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GAMBARAN PEKERJA PEREMPUAN DI INDONESIA
Menurut hasil sensus penduduk tahun 2020,
jumlah penduduk Indonesia mencapai 270,20 juta
jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki sebesar
136,66 juta orang sedangkan jumlah penduduk
perempuan sebesar 133,54 juta orang

Jumlah Tenaga Kerja Perempuan
Berdasarkan data Sakernas Februari 2021:
o Jumlah angkatan kerja perempuan sebesar
55,49 juta, dengan jumlah yang bekerja
sebanyak
52,49
juta
serta
jumlah
pengangguran sebanyak 3 juta
o Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
perempuan sebesar 54,03 %. Apabila
dibandingkan pada bulan Agustus 2020 TPAK
Perempuan
cenderung
mengalami
kenaikan mencapai 0.90 persen

3 Sektor Lapangan Pekerja Perempuan Terbanyak

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
14,18 juta
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

Perdagangan Besar dan Eceran
12,53 juta

Industri Pengolahan
7,68 juta
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1

Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dalam Kewirausahaan yang Berperspektif Gender
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Peningkatan Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan/Pengasuhan Anak

3

Penurunan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
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Penurunan Pekerja Anak

5

Pencegahan Perkawinan Anak
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REGULASI DAN KEBIJAKAN

Permen PPPA nomor 5 tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif
Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja
Peningkatan produktivitas kerja dilakukan melalui penyediaan sarana kerja yang responsif gender dan
memperhatikan kepentingan terbaik dan proses tumbuh kembang anak di Instansi Pemerintah
maupun Swasta. Sarana kerja yang dimaksud adalah
oruang asi;
oruang penitipan anak/day care center;
ofasilitas pelayanan kesehatan; dan
osarana kerja lainnya yang menunjang.
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REGULASI DAN KEBIJAKAN

Surat Edaran Menteri PPPA Nomor 61 tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Taman Pengasuhan
Anak berbasis hak anak/ Daycare Ramah Anak bagi Pekerja di daerah
Merupakan himbauan kepada seluruh Kepala Daerah melalui Dinas yang mengampu urusan PPPA untuk
melaksanakan penyelenggaraan, koordinasi pemantauan dan pengawasan terhadap layanan Taman Pengasuhan
Anak sesuai pedoman standar yang telah ditetapkan
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KENDALA LAYANAN PENGASUHAN DI INDONESIA

Layanan pengasuhan masih
terpusat di kota

Standar layanan pengasuhan yang
belum sepenuhnya memenuhi hak-hak
anak

Biaya layanan pengasuhan lebih
tinggi dari biaya pra-sekolah,
namun standar belum semuanya
terpenuhi

•

Daycare facility juga harus
dilengkapi dengan regulasi
yang
menguntungkan
penyedia
layanan
dan
pengguna fasilitas tersebut.
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PRINSIP PENGASUHAN ANAK

1

5

3
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Kepentingan Terbaik
Anak

Kesetaraan dan Keadilan

4

Pemberdayaan

Sinergi dan
Integrasi

Mempertimbangkan
Tumbuh Kembang
Anak
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DIMENSI DUKUNGAN PENGASUHAN ANAK
DI PERUSAHAAN

KUALITAS

KESEDIAAN

- Apakah anak saya aman?
- Apakah pengasuhan dapat
diandalkan?
- Apakah anak saya dapat
belajar dan berkembang?
- Apa tingkat pendidikan dari
pengasuh?

- Apakah tempat tersedia?
- Apakah anak-anak ada di
waktu yang dibutuhkan?
- Apakah pengasuhan tersedia
selama masa darurat (sakit,
sekolah tutup)?

AKSESIBILITAS

KETERJANGKAUAN

- Bisakan anak saya mendapatkan
fasilitas?
- Apakah transportasinya aman
dan terjangkau?
- Apakah bisa menaruh anak saya
selama hari kerja ?
- Bisakan saya mendapatkan
informasi tentang pilihan layanan
pengasuhan?

- Bisakah saya menjangkau
biaya pengasuhan?
- Apakah saya memiliki
keinginan untuk membayar
pengasuhan?
- Apakah penghasilan saya
cukup setelah membayar
pengasuhan dan sebanding
dengan pekerjaan saya?
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PENDIDIKAN DAN PENGASUHAN
ANAK USIA DINI
Umumnya mengacu pada layanan berbasis pusat untuk anakanak di bawah usia wajib sekolah yang dapat memberikan
manfaat ekonomi dan sosial yang besar bagi keluarga, individu
dan masyarakat dengan:
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Memfasilitasi partisipasi angkatan kerja perempuan. Layanan
PAUD sangat penting bagi orang tua yang bekerja agar tetap
bisa bekerja. Layanan tersebut tidak hanya aman namun juga
sesuai dengan kebutuhan dalam hal lokasi dan jam
operasional
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Meningkatkan kemampuan anak. Kualitas layanan—termasuk
tenaga kerja PAUD yang terampil akan menciptakan
lingkungan belajar yang optimal
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Menciptakan lapangan pekerjaan. Namun bukan hanya
kuantitas saja melainkan harus diimbangi dengan kualitasnya.
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APA YANG PERLU DILAKUKAN PERUSAHAAN UNTUK
MENDUKUNG PENGASUHAN ANAK
Dukungan Pelayanan
Pengasuhan Anak
o
o
o

o

Menyediakan jasa penitipan anak
yang berkualitas dan terjangkau
Menyediakan layanan penitipan
anak darurat
Mendukung orang tua secara
finansial baik melalui pemberian
tunjangan maupun subsidi
Memberi informasi kepada orang
tua terkait layanan apa saja yang
tersedia di tempat kerja

Dukungan Kebijakan di Tempat
Kerja yang Ramah Keluarga
o
o
o
o

Memberikan pilihan flexible work
kepada karyawan
Perizinan untuk cuti keperluan
keluarga dan darurat
Adanya kebijakan cuti hamil dan
melahirkan
Memastikan pembayaran gaji
yang sama antara karyawan lakilaki dan perempuan
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Integrasi Pengasuhan Anak Ke Dalam Perusahaan Akan
Memberikan Banyak Manfaat Pada Berbagai Elemen

ANAK-ANAK
BISNIS

KELUARGA

Dapat meningkatkan
reputasi perusahaan

Meningkatkan
pendapatan keluarga
dengan mendukung
akses perempuan ke
pekerjaan berbayar

PEREMPUAN
Meningkatkan
partisipasi
perempuan dalam
Angkatan Kerja

Dengan pengasuhan yang
baik akan tercipta anak yang
berkualitas

LAKI-LAKI
Mendistribusikan
pengasuhan kepada
laki-laki
sehinga
tidak
hanya
berkonsentrasi pada
pengasuhan
oleh
perempuan

MASYARAKAT
Pengasuhan yang baik dapat
meminimalisir
dampak
negative bagi masyarakat
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REKOMENDASI
1. Adanya sistem terpadu yang menyediakan pengasuhan
berkelanjutan untuk anak-anak prasekolah, serta memiliki
kepekaan terhadap kebutuhan anak-anak dan orang tua yang
bekerja
2. Investasi dalam layanan PAUD dapat memberikan hasil yang lebih
baik dalam hal aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas

3. Penyediaan layanan pengasuhan swasta harus dikelola dengan baik,
memastikan standar kualitas dan keselamatan yang jelas serta
kondisi kerja yang layak bagi karyawannya
4. Penyediaan sistem pengasuhan berbasis masyarakat dapat
diperkuat dengan melakukan investasi pada infrastruktur,
mempekerjakan lebih banyak staf profesional, dan melatih serta
memformalkan posisi pekerja pengasuh
5. Alternatif membangun home-based childcare di lingkungan
perusahaan yang mayoritas pekerja pabrik perempuan
Policy Brief UN Women
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Golden Agri
Resources

Sangat penting untuk memberikan kesempatan seperti ini kepada
perempuan pada sektor yang didominasi laki-laki. Selain itu, perempuan juga
harus memiliki pilihan tanpa harus memilih antara memiliki penghasilan dan
membesarkan anak-anak melalui dukungan masyarakat dan perusahaan.

Menawarkan fasilitas penitipan anak di dalam atau dekat perusahaan (fasilitas
perumahan GAR), perempuan menjadi nyaman untuk melakukan perjalanan ke
lokasi lain untuk bekerja. Ini adalah investasi besar, tetapi bagi kami, itu investasi
untuk masa depan perusahaan kami. Kita harus mencari nafkah dan bekerja di
pedesaan yang menarik bagi masyarakat, termasuk dengan menyediakan fasilitas
pengasuhan anak dan pendidikan yang berkualitas
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Perempuan Berdaya,
Anak Terlindungi,
Indonesia Maju

TERIMA KASIH
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