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 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 Nomor 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 Kementerian/Lembaga (Renja-KL). 

Pada Pasal 6 UU Nomor 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 

(KemenPPPA) telah menyusun dokumen Rentra–KL 2015-2019, berpedoman 

pada RPJMN 2015-2019 (Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015). Renstra-KL 

tersebut ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2015-

2019.  

Rencana Strategis Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan (Deputi 

PHP) 2015-2019 tersebut disusun sesuai dengan Tugas Fungsi yang tercantum 

dalam Peraturan Menteri Pembedayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  

Di sisi yang lain pada tahun 2014 telah diterbitkan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana di dalamnya 

terdapat pengaturan tentang urusan pemerintahan konkuren, yaitu urusan 

pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan 

Daerah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas Renstra 

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan perlu dilakukan perubahan atau 

penyempurnaan. 

 
 

1.2 Kondisi Umum 

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 ranah internasional maupun nasional. Khusus mengenai hak-hak 
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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 

harus diperhatikan. 

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 

pencapaian kesetaraan dan keadilan gender, meng-afirmasi yang tertinggal dan 

memperkuat ketangguhan yang rentan, dengan demikian terjadi perbedaan cara 

pandang terhadap laki-laki dan perempuan yaitu siapapun yang tertinggal 

harus 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 dapat menyangkal besarnya 

sumbangan perempuan terhadap kesejahteraan keluarga dan membesarkan 

anak. Hal ini menunjukan keharusan adanya pembagian tanggung jawab antara 

pria, wanita dan masyarakat sebagai keseluruhan. 

Berdasarkan hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 

(SPHPN) tahun 2016, 1 dari 3 perempuan usia 15 – 64 tahun di Indonesia 

mengalami kekerasan oleh pasangan dan selain pasangan selama hidup 

mereka, sekitar 1 dari 10 perempuan mengalaminya dalam 12 bulan terakhir. 

Berikut ini Prevalensi Kekerasan Fisik dan/atau Seksual oleh Pasangan dan 

Selain Pasangan:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 Sumber: Survei Hasil Pengalaman Hidup Perempuan Nasional  

 

Gambar 1.1  
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Menurut catatan Komnas Perempuan, kasus kekerasan tahun 2011-2015 

mengalami peningkatan. Tahun 2011 ditemukan 199.107 kasus, dan menjadi 

321.757 kasus pada tahun 2015. Artinya setiap tahun terjadi kasus kekerasan 

terhadap perempuan sebanyak 24.530 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 perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, 

perkosaan, melarikan anak orang dan kekerasan seksual. Jenis kekerasan 

tertinggi adalah perkosaan yaitu 72,15 % dari total jumlah kekerasan yang 

dialami. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut : 

 
Sumber : Catatan Tahunan (Catahu) Komnas Perempuan, 2016. 

Gambar 1.3  
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Data lain dari hasil Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 

(SPHPN) tahun 2016 adalah jenis kekerasan fisik yang paling banyak dialami 

perempuan pernah/sedang menikah dari pasangan, dapat dilihat pada grafik 

berikut: 

 
Sumber: Survei Hasil Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 

Gambar 1.4  

 

Prevalensi Kekerasan Fisik oleh Pasangan menurut 

Jenis Kekerasan Fisik pada Perempuan 
Pernah/Sedang Menikah dari Pasangan  

 

Selain itu, jenis kekerasan seksual yang paling banyak dialami 

perempuan pernah/sedang menikah dari pasangan dapat dilihat pada grafik 

beikut ini: 

 
Sumber: Survei Hasil Pengalaman Hidup Perempuan Nasional 

Gambar 1.5  
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Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu 

persoalan yang dihadapi Bangsa Indonesia. Data Mahkamah Agung (2015) 

menunjukan, bahwa Indonesia merupakan negara dengan TPPO nomor tiga 

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. 

International Organization for Migration (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 gaji tidak segera diberikan serta dilarang keluar dari 

lokasi kerja. Biasanya korban tidak diberi kerja sesuai jenis yang dijanjikan atau 

sesuai kontrak, hak-hak seperti gaji dan istirahat tidak diberi. 

Kasus TPPO kebanyakan berlangsung di negara-negara Timur Tengah 

dan 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). 

Permasalahan perempuan dapat ditemui pada kondisi situasi darurat dan 

situasi bencana. Aceh dan Papua adalah contoh 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, longsor, 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 tsunami menunjukan jumlah korban 

bencana sebagian besar adalah perempuan dan anak, mereka ini rentan sakit, 

dan rentan dalam keselamatan diri. Oxfam menemukan perempuan korban 

tsunami sebanyak 173.000 orang dari 180.000 orang. Catatan UNFPA (United 

Nations Fund for Population Activities) menunjukkan bahwa  populasi penduduk 

di Aceh yang perempuan hanya tinggal 26%. 
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1.3 Potensi/Kekuatan, Permasalahan, Peluang dan Tantangan 

1.3.1 Potensi/Kekuatan 

Potensi/kekuatan terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai 

berikut: 

a.  

b. Indonesia telah memiliki jaringan kerjasama dengan beberapa negara 

dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan; 

c. Tersedianya kelembagaan perlindungan perempuan dan anak di 

tingkat kabupaten yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan 

Perempuan dan Anak (P2TP2A); 

d. Tersedianya regulasi dan kebijakan dalam rangka mendukung 

pemenuhan hak-hak perempuan yang menjadi acuan bagi 

Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda); 

e. Indonesia telah meratifikasi berbagai kesepakat global dalam upaya 

perlindungan hak perempuan seperti: (1) Konvensi Penghapusan 

Diskriminasi Rasial (Convention on the Elimination of Rasial 

Discrimination), (2) Konvensi Anti Penyiksaan (Convention Againts 

Torture/ CAT), (3) Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination against Women/ CEDAW) tahun 1980. (4) Konvensi 

Perlindungan Buruh Migran dan Keluarganya. 

 

1.3.2 Permasalahan 

Permasalahan  terkait perlindungan hak perempuan diantaranya:  

a. Masih belum memadainya jumlah dan kualitas tempat pelayanan bagi 

perempuan korban kekerasan, karena banyaknya jumlah korban yang 

harus dilayani dan luasnya cakupan wilayah yang harus dijangkau.  

b. Sampai saat ini belum tersedia data yang representatif tentang 

kekerasan terhadap perempuan. Sistem Pencatatan dan Pelaporan 

Data Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak yang berbasis Unit 

Pelayanan Terpadu belum berjalan seperti yang diharapkan, sehingga 

data yang akurat, cepat dan periodik mengenai korban kekerasan 

belum dapat terlaksana dengan baik. Demikian pula untuk kasus 

tindak pidana perdagangan orang yang jumlahnya terus mengalami 

peningkatan dengan modus yang terus berkembang.  

c. Di samping itu, masih terdapat ketidakharmonisan antar produk 

hukum yang dihasilkan,  termasuk  antara  produk hukum yang 

dikeluarkan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, 
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sehingga perlindungan terhadap perempuan belum dapat terlaksana 

secara komprehensif.  

d. Persepsi aparat penegak hukum terhadap peraturan perundangan 

terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) juga masih belum 

sama. Dalam hal penegakan hukum terhadap pelaku TPPO belum 

optimal, sebagaimana tercermin dari kecilnya kasus TPPO yang 

diputus pengadilan dibandingkan dengan jumlah korban yang ada. 

Belum optimalnya peran Gugus Tugas Pemberantasan TPPO juga 

menjadi permasalahan tersendiri dalam upaya penanganan kasus 

TPPO. 

e. Tenaga kerja perempuan terutama di sektor informal jenisnya sangat 

luas dan kondisinya dinamis, serta belum mendapat perhatian serius, 

antara lain dalam permodalan, teknologi, pendidikan dan pelatihan, 

upah sangat rendah, tanpa uang lembur, tanpa promosi kerja, tidak 

terorganisir, dan tidak ada jaminan kesehatan. Sedangkan yang 

bekerja di perusahaan, tenaga kerja perempuan masih sering 

dieksploitasi oleh pengusaha, mendapat perlakuan kekerasan, 

pelecehan seksual, pemberian upah yang lebih rendah, perlakuan 

diskriminatif di tempat kerja, jam kerja yang tidak menentu, 

kesempatan karir, dan lain-lain. Kerugian lain yakni dari pemotongan 

pajak lebih besar dari pada tenaga kerja laki-laki, karena perempuan 

dianggap berstatus lajang.  

f. Perlindungan tenaga kerja perempuan yang bekerja di luar negeri, 

masih perlu mendapatkan perhatian serius seperti rendahnya tingkat 

pendidikan, rendahnya keterampilan, rendahnya kemampuan 

berkomunikasi menggunakan bahasa asing, tingginya jumlah TKI 

illegal, dan tingginya kasus deportasi, sementara permasalahan yang 

lama juga masih terus berlangsung seperti kekerasan fisik, kekerasan 

seksual, gaji tidak dibayar, diperdagangkan dan lain-lain.  

g. Menurut catatan Komnas Perempuan (yang diterbitkan setiap tahun), 

menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan 

terus mengalami peningkatan. Meningkatnya kasus-kasus kekerasan 

terhadap perempuan, bukan semata karena peningkatan jumlah 
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kasus kekerasan, tetapi lebih kepada meningkatnya pengetahuan dan 

kesadaran hukum perempuan bahwa mereka semakin memahami 

bahwa hak-hak mereka dilindungi. Selain juga adanya kemudahan 

akses teknologi seperti penggunaan hand phone/mobile phone, serta 

munculnya keberanian di kalangan perempuan untuk 

mengungkapkan dan melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. 

Namun demikian, di sisi lain, fakta menunjukkan bahwa sebagian 

perempuan korban kekerasan masih terabaikan hak-haknya sebagai 

warga negara. Pelayanan yang diterima oleh perempuan korban 

kekerasan masih relatif terbatas, baik dari aspek kuantitas maupun 

kualitas cakupan. 

h. Masih rendahnya aksesibilitas bagi perempuan lansia dan penyandang 

disabilitas, serta banyaknya kekerasan terhadap perempuan dalam 

kondisi bencana dan konflik, juga menjadi permasalahan tersendiri 

dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dalam 

situasi darurat dan kondisi khusus. 

 

1.3.3. Peluang 

Peluang terkait perlindungan hak perempuan antara lain: 

a. Indonesia telah melakukan kerjasama internasional dalam 

penanganan buruh migran, sehingga memudahkan untuk 

menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh buruh migran. 

b. Indonesia telah menarik perempuan yang bekerja di luar negeri secara 

bertahap, sehingga mengurangi kasus-kasus kekerasan terhadap 

perempuan. 

c. Adanya forum-forum pertemuan tingkat internasional dilaksanakan 

setiap tahun untuk membahas perkembangan perlindungan 

perempuan; 

d. Berlakukanya SDGs memberikan kesempatan luas bagi negara-negara 

maju untuk membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan hak-

hak perempuan.  

 

1.3.4. Tantangan  

Tantangan terkait perlindungan hak perempuan meliputi sebagai berikut: 

a. Angka kemiskinan perempuan masih cukup tinggi menjadikan 

hambatan dalam perwujudan kesetaraan dan keadilan gender. 
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b. Adanya kebijakan penarikan TKI besar-besaran yang menjadikan 

kesempatan bekerja di luar negeri berkurang, sehingga perlu 

disediakan lapangan pekerjaan baru. 

c. Pengungkapan kasus-kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 

terhambat faktor psikologis keluarga sehingga sulit untuk 

mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga.  
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Renstra Kementerian  
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

BAB II 
VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN 

PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

 
 
2.1 Visi 

Deputi Perlindungan Hak Perempuan merupakan bagian dari 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen 

PPPA) yang melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak.  

Penyusunan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan 

program Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan berpedoman pada 

Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak (Renstra Kemen PPPA) Tahun 2015–2019. Sesuai dengan Renstra 

Kemen PPPA 2015-2019 tersebut, visi Deputi Bidang Perlindungan Hak 

Perempuan tahun 2015-2019 adalah:  

 

“TERWUJUDNYA PEREMPUAN INDONESIA YANG BERKUALITAS, 

MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN” 

 

Dengan visi tersebut, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan 

akan berperan penting dalam mewujudkan Indonesia yang berdaulat, 

mandiri, dan berkepribadian melalui perlindungan hak perempuan, agar 

perempuan dapat menentukan nasibnya sendiri tanpa diskriminasi dan 

kekerasan. Pelaksanaan perlindungan hak perempuan yang dilakukan 

secara terkoordinasi dan terpadu antar pemangku kepentingan dapat 

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan 

gender.  

 

2.2 Misi  

Untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, akan dicapai melalui misi 

Deputi Perlindungan Hak Perempuan, yaitu: 

“Mewujudkan Perempuan Indonesia yang terlindungi hak-haknya” 

Dalam pelaksanaan perlindungan hak perempuan, Deputi Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan berkoordinasi dengan K/L dan Pemda 

melakukan penyusunan kebijakan/program, untuk menciptakan 

masyarakat beradab dan saling menghargai tanpa diskriminasi dan 

kekerasan, khususnya kepada perempuan. Deputi Bidang Perlindungan Hak 

Perempuan melalui perlindungan perempuan juga memberikan kontribusi 
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Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  

terhadap peningkatan kualitas hidup perempuan yang dapat membentuk 

ketahanan keluarga yang berkualitas, tercegah dari tindak kekerasan dan 

diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.  

Dalam pelaksanaan perlindungan perempuan, Deputi Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan juga akan memberikan kontribusi dalam 

peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia yang tinggi dan 

berkepribadian, sehingga Bangsa Indonesia memiliki daya saing tinggi pada 

tingkat regional, nasional, dan global.  

  

2.3 Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama 

Tujuan Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan untuk 

mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi adalah sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kualitas perlindungan hak perempuan.  

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

a. Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk 

TPPO.  

1) Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Pravelensi kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO; dan 

rasio kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. 

2) Perbandingan antara jumlah kekerasan terhadap perempuan 

dibagi jumlah perempuan di atas 18 tahun. 

 

b. Meningkatnya kualitas penanganan kasus kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO 

Capaian sasaran ini diukur dengan indikator kinerja utama: 

Persentase kabupaten/kota yang memberikan layanan komprehensif 

sesuai standar kepada seluruh (100%) perempuan korban kekerasan.  

 

Perincian atas target Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan selama tahun 2015-2019 tercantum pada 

Tabel 2.1 berikut ini. 
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Tabel 2.1 

Tujuan, Sasaran Strategis, dan Indikator Kinerja Utama Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan 

 Tahun 2015-2019 

 

No Tujuan Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Utama 

Definisi Operasional 

Satuan 

Kondisi 
Awal 

Target Tahun 
Target 
Akhir 

Renstra 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

2 Meningkatkan kualitas 
perlindungan hak 

perempuan.  

a. Berkurangnya kasus 
kekerasan terhadap 

perempuan termasuk 
TPPO 

Prevalensi kekerasan 
terhadap perempuan 

termasuk TPPO 
 
 

Jumlah kasus 
kekerasan terhadap 

perempuan 
termasuk TPPO 
lama ditambah 
kasus baru dibagi 
total kekerasan  
 

Nilai tad tad tad tad 2,5 2,25 2,25 

Rasio kekerasan 
terhadap perempuan 
termasuk TPPO 

Perbandingan 
antara jumlah 
kekerasan terhadap 
perempuan 
termasuk TPPO 
dibagi jumlah 
perempuan diatas 
18 tahun 
 

Nilai  tad  tad  tad  tad  3,46  3,4  3,4  
 

tad tad tad 3,46 3,4 3,4 

b. Meningkatnya 
kualitas penanganan 
kasus kekerasan 
terhadap perempuan 
termasuk TPPO 

 

Persentase 
kabupaten/kota yang 
memberikan layanan 
sesuai standar kepada 
seluruh (100%) 
perempuan korban 
kekerasan termasuk 
TPPO yang terlaporkan 

Jumlah 
kabupaten/kota  
yang memberikan 
layanan sesuai 
standar kepada 
seluruh korban 
kekerasan terhadap 
perempuan 
termasuk TPPO 
yang terlaporkan 

dibagi jumlah 
kabupaten/kota x 
100% 
 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI  

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

 

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi  

Dalam rangka mencapai tujuan, sasaran strategis dan target indikator 

kinerja utama Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan tahun 2015-

2019, dirumuskan arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Perlindungan 

Hak Perempuan, sebagai berikut: 

 

A. Arah Kebijakan  

1. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan 

berbagai kebijakan perlindungan hak perempuan dari berbagai tindak 

kekerasan; 

2. Melakukan pendampingan teknis penyusunan program dan kegiatan 

pada K/L dan Pemda; 

3. Membangun jejaring kelembagaan pada tingkat daerah, nasional dan 

internasional; 

4. Melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan 

program, kegiatan dan anggaran perlindungan hak perempuan di K/L, 

Pemda.  

 

B. Strategi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan 

1. Melaksanakan review, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan 

perlindungan hak perempuan; 

2. Meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dalam 

pelaksanaan perlindungan hak perempuan di berbagai bidang 

pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah; 

3. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara 

K/L dan Pemda, antara pusat dan daerah, dalam pelaksanaan 

perlindungan hak perempuan;  

4. Memperkuat penyediaan dan pemanfaatan data terpilah untuk 

penyusunan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan/program/kegiatan 

perlindungan hak perempuan; 
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5. Meningkatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kebijakan perlindungan hak perempuan; 

6. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, 

masyarakat dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan 

tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.  

7. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat 

penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha 

dalam pencegahan dan penanganan tindak kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO.  

8. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan 

berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak 

kekerasan sebagai acuan bagi K/L dan Pemda. 

9. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani 

perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, 

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan 

hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial.  

10. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO.  

11. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari 

pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk 

TPPO. 

12. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 

 

 

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran Strategis, Arah Kebijakan dan 

Strategi Kemen 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 Perlindungan Hak Perempuan Tahun 2015-2019 

 
No Tujuan Sasaran Strategis Arah Kebijakan dan Strategi 

2 Meningkatkan 

kualitas 
perlindungan hak 

perempuan.  

a. Berkurangnya kasus 

kekerasan terhadap 
perempuan termasuk 

TPPO 

1. Peningkatan dan perlindungan hak perempuan   

Strategi yang akan dilakukan adalah:  

a. Meningkatkan pemahaman pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat 

dan dunia usaha tentang pencegahan dan penanganan tindak kekerasan 

terhadap perempuan termasuk TPPO.  

b. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak 

hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan 

dan penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.  

c. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai 

kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan sebagai 

acuan bagi K/L dan Pemda. 

d. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani 

perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, 

rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, 

serta pemulangan dan reintegrasi sosial.  

e. Menguatkan sistem data dan informasi tindak kekerasan terhadap 

perempuan termasuk TPPO.  

f. Meningkatkan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan hasil dari 

pelaksanaan perlindungan perempuan korban kekerasan termasuk TPPO. 

g. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan 

termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial. 

 

 

 

b. Meningkatnya kualitas 

penanganan kasus 

kekerasan terhadap 

perempuan termasuk 
TPPO 
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C. Kerangka Regulasi  

Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Pedoman dan Penelaahan Renstra K/L  Tahun 2015-2019 

disebutkan bahwa  Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan 

regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku 

masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan 

bernegara. sub bab kerangka regulasi menjelaskan  mengenai gambaran 

umum Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh K/L dalam pelaksanaan 

tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka 

Regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran strategis K/L.  (Arah 

kerangka regulasi dan/atau kebutuhan regulasi selanjutnya dituangkan 

dalam Matriks Kerangka Regulasi). 

Dalam Dokumen Renstra Kemen PPPA yang telah ditetapkan dengan 

Permen PP dan PA Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kemen 

PPPA tahun 2015-2019 disebutkan bahwa, salah satu instrumen untuk 

mewujudkan tujuan dan sasaran pada tahun 2015-2019 adalah kerangka 

regulasi. Untuk tahun 2015-2019, Kemen PPPA telah menetapkan regulasi 

atau peraturan yang akan dibuat, yaitu terdiri dari 2 (dua) Rancangan 

Undang-Undang, 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah, dan 3 (tiga) 

Rancangan Peraturan Presiden,  dengan rincian masing-masing sebagai 

berikut: 

a. Rancangan Undang-Undang 

Ada 2 (dua) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan 

diinisiasi oleh Pemerintah, yang dalam hal ini oleh Kemen PPPA. Kedua 

RUU tersebut adalah: 

a. RUU tentang Kesetaraan Gender; 

b. Revisi UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga.  

Dalam perjalanannya pada tahun 2016 Pemerintah memandang 

perlu menetapkan Perpu dalam mengahadapi permasalahan yang sangat 

penting yaitu kejahatan kekerasan seksual anak kejahatan ini 

dikategorikan sebagai serious crime. 

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang 

semakin meningkat dari waktu ke waktu dan secara signifikan 

mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi 

dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, 

ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Sementara itu 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak   telah mengatur sanksi  pidana bagi pelaku 

kekerasan seksual terhadap anak namun penjatuhan pidana tersebut 

belum memberikan efek jera  dan belum mampu mencegah secara 
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komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. 

Untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak, 

member efek jera terhadap pelaku, dan mencegah terjadinya kekerasan 

seksual terhadap anak, Pemerintah perlu menambah pidana pokok 

berupa pidana mati dan pidana seumur hidup, serta pidana tambahan 

berupa pengumuman identitas pelaku. Selain itu, perlu menambahkan 

ketentuan mengenai tindakan berupa kebiri kimia, pemasangan alat 

pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi. Berdasarkan pertimbangan di 

atas, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

Berkaitan dengan hal tersebut dalam kerangka regulasi terdapat 

satu tambahan target yaitu berupa Perubahan Ketiga Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak, menjadi Undang-Undang. 

 

b. Rancangan Peraturan Pemerintah 

Ada 5 (lima) Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang 

merupakan mandat dari Undang-Undang kepada Kemen PPPA sebagai 

penanggung jawab dalam penyusunannya, kelima RPP tersebut adalah: 

a. RPP tentang Mekanisme Koordinasi, Evaluasi dan 

Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak; 

b. RPP tentang Perlindungan Khusus Bagi Anak; 

c. RPP tentangRestitusi; 

d. RPP tentang Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan 

Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 

e. RPP tentang Sita Restitusi. 

 

c. Rancangan Peraturan Presiden 

Ada 3 (tiga) Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang  

merupakan mandate dari Undang-Undang kepada Kemen PPPA sebagai 

penanggung jawab dalam penyusunannya, ketiga RPerpres tersebut 

adalah: 

a. RPerpres tentang Kelengkapan Organisasi,  Mekanisme dan 

Pembiayaan Komisi Perlindungan Anak Indonesia; 

b. RPerpres tentang Percepatan Pelaksanaan Kabupaten/Kota Layak 

Anak; 

c. RPerpres tentang Pelaksanaan Parameter Kesetaraan Gender (PKG) 

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. 
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D. Kerangka Kelembagaan. 

Dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2014 

Tentang Pedoman dan Penelaahan Renstra K/L  Tahun 2015-2019 

disebutkan bahwa  Kerangka Kelembagaan adalah perangkat 

Kementerian/Lembaga, struktur organisasi, ketatalaksanaan dan 

pengelolaan aparatur sipil negara yang digunakan untuk mencapai visi, misi, 

tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegaitan pembangunan sesuai 

dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang disusun berpedoman 

pada RPJM Nasional. Kerangka Kelembagaan Menjelaskan mengenai 

kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya 

pencapaian sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit 

organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya 

manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, 

baik itu secara kualitas maupun kuantitas. 

Dalam Dokumen Renstra Kemen PPPA yang telah ditetapkan dengan 

Permen PP dan PA Nomor 1 Tahun 2015 disebutkan bahwa untuk 

mendorong keberhasilan pelaksanaan strategi kebijakan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, serta perlindungan 

perempuan dan anak, diperlukan dukungan kelembagaan, baik yang bersifat 

internal, maupun eksternal. Pada kelembagaan internal, secara umum, 

struktur kelembagaan pada Kemen PPPA pada periode 2009-2014, dirasakan 

masih relevan untuk dipertahankan untuk periode 2015-2019. Namun 

terkait dengan hal ini pada tanggal 18 Mei 2015, Presiden Joko Widodo 

mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang 

mengubah struktur kelembagaan yang setidaknya harus secara konsisten 

dilaksanakan sampai dengan masa berakhirnya periode jabatan 

kepemimpinan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. 

Pada kelembagaan eksternal, keberadaan lembaga ad hoc, seperti 

Kelompok Kerja (Pokja) PUG pada K/L dan Pemda, Gugus Tugas Pencegahan 

dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PP TPPO) baik di pusat 

maupun daerah, Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) masih 

sangat diperlukan, guna mempercepat (akselerasi) pelaksanaan PUG/PPRG 

pada K/L dan Pemda, perlindungan perempuan serta pemenuhan hak dan 

perlindungan anak, oleh karenanya, upaya-upaya yang dapat terus 

dilakukan adalah: 

a. Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender 

a. Memperkuat kedudukan dan kapasitas Pokja PUG pada K/L sebagai 

pintu masuk untuk mengintegrasikan isu gender, perlindungan 

perempuan dari berbagai tindak kekerasan ke dalam kebijakan-

kebijakan yang  akan dihasilkan; 

b. Memperkuat kapasitas kelembagaan PUG dan perlindungan 

perempuan dari berbagai bentuk tindak kekerasan termasuk TPPO di 
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tingkat pusat dan daerah; 

c. Menguatkan lembaga pelayanan perempuan korban kekerasan 

berbasis gender termasuk TPPO di tingkat pusat dan daerah; dan 

d. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah, lembaga layanan, 

perguruan tinggi, kalangan akademisi, lembaga-lembaga penelitian, 

dunia usaha, dan lembaga masyarakat yang memiliki concern 

terhadap isu dan permasalahan perempuan dalam penerapan PUG 

serta pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan perempuan 

korban kekerasan, termasuk korban TPPO di pusat, provinsi, 

maupun kabupaten/kota. 

 

b. Perlindungan Anak 

a. Penguatan lembaga yang berfungsi sebagai koordinator pemenuhan 

hak dan perlindungan anak di tingkat pusat dan daerah; 

b. Penguatan lembaga yang memiliki mandat pemenuhan hak dan 

perlindungan khusus anak di provinsi/kabupaten/kota; 

c. Penguatan lembaga yang berfungi sebagai pengawas pelaksanaan 

pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak di tingkat pusat dan 

daerah; 

d. Penguatan lembaga pelayanan pemenuhan hak dan perlindungan 

khusus anak, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 

e. Peningkatan percepatan pencapaian kabupaten/kota layak anak 

(KLA); dan 

f. Penguatan lembaga pengelola sistem data dan informasi pemenuhan 

hak dan perlindungan anak. 

 

Satu hal lagi dari sisi kelembagaan eksternal yang perlu mendapatkan 

perhatian adalah telah diberlakukannya Undang-Undang 23 tahun 2014 

yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam lampiran undang-undang ini 

tercantum perincian kewenangan konkuren dalam bidang pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak,  disamping itu dalam  undang-undang  

ini juga terdapat  amanat untuk menyusun Organisasi Perangkat Daerah 

(OPD) baru dengan ukuran yang pas (right size) sesuai dengan kewenangan 

yang diberikan. Berikutnya pemerintah telah mengeluarkan PP No. 18 Tahun 

2016 tentang Perangkat Daerah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh daerah 

dengan  menyusun Perda OPD, termasuk didalamnya adalah OPD yang 

menangani Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 
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Kemen PPPA juga telah merespon hal ini dengan menetapkan 2 

Peraturan Menteri, yaitu : 

1. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan 

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 
Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak. 

 
Berdasarakan Ketentuan PP No. 18 Tahun 2016 dan dua Permen 

tersebut diatas Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah 

Kabupaten/Kota telah menetapkan Perda tentang OPD pada akhir tahun 

2016 dan diharapkan Peraturan Gubernur atau Peraturan Bupati/Walikota 

serta penempatan personalianya sudah bisa dilaksanakan pada awal 2017. 

Hal tersebut berimplikasi pada aspek kelembagaan di Daerah, dan segala 

kelengkapan kelembagaanya misalnya berupa Rencana Strategis (Renstra), 

Rencana Kerja (Renja) dan lainya. 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

 

4.1 Target Kinerja 

Kinerja atau prestasi kerja adalah  hasil kerja baik berupa kuantitas 

maupun kualitas yang dicapai dalam pelalksanaan tugas dan fungsi 

organisasi. Kinerja diukur menggunakan indikator tertentu berupa tanda 

yang berfungsi sebagai alat ukur tercapainya sebuah kerja, baik pada level 

hasil (outcome) maupun keluaran (output). Outcome berupa hasil merupakan 

keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada dalam periode waktu 

tertentu. Output atau keluaran adalah suatu produk yang dihasilkan dari 

serangkaian proses agar outcome dapat terwujud. Indikator hasil (outcome) 

mencerminkan kinerja pencapaian dari program yang dilaksanakan, 

sedangkan indikator kinerja keluaran (output) mencerminkan kinerja 

pencapaian dari pelaksanaan kegiatan.  

Target kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai 

dalam periode waktu yang telah ditentukan. Untuk dapat mengetahui 

keberhasilan organisasi, Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan telah 

menetapkan target kinerja implementasi Rencana Strategis tahun 2015-2019. 

Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra ini digunakan sebagai bahan 

evaluasi Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan. 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 untuk perbaikan di masa mendatang. 

 

1. Target Kinerja Program 

Program yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Perlindungan Hak 

Perempuan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 sebagai berikut. 

a. Program: Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan 

Indikator kinerja program kesetaraan gender adalah sebagai berikut. 

1. Angka Harapan Hidup Laki-laki 

2. Angka Harapan Hidup  perempuan 

3. Rata-rata Lama Sekolah Laki-laki 

4. Rata-rata Lama Sekolah Perempuan 

5. Sumbangan Pendapatan Laki-laki 

6. Sumbangan Pendapatan Perempuan 

7. Persentase  Keterlibatan Perempuan di Parlemen  

8. Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, 

Administrasi, Teknisi  

9. Persentase Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja  

10. Persentase Lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 

yang  sesuai standar (belum ada data) 
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11. Persentase lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan 

yang aktif 

12. Persentase Lembaga penyedia  layanan peningkatan kualitas 

keluarga yang aktif dalam mewujudkan KG  

13. Persentase Provinsi yang memberikan layanan rujukan bagi 

perempuan korban tindak kekerasan  

14. Persentase  kasus TPPO yang telah diputuskan oleh pengadilan 

(inkracht) 

15. Perentase korban TPPO yang  mendapatkan pelayanan di lembaga 

layanan 

16. Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada 

situasi bencana  

17. Persentase perempuan yang mendapatkan perlindungan pada 

situasi konflik  

18. Persentase lansia perempuan yang mendapatkan layanan program 

pemberdayaan perempuan  

19. Persentase perempuan penyandang disabilitas yang mendapatkan 

layanan pemberdayaan perempuan  

20. Persentase buruh migran perempuan bermasalah yang memperoleh 

pelayanan  

21. Persentase tenaga kerja perempuan yang mendapatkan program 

pemberdayaan  

 

 

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 Kegiatan di Deputi Bidang Perlindungan 

Hak Perempuan. Sumber pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai 

sasaran strategis Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan berasal dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan RPJMN 

2015-2019, total alokasi Kementerian PP dan PA untuk periode 5 (lima) 

tahun ke depan yaitu tahun 2015-2019 adalah sebesar Rp. 

5.573.452.000.000,-, sedangkan berdasarkan kerangka pendanaan pada 

RKA Tahun 2017 adalah sebesar Rp. 573.120.662.000,-. Selanjutnya Kemen 

PPPA menggunakan RKA Tahun 2017 sebagai dasar dalam penyusunan 

Kerangka Pendanaan untuk usulan 2018 yaitu sebesar Rp 1.587.552.000,- 

dan tahun 2019 sebesar Rp 1.672.964.000,-. 
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BAB V  
PENUTUP 

 

 

Perubahan Rencana Strategis Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan 

tahun 2015-2019 disusun karena adanya perubahan struktur kelembagaan 

Kemen PPPA pasca ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 

59 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Dalam penyusunan revisi ini tetap mengacu pada dokumen 

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

(Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015), termasuk didalmnya 9 Agenda 

Prioritas (Nawacita). Renstra Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan 2015-

2019  ini memuat tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program 

dan kegiatan sebagai upaya untuk mewujudkan perlindungan hak perempuan.    

Dalam implemetasi  Rencana Strategis Deputi Bidang Perlindungan Hak 

Perempuan 2015-2019 ini dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:  

1. Renstra sebagai dokumen perencanaan Deputi Bidang Perlindungan Hak 

Perempuan selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai 

dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan, dan Rencana Kerja dan 

Anggaran (RKA) Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sebagai 

dokumen anggaran tahunan. 

2. Pencapaian tujuan dan sasaran strategis Renstra diarahkan oleh Deputi 

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, serta dilaksanakan oleh seluruh jajaran 

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut 

dilakukan dengan memperhatikan ketentuan  hukum serta prinsip-prinsip 

tata kelola kepemerintahan yang baik.  

3. Target kinerja yang ditetapkan dalam Renstra akan dijadikan sebagai dasar 

dalam melakukan evaluasi, pengukuran dan pelaporan kinerja Deputi Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Deputi 

Bidang Perlindungan Hak Perempuan.  

4. Pengendalian dan Evaluasi Renstra dilakukan secara obyektif dan periodik, 

serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Deputi Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan (LKj) . Pada akhir periode Renstra (tahun 2019) 

dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2015-2019, sekaligus sebagai masukan 

dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya. 

5. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra 

dilakukan secara berjenjang mulai dari unit kerja terendah hingga Deputi 

Bidang Perlindungan Hak Perempuan, dan dikoordinasikan oleh Sekretariat 

Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.  

6. Pengawasan pelaksanaan program dan kegiatan Renstra di tingkat Deputi 

dilaksanakan oleh Inspektorat Kementerian PPPA. 
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Pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam 

Renstra Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan tahun 2015-2019 perlu 

didukung dengan komitmen dan kerja keras dari seluruh jajaran di Deputi Bidang 

Perlindungan Hak Perempuan, serta dukungan dari seluruh stakeholder di bidang 

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, baik pada kementerian, 

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unsur akademisi, masyarakat, 

dan dunia usaha. Dengan komitmen dan kerjasama yang dibangun, diharapkan 

kesetaraan dan keadilan gender, perlindungan perempuan, perlindungan dan 

penenuhan hak anak di Indonesia dapat terwujud.  

 

 

 

 

DEPUTI BIDANG  
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