,61%, sedangkan 22,11 persen mengaku memiliki akta kelahiran namun 
tidak dapat menunjukkannya. Penduduk usia 0-17 tahun yang tidak memiliki 
akta kelahiran adalah sebesar 21,72%, dan sebesar 0,56% responden yang 
ditanya tentang akta kelahiran anaknya menyatakan tidak tahu tentang akta 
kelahiran. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.  

 
 Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Gambar 1.16 Presentase Anak Usia 0-17  yang Memiliki Akta Kelahiran Di 
Indonesia Tahun 2014 

 
Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan 

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga negara berkewajiban 
memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan 
berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan, dan 
diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua, 
memiliki tanggung jawab terhadap perlindungan anak. Realitanya keinginan 
sebagian penduduk untuk memiliki akta kelahiran seringkali mendapatkan 
hambatan karena biaya pembuatannya yang mahal, persyaratannya banyak, 
prosesnya yang panjang,  dan butuh waktu lama, atau hambatan yang 
sifatnya menyangkut keturunan seseorang. maka persoalan yang lebih 
mendasar yaitu pengetahuan orang tua dan keluarga akan pentingnya akta 
kelahiran perlu ditingkatkan. Oleh karena itu akta kelahiran juga perlu 
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dimasukkan dalam kurikulum pendidikan masyarakat. Jarak yang menjadi 
kendala bagi orang tua untuk mengurus dan memperoleh akta  kelahiran, 
menunjukkan bahwa akses pelayanan pemerintah kepada masyarakat  masih 
menjadi kendala di beberapa provinsi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah 
jawaban tidak tahu; sebesar 10,06% mengaku tidak tahu cara mengurus akta 
kelahiran, dan 3,27% mengaku tidak tahu bahwa kelahiran harus dicacat dan 
sebesar 40,13% karena biaya mahal/tidak ada biaya, semetara 4,79% dengan 
alasan perjalanan jauh. Hal ini memperlihatkan pengetahuan yang kurang 
pada masyarakat tentang akta kelahiran. Bagi pemerintah sangat perlu 
memperkenalkan hal iniberkaitan dengan tanggung jawab dalam pemenuhan 
hak anak. Selengkapnya dapat dilihat pada dibawah ini. 

 
 
Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Gambar 1.17 Presentase Penduduk Usia 0-17 Tahun Alasan Tidak 
Memiliki Akta Kelahiran indonesia tahun 2014 

 
 

Partisipasi sekolah yang dimaksud disini adalah yang berkaitan dengan 
aktivitas pendidikan formal maupun nonformal seseorang, apakah orang 
tersebut tidak/belum pernah sekolah, masih sekolah atau tidak bersekolah 
lagi. Partisipasi sekolah merupakan indikator dasar yang digunakan untuk 
melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk usia sekolah. 
Dengan indikator ini dapat dilihat seberapa besar akses penduduk pada 
kegiatan sekolah antara lain ditunjukkan oleh persentase penduduk yang 
tidak pernah sekolah terhadap populasi penduduk secara keseluruhan. 
Semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak pernah sekolah 
menunjukkan akses penduduk pada kegiatan sekolah yang semakin rendah, 
dan sebaliknya. Persentase penduduk yang masih sekolah menunjukkan 
tingkat perluasan kesempatan bagi penduduk untuk memperoleh pendidikan 
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di sekolah. Semakin tinggi persentase penduduk yang masih bersekolah 
menunjukkan semakin luasnya kesempatan penduduk memperoleh 
pendidikan, dan sebaliknya. Demikian pula halnya dengan tidak bersekolah 
lagi, semakin tinggi persentase penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, 
menunjukkan bahwa besarnya akses dan kesempatan penduduk usia sekolah 
untuk memperoleh pendidikan belum cukup berarti. 

 
Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Gambar 1.18 Persentase Anak Perempuan 5-17 Tahun Menurut 
Jenis Kelamin dan Partisipasi Sekolah, 2014 

 
Tabel diatas memberikan gambaran mengenai partisipasi sekolah anak 

umur 5-17 tahun menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Berdasarkan tabel 
tersebut terlihat bahwa hampir seluruh anak umur 5-17 tahun mengakses 
pendidikan, yaitu sebesar 83,83 persen berstatus masih bersekolah. Namun 
masih ada sebesar 12,13 persen anak yang belum/tidak pernah bersekolah 
dan sisanya, yaitu sebesar 4,04 persen tidak bersekolah lagi. Partisipasi 
sekolah anak menurut daerah tempat tinggal. Tabel tersebut memperlihatkan 
persentase anak umur 5-17 tahun yang masih bersekolah di perkotaan lebih 
tinggi dibanding di perdesaan, yaitu84,65 persen berbanding 83,07 
persen.Hal sebaliknya terjadi pada persentase anak umur 5-17 tahun yang 
tidak bersekolah lagi,persentase anak umur 5-17 tahun di perkotaan yang 
tidak bersekolah lagi lebih rendah dibandingkan dengan anak di perdesaan 
(3,17 persen berbanding 4,84 persen). Kemudahan akses untuk memperoleh 
pendidikan di perkotaan yang lebih baik, serta ketersediaan sarana dan 
prasarana pendidikan di perkotaan yang lebih lengkap dan lebih memadai 
dibandingkan dengan di perdesaan diduga menjadi penyebab adanya 
perbedaan antara persentase anak yang bersekolah di perkotaan dibanding di 
perdesaan. Partisipasi sekolah anak juga dibedakan menurut jenis kelamin. 
Akses anak perempuan di dalam dunia pendidikan tampak lebih baik 
dibandingkan dengan anak laki-laki. Keadaan ini terlihat pada persentase 
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anak perempuan umur 5-17 tahun yang masih bersekolah lebih tinggi 
dibandingkan dengan anak laki-laki, dan sebaliknyaanak perempuan yang 
tidak/belum pernah sekolahdan tidak bersekolah lagi lebih rendah 
dibandingkan anak laki-laki. Berdasarkan data Susenas 2014 tercatat bahwa 
persentase anak perempuan umur 5-17 tahun yang masih bersekolah sebesar 
84,50 persen, sedangkan anak laki-laki sebesar 83,20 persen. Sementara itu 
persentase anak perempuan yang tidak/belum pernah sekolah (11,89 persen) 
dan tidak bersekolah lagi (3,61 persen) lebih rendah dibandingkan anak laki-
laki, yaitu 12,36 persen dan 4,44 persen. Pola yang sama juga terjadi baik di 
perkotaan maupun perdesaan. 

Angka partisipasi sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem 
pendidikan terhadap penduduk usia sekolah dan sebagai indikator dasar yang 
digunakan untuk melihat akses pada pendidikan khususnya bagi penduduk 
usia sekolah. APS merupakan persentase penduduk yang bersekolah menurut 
kelompok umur tertentu. Indikator ini tidak memperhitungkan jenjang 
pendidikan, lembaga, maupun kualitas pendidikan yang sedang ditempuh. 
Kegiatan bersekolah tidak saja bersekolah di jalur formal akan tetapi juga 
termasuk bersekolah di jalur non formal seperti paket A setara SD/MI, paket 
B setara SMP/MTs dan paket C setara SM/MA. 

 
Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Gambar 1.19 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Anak Berumur 7-17 
Tahun menurut Jenis Kelamin, Tahun 2014 
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jenis kelamin, secara umum terlihat bahwa APS anak perempuan pada setiap 
kelompok umur sekolah lebih tinggi dibandingkan dengan APS anak laki-laki. 

Mencetak generasi unggul di tengah persaingan global dapat dilakukan 
dengan jalan menyelenggarakan pendidikan yang memberikan kesempatan 
seluasluasnya kepada anak didik untuk tumbuh dan berkembang sesuai 
dengan potensi, bakat, minat dan kesanggupannya. Hal tersebut akan 
terwujud jika pendidikan dilakukan sejak anak usia dini. 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) merupakan fondasi bagi 
perkembangan kualitas sumber daya manusia selanjutnya. Oleh karena itu, 
peningkatan penyelenggaraan PAUD sangat memegang peranan yang penting 
untuk kemajuan pendidikan di masa mendatang. Arti penting mendidik anak 
sejak usia dini dilandasai dengan kesadaran bahwa masa anak-anak adalah 
masa keemasan bagi perkembangan anak (golden age), karena dalam rentang 
usia dari 0 sampai 5 tahun, perkembangan fisik, motorik dan berbahasa atau 
linguistik seorang anak akan tumbuh dengan pesat. Pada masa-masa ini, 
anak-anak lebih suka meniru kebiasaan-kebiasaan orang di sekitarnya. 
Untuk itu, perlu diberikan pendidikan terbaik sedini mungkin kepada anak, 
sebagai langkah pencegahan bagi anak untuk tidak mencontoh hal-hal yang 
tidak baik.   

Pada tahun 2014 penduduk perkotaan  Indonesia yang banyak 
mengikuti PAUD berjenis kelamin perempuan sebesar 20,88% sedangkan 
untuk penduduk laki-laki sebesar 19,97%. Dibanding perkotaan, jumah anak 
di pedesaan yang mengikuti PAUD jumlahnya lebih rendah dimana penduduk 
berjenis kelamin perempuan sebesar 15,53% dan penduduk berjenis kelamin 
laki-laki sebesar 15,16%. Untuk lebih rinci masing-masing provinsi anak yang 
berumur 0-6 tahun yang sedang mengikuti pendidikan PAUD selengkapnya 
dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  

Tabel 1.3  
Anak Berumur 0-6 Tahun Yang Sedang Mengikuti PAUD Masing-
Masing  Provinsi Di Indonesia Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 

2014 

No Provinsi 
Laki-
laki 

Perempuan L+P 

1.  Aceh 23,35 24,51 23,93 
2.  Sumatera Utara 18,92 18,82 18,87 

3.  Sumatera Barat 18,09 20,04 19,06 

4.  Riau 18,24 17,17 17,70 
5.  Jambi  19,15 19,52 19,33 
6.  Sumatera Selatan 15,41 19,64 17,52 
7.  Bengkulu 18,19 17,00 17,59 
8.  Lampung 21,44 21,14 21,29 
9.  Kepulauan Bangka Belitung 23,39 19,81 21,60 

10. Kepulauan Riau 15,30 22,73 19,01 
11. DKI Jakarta     
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12. Jawa Barat 24,99 26,71 25,85 
13. Jawa Tengah 36,73 36,68 36,70 
14. DI Yogyakarta 58,44 64,40 61,42 
15. Jawa Timur 44,67 45,29 44,98 
16. Banten 20,67 20,56 20,61 
17. Bali  21,16 22,61 21,88 
18. Nusa Tenggara Barat 27,42 25,34 26,38 
19. Nusa Tenggara Timur 22,92 26,52 24,72 
20. Kalimantan Barat 14,77 16,94 15,85 
21. Kalimantan Tengah 26,39 23,76 25,07 
22. Kalimantan Selatan 33,97 32,30 33,14 
23. Kalimantan Timur 24,68 21,66 23,17 
24. Sulawesi Utara 18,44 15,82 17,13 
25. Sulawesi Tengah 27,83 32,35 30,09 
26. Sulawesi Selatan 19,81 22,89 21,35 
27. Sulawesi Tenggara 20,64 15,68 18,16 
28. Gorontalo 36,95 42,96 39,95 
29. Sulawesi Barat 26,66 31,36 29,01 
30. Maluku 13,99 18,28 16,14 
31. Maluku Utara 17,19 15,77 16,48 
32. Papua Barat 17,79 20,31 19,05 
33. Papua  13,16 12,37 12,76 
INDONESIA 19,97 27,55 28,65 

Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

 
Jenis PAUD yang paling banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun  

adalah TK/RA/BA dengan persentase sebesar 64,61 persen. Selain 
TK/RA/BA, jenis PAUD yang juga banyak diikuti oleh anak usia 0-6 tahun 
adalah Satuan PAUD Sejenis Lainnya dengan persentase sebesar 17,80 persen 
dan Pos PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu sebesar 14,24 persen.  

Tabel 1.4  
Persentase Anak Berumur 0-6 Tahun Yang Sedang Mengikuti PAUD 
Menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin Dan Jenis PAUD Tahun 2014 

Tipe Daerah 
/ Jenis 
Kelamin 

Tk/ 
Ra/ Ba 

Kelompok 
Bermain 

Taman 
Penitipan  

Anak 

Pos Paud/ 
Paud   

Terintegrasi 
Bkb/ 

Posyandu 

Satuan 
Paud 

Sejenis 
Lainnya 

Jumlah 

Perkotaan 
(K):  

            

Laki-laki (L) 66,38 3,57 0,92 12,28 16,84 100 
Perempuan 
(P)  

64,25 3 1,22 14,36 17,17 100 

L+P 65,32 3,29 1,07 13,32 17 100 
Perdesaan 
(D):  

            

Laki-laki (L) 65,39 1,47 0,65 14,86 17,63 100 
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Perempuan 
(P)  

61,99 1,61 0,36 15,99 20,05 100 

L+P 63,7 1,54 0,5 15,42 18,83 100 
K + D :              
Laki-laki (L)  65,95 2,65 0,8 13,42 17,19 100 
Perempuan 
(P)   

63,26 2,39 0,84 15,07 18,43 100 

L+P 64,61 2,52 0,82 14,24 17,8 100 
Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Berdasarkan jenis kelamin, persentase anak laki-laki 0-6 tahun yang 
mengikuti PAUD jenis TK/RA/BA dan Kelompok Bermain lebih tinggi 
dibanding dengan anak perempuan. Sementara itu, pada PAUD jenis Taman 
Penitipan Anak, Pos PAUD/PAUD Terintegrasi BKB/Posyandu dan Satuan 
PAUD Sejenis Lainnya, persentase anak perempuan umur 0-6 tahun yang 
mengikuti PAUD tersebut lebih tinggi dibanding dengan anak laki-laki. 

Apabila dilihat menurut daerah tempat tinggal, persentase anak umur 
0-6 tahun di perdesaan yang sedang mengikuti Pos PAUD/PAUD Terintegrasi 
BKB/Posyandu dan Satuan PAUD Sejenis Lainnya lebih tinggi dibanding 
dengan anak di perkotaan. Sebaliknya, persentase anak 0-6 tahun di 
perkotaan yang sedang mengikuti PAUD TK/RA/BA, Kelompok Bermain dan 
Taman Penitipan Anak lebih tinggi dibanding di perdesaan. 

Pada tahun 2014 sebesar 1,60 persen  anak perempuan usia 10-17 
tahun di Indonesia telah melakukan perkawinan. Jika diperhatikan menurut 
tipe daerah, persentaseanak perempuan usia 10-17 tahun yang 
berstatuskawin di daerah perkotaa yaitu 0,9 persen, sedangkan di perdesaan 
hampir tiga kali lipatnya yaitu mencapai 2,24 persen. Hal ini diduga 
disebabkan berbagai faktor, diantaranya ekonomi, sosial dan budaya. Alasan 
ekonomi mungkin dianggap sebagai solusi paling cepat dan mudah bagi orang 
tua atas beban anak yang tentu saja akan digantikan oleh suami setelah 
seorang atau setelah menikah seorang anak perempuan diharapkan dapat 
membantu perekonomian keluarga. Hal yang menjadi salah satu alasan sosial 
yaitu masih adanya sebagian masyarakat di Indonesia yang menganggap 
bahwa semakin cepat menikah adalah suatu hal yang baik bagi seorang 
perempuan. Sedangkan dari segi budaya, diduga di beberapa daerah di 
Indonesia, khususnya daerah-daerah terpencil, menikah di usia sangat muda 
adalah hal yang sudah sangat umum dilakukan. Untuk melihat secara rinci 
anak perempuan umur 10-17 tahun yang berstatus pernah kawin menurut 
provinsi  selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.  
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Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Gambar 1.20 Anak Perempuan 10-17 Tahun Yang Berstatus Pernah Kawin 
Menurut Masing-Masing Provinsi Dan Tipe Daerah  Di 
Indonesia Tahun 2014 

 

Sedangkan menurut status perkawinan pada tahun 2014 
menunjukkan bahwa 98,40 persen anak perempuan usia 10-17 tahun telah 
menikah, 1,53 persen berstatus kawin dan 0,07 persen berstatus cerai, baik 
cerai mati maupun cerai hidup. Hal ini harus menjadi perhatian khusus bagi 
kementerian dan lembaga terkait, anak yang berstatuskawinakan tercabut 
sebagian  haknya sebagai anak,diantaranya adalah hak atas pendidikan. 
Karena sebagaimana kita tahu, pada pendidikan dasar dan menengah formal 
mensyaratkan anak harus berstatus belum kawin. Untuk melihat secara rinci 
anak perempuan 10-17 menurut status perkawinan masing-masing provinsi 
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel 1.5  
Anak Perempuan 10-17 Menurut Provinsi Dan Staus Perkawinan 

Masing-Masing Provinsi Di Indonesia Tahun 2014 
No Provinsi Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Total 
1.  Aceh  99,40 0,57 0,00 0,03 100,00 
2.  Sumatera Utara 99,44 0,56 0,00 0,00 100,00 
3.  Sumatera Barat  99,54 0,42 0,04 0,00 100,00 
4.  Riau  99,15 0,81 0,04 0,00 100,00 
5.  Jambi  98,75 1,04 0,22 0,00 100,00 
6.  SumateraSelatan  98,00 1,88 0,12 0,00 100,00 
7.  Bengkulu  98,99 0,98 0,04 0,00 100,00 
8.  Lampung 98,87 1,09 0,04 0,00 100,00 
9.  Kep. Bangka 

Belitung 
96,83 2,94 0,23 0,00 100,00 

0,33
0,46
0,56
0,57
0,6

0,71
0,78
0,79
0,85
0,95 1
1,01
1,08
1,13
1,25
1,42
1,47
1,49
1,52
1,6
1,7
1,7

1,71
1,81 2
2,06
2,09
2,13
2,24
2,29
2,51
2,84
3,17

1,6

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

Provinsi Nasional



 

 
25 

 

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat  

No Provinsi Belum Kawin Kawin Cerai Hidup Cerai Mati Total 
10. Kepulauan Riau  99,43 0,57 0,00 0,00 100,00 
11. DKI Jakarta 99,29 0,42 0,29 0,00 100,00 
12. Jawa Barat  98,30 1,59 0,11 0,00 100,00 
13. Jawa Tengah  98,51 1,46 0,02 0,01 100,00 
14. DI Yogyakarta  99,67 0,33 0,00 0,00 100,00 
15. Jawa Timur  97,16 2,83 0,02 0,00 100,00 
16. Banten 98,29 1,59 0,12 0,00 100,00 
17. Bali  98,30 1,66 0,04 0,00 100,00 
18. Nusa Tenggara Barat  99,00 1,00 0,00 0,00 100,00 
19. Nusa Tenggara Timur  99,22 0,74 0,04 0,00 100,00 
20. Kalimantan Barat 97,91 2,05 0,04 0,00 100,00 
21. Kalimantan Tengah  97,71 2,15 0,12 0,02 100,00 
22. Kalimantan Selatan  97,87 1,82 0,32 0,00 100,00 
23. Kalimantan Timur  98,40 1,56 0,04 0,00 100,00 
24. Sulawesi Utara  97,76 2,04 0,21 0,00 100,00 
25. Sulawesi Tengah  97,49 2,51 0,00 0,00 100,00 
26. Sulawesi Selatan  97,94 1,88 0,18 0,00 100,00 
27. Sulawesi Tenggara 98,53 1,40 0,07 0,00 100,00 
28. Gorontalo  98,19 1,69 0,12 0,00 100,00 
29. Sulawesi Barat  98,48 1,39 0,13 0,00 100,00 
30. Maluku 99,21 0,70 0,09 0,00 100,00 
31. Maluku Utara 98,92 0,94 0,15 0,00 100,00 
32. Papua Barat  98,58 1,32 0,10 0,00 100,00 
33. Papua 99,05 0,95 0,00 0,00 100,00 
INDONESIA  98,40 1,53 0,07 0,00 100,00 

Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Dari 1,60 persen anak perempuan usai 10-17 tahun yang berstatus 
kawin cerai di Indoensia sebesar 35,83 persen kawin di usia 15 tahun ke 
bawah, sebesar 39,45 persen kawin di usia 16 tahun, dan sebesar 24,72 
persen kawin di usia 17 tahun. 

 
Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Gambar 1.21 Persentase Anak Perempuan Usia 10-17 Tahun Berstatus  
Kawin Dan Cerai Menurut Kawin Pertama  Indonesia Tahun 
2014 

 
 

Untuk melihat lebih rinci persentase Anak Perempuan Usia 10-17 
Tahun Berstatus  Kawin Dan Cerai Menurut Kawin Pertama  masing-masing 
provinsi dapat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.  
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Tabel 1.6  
Persentase Anak Perempuan 10-17 Tahun Yang Berstatus Kawin Dan 
Cerai Menurut Provinsi Dan Umur Perkawinan Pertama Tahun 2014 

No Provinsi 
Umur Perkawinan Pertama 

<= 15 tahun 16 tahun 17 tahun Total 
1.  Aceh 32,81 32,03 35,16 100 
2.  Sumatera Utara  10,66 45,68 43,66 100 
3.  Sumatera Barat  48,50 27,00 24,50 100 
4.  Riau  40,12 39,20 20,68 100 
5.  Jambi 38,82 36,52 24,65 100 
6.  Sumatera Selatan  41,98 27,48 30,55 100 
7.  Bengkulu 58,05 31,70 10,25 100 
8.  Lampung 19,75 35,24 45,01 100 
9.  Kep. Bangka 

Belitung 
51,88 29,77 18,34 100 

10. Kepulauan Riau  99,68 0,00 0,32 100 
11. DKI Jakarta 43,36 40,87 15,76 100 
12. Jawa Barat  35,59 37,07 27,34 100 
13. Jawa Tengah  30,07 40,30 29,63 100 
14. DI Yogyakarta 0,00 49,32 50,68 100 
15. Jawa Timur 31,85 43,83 24,31 100 
16. Banten  41,35 35,87 22,77 100 
17. Bali  37,04 44,10 18,86 100 
18. Nusa Tenggara 

Barat  
26,06 35,74 38,20 100 

19. Nusa Tenggara 
Timur 

42,66 46,67 10,67 100 

20. Kalimantan Barat  36,76 50,93 12,31 100 
21. Kalimantan 

Tengah  
62,00 21,55 16,46 100 

22. Kalimantan 
Selatan  

42,52 34,56 22,92 100 

23. Kalimantan Timur  27,47 55,59 16,94 100 
24. Sulawesi Utara  37,48 47,65 14,87 100 
25. Sulawesi Tengah  45,91 35,41 18,69 100 
26. Sulawesi Selatan  53,49 34,91 11,60 100 
27. Sulawesi Tenggara  13,22 56,43 30,35 100 
28. Gorontalo  41,73 15,89 42,39 100 
29. Sulawesi Barat 24,79 47,45 27,76 100 
30. Maluku  52,60 31,23 16,17 100 
31. Maluku Utara  59,54 35,71 4,75 100 
32. Papua Barat  10,47 70,33 19,21 100 
33. Papua  52,66 44,87 2,47 100 
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No Provinsi 
Umur Perkawinan Pertama 

<= 15 tahun 16 tahun 17 tahun Total 
INDONESIA  35,83 29,45 24,72 100 

Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Pemenuhan hak anak bidang kesehatan sesuai dengan Undang-
Undang 23 Tahun 2003 jo Nomor 35 Tahun 2014 mengamatkan bahwa anak 
berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang ramah anak melalui 
Puskesmas Ramah Anak. Perwujudan terhadap Puskesmas Ramah Anak 
dapat dilihat melalui indikator cakupan posyandu, imunisasi dan cakupan 
ASI ekslusif.  

Program imunisasi pada bayi bertujuan agar setiap bayi mendapatkan 
imunisasi dasar secara lengkap. Keberhasilan seorang bayi dalam 
mendapatkan imunisasi dasar tersebut diukur melalui indikator imunisasi 
dasar lengkap. Capaian indikator ini di Indonesia pada tahun 2015 sebesar 
86,54%. Angka ini belum mencapai target Renstra pada tahun 2015 yang 
sebesar 91%. Terdapat sepuluh provinsi (29%) yang mencapai target Renstra 
tahun 2015. Tiga provinsi dengan capaian imunisasi dasar lengkap pada bayi 
yang tertinggi pada tahun 2015 adalah Jambi (99,85%), Nusa Tenggara Barat 
(99,32%), dan Lampung (99,22%) sedangkan tiga provinsi dengan capaian 
terendah yaitu Papua (47,27%), diikuti oleh Papua Barat (57,11%), dan 
Kalimantan Tengah (64.86%). 

 
 

 
Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Gambar 1.22 Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap Pada Bayi di Indonesia 
Tahun 2015. 

 
Air Susu Ibu (ASI) eksklusif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 

33 Tahun 2012 adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan 
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selama enam bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan 
makanan atau minuman lain (kecuali obat, vitamin, dan mineral). Mengacu 
pada target renstra pada tahun 2015 yang sebesar 39%, cakupan pemberian 
ASI eksklusif pada bayi usia kurang dari enam bulan secara nasional telah 
mencapai 55,7%. Provinsi yang memiliki capaian cakupan ASI eksklusif pada 
bayi umur 0-6 bulan antara paling rendah adalah Sulawesi Utara (26,3%) 
sedangkan yang paling tinggi Nusa Tenggara Barat (86,9%). Dari 33 provinsi 
yang melapor, sebanyak 29 di antaranya (88%) berhasil mencapai target 
renstra 2015.  

 
Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Gambar 1.23 Cakupan ASI Ekslusif di Indonesia Tahun 2015. 
Penolong kelahiran merupakan faktor yang sangat mempengaruhi 

proses kelahiran. Pemilihan penolong kelahiran yang tepat merupakan upaya 
untuk mengurangi resiko kematian ibu dan bayi. Karena kematian ibu 
terbesar adalah pada kondisi pra persalinan dan penyebab kematian kematian 
bayi tertinggi adalah saat neonatal. Penolong kelahiran didefinisikan sebagai 
orang yang biasa memeriksa wanita hamil atau memberikan pertolongan 
selama persalinan dan masa nifas. Penolong kelahiran dibedakan menjadi dua 
yaitu tenaga kesehatan dan bukan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan 
adalah mereka yang mendapatkan pendidikan formal seperti dokter spesialis 
kandungan, bidan dan lain-lain, sedangkan bukan tenaga kesehatan 
misalnya dukun terlatih maupun dukun tidak terlatih. Dalam Survei Sosial 
Ekonomi Nasional (Susenas) yang dicatat sebagai dokter tidak hanya dokter 
spesialis kandungan saja tetapi termasuk dokter umum dan dokter lainnya. 

Dari hasil Susenas, penolong kelahiran di daerah perkotaan terbanyak 
dilakukan oleh bidan (63,83 persen) dan dokter yang membantu proses 
persalinan hanya sebesar 29,49 persen. Sementara itu, di daerah perdesaan 
penolong kelahiran terbanyak yang dipilih oleh masyarakat adalah bidan (67,4 
persen) dan dukun bersalin (17,48 persen). Masih tingginya persentase balita 
yang kelahirannya ditolong oleh dukun di daerah perdesaan mungkin 
disebabkan oleh faktor budaya dan fasilitas kesehatan lain yang masih jarang 
di perdesaan. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk 
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meningkatkan jumlah tenaga kesehatan maupun tersedianya sarana dan 
prasarana kesehatan di daerah perdesaan. 

 
Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 

Gambar 1.24 Persentase Persaninan Oleh Tenaga Kesehatan Tahun 
2014 

Angka kematian bayi adalah peluang bayi meninggal antara kelahiran 
dan sebelum mencapai umur tepat satu tahun. Penyebab kematian bayi ada 
dua, yaitu endogen dan eksogen. Kematian bayi endogen (neonatal) adalah 
kematian bayi yang terjadi pada bulan pertama setelah kelahiran dan 
kematian bayi, dan eksogen (post neo-natal) adalah kematian bayi yang terjadi 
setelah usia satu bulan sampai menjelang usia satu tahun. 

Dari data SDKI tahun 2012 baik kematian Neonatum, bayi dan balita 
pada tahun 2012 menunjukkan angka terendah yaitu 19, 32 dan 40 kematian 
per 100.000kelahiran hidup. Tren data SDKI menunjukkan angka kematian 
Neonatum, bayi dan balita yang cenderungmenurun. Target pemerintah 
Indonesia dalam RPJM 2015-2019 adalah untuk menurunkan angka 
kematian bayi dari 32 menjadi 24 kematian per 100.000 kelahiran hidup. 
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Sumber : Profil Anak Indonesia 2015 -Angka Kematian Neonatum, Bayi, Balita Tahun 2014 

Partisipasi Masyarakat menjadi hal yang penting dan tidak bisa 
dilepaskan dalam pembangunan pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak. Urgensi peran partisipasi masyarakat ini telah didukung 
melalui aspek kelembagaan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah 
membentuk Deputi Partisipasi Masyarakat yang bertujuan untuk mendorong, 
memperluas dan menghargai partisipasi masyarakat untuk mempercepat 
tercapaianya visi dan misi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat dalam 
pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak diharapkan 
dapat: 
1. Mendorong masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam memberdayakan 

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

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

anak; dan  
4. Menciptakan kemitraan, kerjasama dan hubungan kerja yang baik dengan 

masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. 
 
Pada dasarnya upaya penanggulangan kekerasan perempuan dan anak 

tidak hanya fokus pada aspek penanganan namun lebih pada aspek 
pencegahan yang harus mendapat porsi yang lebih besar dimana aspek 
pencegahan ini bisa didorong melalui optimalisasi keterlibatan partisipasi 
masyarakat. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan mengingat jangkauan 
pemerintah dalam hal ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak sangat terbatas dimana luas cakupan wilayah Indonesia 
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yang sangat luas, disisi lain isu terkait perempuan dan anak dekat dengan 
kehidupan masyarakat, dan merupakan penomena “gunung es” dimana 
kasus yang dilaporkan tampak sedikit sementara yang tidak terlaporkan 
cukup banyak namun tidak terlihat/ terlaporkan. 

 
Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak dapat dikelompokkan kedalam a) 
partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, b) partisipasi media, dan c) 
partisipasi organisasi keagamaan dan kemasyarakatan. Partisipasi 
masyarakat yang telah dilakukan beberapa diantaranya adalah: 
1. Kowani (Kongres Wanita Indonesia) (Pusat), BKOW (Badan Kerja Sama 

Organisasi Wanita) (Provinsi) GOW (Gabungan Organisasi Wanita) 
(Kabupaten/Kota), yang melakukan perlindungan bagi perempuan dan 
anak dari pornografi, perdangan orang dan tindak pidana lainnya. 

2. Muslimat NU yang memberikan bantuan  hukum bagi perempuan. 
3. Pusat Layanan Rifka Annisa yang memberikan pelayanan perempuan, 

anak dan laki-laki yang menjadi korban serta konseling bagi laki-laki serta 
pendidikan bagi keluarga. 

4. Asosiasi Studi Wanita/Gender Indonesia yang melakukan kajian 
perempuan dan anak serta pengabdian pada masyarakat dengan anggota 
114 perguruan tinggi. 

5. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia yang melakukan Pelatihan usaha bagi 
perempuan. 

6. Aliansi Jurnalis Indonesia yang melakukan penulisan artikel untuk 
edukasi pada masyarakat. 

 
Selengkapnya, data kelembagaan mitra Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak dalam meningkatkan partisipasi 
masyarakat tersaji pada tabel berikut: 

Tabel 1.7  
Lembaga Mitra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Tahun 2015 
No Lembaga Mitra Jumlah (unit) 

1.  Perguruan Tinggi/PSW (Pusat Studi 
Wanita)/PSG (Pusat Studi Gender) 

114  

2.  Lembaga Bantuan Hukum (LBH (Lembaga 
Bantuan Hukum) /Law  Office  

9 

3.  Lembaga  Masyarakat/Yayasan  97 
4.  Perusahaan   1 
5.  Organisasi  Kemasyarakatan  26 
6.  Organisasi Keagamaan   9 
7.  Perangkat Daerah (Provinsi dan Kabupaten/ 

Kota)  
89 

8.  Sekolah Menengah Atas (SMA)/Madrasah 
Aliyah (MA) 

6 

9.  Sekolah Menengah Pertama (SMP)/ MTs  1 
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Sumber: KPAI Tahun 2015 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa dari segi jumlah lembaga 
yang menjadi mitra, partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha lebih banyak 
sebagaimana dilihat dari jumlah Perguruan Tinggi/PSW (Pusat Studi 
Wanita)/PSG (Pusat Studi Gender), Perusahaan, dan Lembaga Bantuan 
Hukum (LBH (Lembaga Bantuan Hukum) /Law  Office dengan jumlah 122 
lembaga mitra, sementara dari partisipasi organisasi keagamaan dan 
kemasyarakatan 35 lembaga mitra. 

 
Lebih lanjut, melihat jangkauan pemerintah dalam hal ini Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang sangat terbatas 
mengingat cakupan wilayah Indonesia yang sangat luas, Deputi Bidang 
Partisipasi Masyarakat Tahun 2016 telah membuat aplikasi PUSPA 
(Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) berbasis 
android yang bisa digunakan dan didownload secara luas oleh masyarakat, 
sehingga akses informasi, forum dan partisipasi masyarakat dapat 
ditingkatkan. 

  

10. Sekolah Dasar (SD)/MI  1 
11. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 3 
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BAB II 
VISI, MISI DAN TUJUAN DEPUTI BIDANG PARTISIPASI MASYARAKAT 
 
 
2.1 Visi 

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat merupakan salah satu bagian 
dari Kementerian PPPA yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan 
Keputusan Presiden. Penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, 
kebijakan dan program Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat berpedoman 
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 
2015–2019 (Peraturan Presiden No 2 Tahun 2015) dan Renstra KPP-PA. 
Sesuai dengan RPJMN 2015-2019 tersebut, visi pembangunan nasional tahun 
2015-2019 adalah:  

 
“TERWUJUDNYA INDONESIA YANG BERDAULAT, MANDIRI, DAN 

BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”. 
 
Berdasarkan visi nasional diatas, sesuai dengan tugas dan fungsi 

Kementerian PPPA mendukung pencapaian unsur visi Berdaulat, Mandiri, 
dan Berkepribadian yaitu terciptanya kondisi sebagai berikut. 

 
1. Kesetaraan Gender 

Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan 
untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, 
sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam 
menikmati hasil pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan 
mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan 
dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam 
pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan 
manfaat dari kebijakan dan program pembangunan.  
 

2. Keadilan Gender 
Keadilan Gender adalah suatu kondisi yang adil antara laki-laki dan 
perempuan dalam menjalankan peran dan fungsinya. Keadilan gender 
tercipta apabila tidak terjadi diskriminasi atau ketidakadilan meliputi: (1) 
Sterotype artinya pemberian citra baku atau label/cap kepada seseorang 
atau kelompok yang didasarkan pada suatu anggapan yang salah atau 
sesat); (2) Kekerasan (violence) artinya tindak kekerasan, baik fisik 
maupun non fisik yang dilakukan oleh salah satu jenis kelamin atau 
sebuah institusi keluarga, masyarakat atau negara terhadap jenis kelamin 
lainnya; (3) Beban ganda (double burden), artinya beban pekerjaan yang 
diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin 
lainnya; (4) Marjinalisasi artinya suatu proses peminggiran akibat 
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perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan kemiskinan; dan (5) 
Subordinasi artinya suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran 
yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah dari yang lain.  
 

3. Perlindungan Perempuan  
Perlindungan Perempuan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 
melindungi perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan 
hak-haknya dengan memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis 
yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender. Perlindungan 
perempuan mencakup perlindungan dari Diskriminasi Terhadap 
Perempuan, dan perlindungan dari tindak kekerasan terhadap 
perempuan.  
 

4. Pemenuhan Hak Anak 
Pemenuhan hak anak adalah segala kegiatan untuk menjamin pemenuhan 
hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hak anak 
yang harus dipenuhi mencakup sebanyak 31 Hak anak sesuai dengan 
hasil Konvensi Hak-hak Anak (Convention On The Rights of The Child). 

 
2.2 Misi  

Pencapaian visi pembangunan nasional tahun 2015-2019 ditempuh 
melalui pelaksanaan 7 Misi Pembangunan nasional, yaitu:  
1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan 

wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber 
daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara 
kepulauan.  

2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan, dan demokratis 
berlandaskan negara hukum.  

3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri 
sebagai negara maritim.  

4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan 
sejahtera.  

5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.  
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, 

dan berbasiskan kepentingan nasional.  
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.  

 
Sembilan Agenda prioritas (NAWA CITA) Presiden/Wakil Presiden 

Republik Indonesia untuk menunjukkan prioritas dalam perubahan menuju 
Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan 
berkepribadian dalam kebudayaan meliputi:  
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1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan 
memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.  

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola 
pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.  

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah 
dan desa dalam kerangka negara kesatuan.  

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 
penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.  

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.  
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-
bangsa Asia lainnya.  

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 
strategis ekonomi domestik.  

8. Melakukan revolusi karakter bangsa.  
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.  

 
Kementerian PPPA sesuai dengan tugas dan fungsinya mendukung 

pelaksanaan misi ke-4 pembangunan nasional dalam RPJMN tahun 2015-
2019 yaitu Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, 
dan sejahtera, dan Nawacita ke-5 yaitu Meningkatkan kualitas hidup manusia 
dan masyarakat Indonesia.  

 
Secara umum Strategi Pembangunan Nasional ditunjukkan dalam 

Gambar 2.1 yang menggariskan hal-hal sebagai berikut:  
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1. Norma Pembangunan yang diterapkan dalam RPJMN 2015-2019, 

adalah sebagai berikut:  
a. Membangun untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan 

masyarakat.  
b. Setiap upaya meningkatkan kesejahteran, kemakmuran, produktivitas 

tidak boleh menciptakan ketimpangan yang makin melebar yang dapat 
merusak keseimbangan pembangunan. Perhatian khusus kepada 
peningkatan produk-tivitas rakyat lapisan menengah-bawah, tanpa 
menghalangi, menghambat, mengecilckan dan mengurangi 
keleluasaan pelaku-pelaku besar untuk terus menjadi agen pertum-
buhan. Hal ini dimaksudkan untuk menciptakan pertum-buhan 
ekonomi yang berkelanjutan.  

c. Aktivitas pembangunan tidak boleh merusak, menurunkan daya 
dukung lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem.  
 

2. Tiga Dimensi Pembangunan 
a. Dimensi pembangunan manusia dan masyarakat.  

Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas ma-
nusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia 
unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik 
melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia 
unggul tersebut diharap-kan juga mempunyai mental dan karakter 
yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu 
pembangunan mental dan karakter menjadi salah satu prioritas utama 
pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh 

STRATEGI PEMBANGUNAN NASIONAL

NORMA PEMBANGUNAN KABINET KERJA

3 DIMENSI PEMBANGUNAN

QUICK WINS DAN PROGRAM LANJUTAN LAINNYA

DIMENSI PEMBANG UNAN  MANUSIA DIMENSI PEMBANGUNAN SEKTOR 
UN GGULAN

DIMENSI PEMERATAAN  & 
KEWILAYAHAN

KONDISI PERLU

Kepastian dan Penegakan 
Hu ku m

Keamanan  da n 
Ketertiban

Politik & Demo krasi Ta ta Kelola & RB

Pend id ikan

Keseh atan

Pe ruma ha n
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Pend apatan

An tarwilayah : (1) Desa, 
(2) Pinggiran, (3) Lu ar

Jawa, (4 ) Kawasan Timur
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Kedaulatan Energ i & 
Ketena galistrikan  

Kemaritiman dan Kelautan

Pariwisata dan In dustri

1) Mem bangun untuk m anusia dan mas yarakat;
2 ) Upaya peningkatan kesejahteran, kemakmuran,  produktivitas tidak bole h m enciptakan ketimpangan yang makin

me lebar. Perha tian khusus diber ikan kepada peningkatan pro duktivita s rakyat lap isan m enengah bawah,  ta npa 
me nghalang i,  m enghambat, mengec ilkan dan me ngurang i keleluasaa n pelaku-pelaku besar untuk terus me njad i 
agen pe rtum buhan; 

3 ) Aktivitas pem bangunan tidak bo leh mer usak,  m enurunkan daya dukung  l ingkungan dan kes eimbangan ekosi stem

Men ta l / Kar akter

S lide  - 9
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komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang 
kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja 
yang berde-dikasi, disiplin, kerja keras, taat aturan dan paham 
terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang 
tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, 
serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.  

 
b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:  

• Kedaulatan pangan. Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk 
memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak 
boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain.  

• Kedaulatan energi dan ketenagalistrikan. Dilakukan dengan 
memanfaatkan sebesar-besarnya sumber daya energi (gas, batu-
bara, dan tenaga air) dalam negeri.  

• Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia 
harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional 
dan kesejahteraan rakyat.  

• Pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan 
keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk 
pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri 
diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasiskan penciptaan 
nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan 
SDM yang unggul.  

 
c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.  

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi 
untuk seluruh masyarakat di seluruh wilayah. Karena itu 
pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan 
yang ada, baik kesenjangan antarkelompok pendapatan, maupun 
kesenjangan antarwilayah, dengan prioritas:  
• Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena 

penduduk miskin sebagian besar tinggal di desa;  
• Wilayah pinggiran;  
• Luar Jawa;  
• Kawasan Timur.  

 
d. Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil 

Kondisi sosial, politik, hukum, dan keamanan yang stabil 
diperlu-kan sebagai prasyarat pembangunan yang berkualitas. Kondisi 
perlu tersebut antara lain:  
a. Kepastian dan penegakan hukum;  
b. Keamanan dan ketertiban;  
c. Politik dan demokrasi; dan  
d. Tetakelola dan reformasi birokrasi.  
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3. Quickwins (hasil pembangunan yang dapat segera dilihat hasilnya). 

Pembangunan merupakan proses yang terus menerus dan membutuhkan 
waktu yang lama. Karena itu dibutuhkan output cepat yang dapat 
dijadikan contoh dan acuan masyarakat tentang arah pembangunan yang 
sedang berjalan, sekaligus untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi 
masyarakat.  

 
2.3 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

Rumusan Tujuan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat untuk 
mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Kementerian PPPA adalah 
sebagai berikut: 

 
1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ke-6 ini adalah sebagai berikut: 
Meningkatnya partisipasi lembaga profesi dan dunia usaha, media, 
dan organisasi agama dan kemasyarakatan dalam pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak 
 
Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: Persentase 
lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan  
kemasyarakatan. 

 
Perincian atas target Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Partisipasi 

Masyarakat selama tahun 2016-2019 tercantum pada Tabel 2.1 berikut ini. 
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Tabel 2.1 
Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Tahun 2016-2019 

 

No Tujuan Sasaran Strategis 
Indikator 

Kinerja Utama 
Definisi/ Formula Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Tahun Target 
Akhir 

Renstra 2016 2015 2016 2017 2018 2019 
1 Meningkatkan 

partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pembangunan 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan 
anak 

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

Persentase 
lembaga profesi 
dan dunia usaha, 
media, dan 
organisasi agama 
dan  
kemasyarakatan 
 

Rata rata persentase 
dari masing masing 
persentase lembaga 
profesi dan dunia 
usaha, persentase  
media, dan persentase 
organisasi agama dan 
kemasyarakatan yang 
ditingkatkan 
partisipasinya. 
 

% 5  5 10 20 30 30 

 
 
 

  



 

 
40 

 

Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat  

BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI  

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 
 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategis Nasional 
Dalam RPJMN tahun 2015-2019, arah kebijakan dan strategi nasional 

dalam upaya Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam 
Politik dan Pembangunan, dan Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok 
Marjinal adalah sebagai berikut: 

 
1. Meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan di berbagai bidang 

pembangunan: 
a. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan 

tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai 
tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun 
di daerah.  

b. Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 
(PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan 
daerah.  

c. Peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang 
pentingnya kesetaraan gender.  

 
2. Meningkatkan peran perempuan di bidang politik: 

a. Penguatan UU Partai Politik bagi pelaksanaan kebijakan afirmatif 
tentang pemenuhan minimal 30 persen keterwakilan perempuan dalam 
parlemen dan kepengu-rusan partai politik.  

b. Peningkatan fasilitasi bagi partai politik untuk pemenuhan minimal 30 
persen keterwakilan perempuan sebagai calon anggota legislatif sebagai 
prasyarat keikutsertaan dalam pemilihan umum.  

c. Peningkatan kapasitas perempuan, termasuk perempuan dari 
kelompok marginal dan rentan, dalam rangka pemenuhan hak politik 
termasuk sebagai kader atau calon anggota legislatif, serta sebagai 
pengambil keputusan di eksekutif dan yudikatif.  

d. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya keterwakilan 
perempuan dalam partai politik dan sebagai anggota legislatif.  

e. Peningkatan pemahaman dan komitmen para pengambil keputusan 
tentang pentingnya peran perempuan dalam berbagai tahapan dan 
proses pembangunan di semua bidang.  

f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan Indonesia.  
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3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan gender (PUG):  
a. Penyempurnaan proses pembentukan peraturan perun-dang-

undangan dan kebijakan agar selalu mendapatkan masukan dari 
perspektif gender.  

b. Pelaksanaan review, koordinasi, dan harmonisasi seluruh peraturan 
perundang-undangan dari UU sampai dengan peraturan daerah agar 
berperspektif gender.  

c. Peningkatan kapasitas SDM lembaga koordinator dalam 
mengkoordinasikan dan memfasilitasi kementerian/ 
lembaga/pemerintah daerah tentang penerapan PUG, termasuk data 
terpilah.  

d. Penguatan mekanisme koordinasi antara pemerintah, masyarakat, dan 
dunia usaha dalam penerapan PUG.  

e. Penguataan lembaga/jejaring PUG di pusat dan daerah, termasuk 
dengan perguruan tinggi, pusat studi wanita/ gender, dan organisasi 
masyarakat.  

f. Penguatan sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data 
terpilah untuk penyusunan, pemantauan, dan evaluasi 
kebijakan/program/kegiatan pembangunan seperti publikasi indeks 
kesetaraan dan keadilan gender per kabupaten sebagai basis insentif 
dan disinsentif alokasi dana desa.  

g. Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil PUG, 
termasuk PPRG.  
 

4. Memperkuat sistem perlindungan anak dan perempuan dari berbagai 
tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO), 
dengan melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, melalui:  
a. Pelaksanaan Gerakan Nasional Perlindungan Anak.  
b. Peningkatan pemahaman pemerintah, masyarakat dan dunia usaha 

tentang tindak kekerasan, eksploitasi, pene-lantaran dan perlakuan 
salah lainnya terhadap anak dan perempuan serta nilai-nilai sosial dan 
budaya yang melin-dungi anak dan perempuan dari berbagai tindak 
kekerasan.  

c. Perlindungan hukum dan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum 
terkait kekerasan terhadap anak dan perempuan, serta keadilan 
restorasi (restorative justice) bagi anak.  

d. Pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau 
saksi tindak kekerasan. dan  

e. Peningkatan efektivitas layanan bagi anak dan perempuan korban 
kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, 
rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan 
dan reintegrasi sosial.  
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5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak dan 
perempuan dari berbagai tindak kekerasan dan perlakuan salah 
lainnya, melalui:  
a. Penguatan sistem perundang-undangan.  
b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam mem-berikan 

layanan termasuk dalam perencanaan dan penganggaran.  
c. Penguatan mekanisme kerjasama antar pemerintah, lem-baga layanan, 

masyarakat, lembaga pendidikan, media, dan dunia usaha dalam upaya 
pencegahan dan penanganan.  

d. Penguatan sistem data dan informasi terkait dengan tindak kekerasan 
terhadap perempuan dan anak.  
 

6. Peningkatan ketersediaan layanan bantuan hukum bagi kelompok 
marjinal, melalui:  
a. Peningkatan pemahaman masyarakat marjinal terhadap hak dan 

mekanisme dalam mendapatkan layanan bantuan hukum.  
b. Pelaksanaan sosialisasi dan penguatan institusi penyelenggara 

bantuan hukum.  
c. Pelibatan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan bantuan hukum.  
d. Optimalisasi pelaksanaan sidang keliling dan pemanfaatan dana prodeo 

bagi kelompok marginal termasuk masyarakat miskin. dan  
e. Penguatan sistem data dan informasi untuk kelompok marjinal, untuk 

memastikannya mendapat identitas hukum.  
 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Partispasi Masyarakat  
Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator 

kinerja utama Deputi Bidang Partispasi Masyarakat tahun 2016-2019, 
dirumuskan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Partispasi 
Masyarakat  sebagai berikut: 
 
1. Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian PP dan PA 

dengan lembaga dan stakeholders terkait: 
Strategi yang ditempuh yaitu:  
a. Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan 

organisasi agama dan kemasyarakatan. 
b. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partisipasi dari 

lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan 
kemasyarakatan 

c. Peningkatan koordinasi  dengan kementerian/lembaga dan pemerintah 
daerah dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan 
partisipasi masyarakat. 

d. Penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan 
partisipasi masyarakat baik di tingkat kementerian/lembaga, 
pemerintah provinsi, kabupaten/ kota dan stakerholders terkait. 
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Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan 

Strategi DEPUTI Bidang Partispasi Masyarakat Kementerian PPPA Tahun 
2016-2021 terlihat pada Tabel 3.1 berikut ini. 
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Tabel 3.1 
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan Strategi DEPUTI Bidang Partispasi Masyarakat 

Kementerian PPPA Tahun 2016-2021 
No Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan dan Strategi 
1 Meningkatkan 

partisipasi 
masyarakat dalam 
pembangunan 
pemberdayaan 
perempuan dan 
perlindungan anak 

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

Peningkatan sinergitas dan kerjasama antara Kementerian PP dan PA dengan lembaga 
dan stakeholders terkait: 

a. Penguatan basis data lembaga profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi 
agama dan kemasyarakatan. 

b. Penyusunan NSPK utamanya terkait ukuran tingkat partipasi dari lembaga 
profesi dan dunia usaha, media, dan organisasi agama dan kemasyarakatan 

c. Peningkatan koordinasi  dengan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah 
dan stakeholder terkait untuk mendukung peningkatan partisipasi 
masyarakat. 

d. Penguatan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan partisipasi 
masyarakat baik di tingkat kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, 
kabupaten/ kota dan stakerholders terkait. 
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 
 
4.1 Target Kinerja 

Kinerja (prestasi kerja) merupakan hasil kerja baik kualitas maupun 
kualitas yang dicapai dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Kinerja 
diukur menggunakan indikator kinerja yang merupakan tanda yang berfungsi 
sebagai alat ukur pencapaian kinerja, baik outcome maupun output. Outcome 
merupakan keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima 
manfaat dalam periode waktu tertentu. Output adalah suatu produk akhir yang 
dihasilkan dari serangkaian proses yang diperuntukkan bagi customer atau 
target group agar outcome dapat terwujud. Indikator hasil (outcome) 
mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan, sedangkan 
indikator kinerja keluaran (output) mencerminkan kinerja pencapaian dari 
pelaksanaan kegiatan.  

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai 
dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk dapat mengetahui 
keberhasilan organisasi, Kementerian PP dan PA telah menetapkan target 
kinerja sebagai implementasi Rencana Strategis tahun 2015-2019. Target 
kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini digunakan sebagai bahan evaluasi 
Kementerian PP dan PA. Evaluasi kinerja menjadi salah satu perwujudan dari 
akuntabilitas instansi pemerintah agar dapat diketahui dengan pasti apakah 
pencapaian hasil, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan 
program dan kegiatan dapat dinilai dan dipelajari (lesson learned) untuk 
perbaikan di masa mendatang. 

 
1. Target Kinerja Program 

Program yang dilaksanakan oleh Kementerian PPPA dalam kurun 
waktu tahun 2016-2019 sebagai berikut. 
a. Program Partisipasi Masyarakat dalam PP dan PA 

Indikator kinerja program perlindungan anak yaitu sebagai berikut. 
1. Persentase lembaga profesi yang aktif dalam peningkatan 

pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan 
anak dan tumbuh kembang anak. 

2. Persentase dunia usaha yang aktif dalam peningkatan pemberdayaan 
perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan 
tumbuh kembang anak. 

3. Persentase media yang aktif dalam peningkatan pemberdayaan 
perempuan, perlindungan perempuan, perlindungan anak dan 
tumbuh kembang anak. 

4. Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang aktif dalam 
peningkatan pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan, 
perlindungan anak dan tumbuh kembang anak. 
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2. Target Kinerja Kegiatan 

Kegiatan yang dilaksanakan Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat 
Kementerian PPPA dalam kurun waktu tahun 2016-2019 sebagai berikut. 
Program Partisipasi Masyarakat dalam PP dan PA 

Kegiatan pada Partisipasi Masyarakat dalam PP dan PA yaitu sebagai 
berikut. 
1. Kegiatan Partisipasi Lembaga Profesi dan Dunia Usaha 
2. Kegiatan Partisipasi Media 
3. Kegiatan Partisipasi Organisasi Keagamaan dan Kemasyarakatan 
4. Kegiatan Penyelenggaraan Kesekretariatan Deputi Bidang Partisipasi 

Masyarakat 
 
Indikator dan target kinerja pada masing-masing kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat secara rinci 
tercantum pada Lampiran 1. 

 
4.2 Kerangka Pendanaan 

Pendanaan merupakan prasyarat utama dalam pelaksanaan program 
dan kegiatan yang telah direncanakan. Kerangka pendanaan adalah 
perhitungan alokasi anggaran yang diperlukan dalam mencapai sasaran dan 
target kinerja pada masing-masing Program di DEPUTI Bidang Partispasi 
Masyarakat Sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran 
strategis  Deputi Bidang Partispasi Masyarakat berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan RPJMN 2016-2019, total 
alokasi Deputi Bidang Partispasi Masyarakat untuk periode 4 (empat) tahun ke 
depan yaitu tahun 2016-2019 adalah sebesar Rp. 144.271.000.000,- 
sedangkan berdasarkan kerangka pendanaan pada RKA Tahun 2016 adalah 
sebesar Rp.23.936.000.000- Selanjutnya DEPUTI Bidang Partispasi 
Masyarakat menggunakan RKA Tahun 2017  sebesar Rp. 37.894.000.000,- 
sebagai dasar dalam penyusunan Kerangka Pendanaan untuk usulan 2018 
yaitu sebesar Rp 39.321.000.000,- dan tahun 2019 sebesar Rp 
43.120.000.000,- 

 

 


