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HEADLINEKABAR TPB
adalah salah satu media informasi 
dari program LOCALISE SDGs, sebuah 
program kolaborasi UCLG-ASPAC dan 
APEKSI dengan dukungan pendanaan 
dari Uni Eropa, dalam menyampaikan 
informasi terkait dinamika 
pelaksanaan  Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable 
Development Goals (SDGs) kepada 
rekan-rekan mitra LOCALISE SDGs 
(16 provinsi, 14 kota dan lembaga-
lembaga asosiasi pemerintah daerah), 
serta pemerintah daerah non-mitra, 
dan aktor non-pemerintah (mitra 
pembangunan, filantropi, akademisi, 
media dan masyarakat).

Kabar TPB berupaya untuk 
menyampaikan  berbagai informasi 
perkembangan kebijakan, praktik 
baik dan inovatif pemerintah daerah 
dan pihak-pihak lain yang bekerja 
untuk pencapaian pembangunan 
berkelanjutan di Indonesia.

Kami mengundang para pembaca 
untuk menyampaikan kritik, saran, 
maupun kontribusi merupa artikel dan 
foto yang dilengkapi dengan caption 
terkait pelaksanaan TPB melalui 
email: knowledge_management@
uclg-aspac.org. Kabar TPB dapat 
diakses melalui https://localisesdgs-
indonesia.org/newsletter,  FB: 
localise.sdgs dan email : knowledge_
management@uclg-aspac.org

AKSELERASI 
PENCAPAIAN 
TPB MELALUI 
PEMBERDAYAAN 
PEMIMPIN 
PEREMPUAN
Usaha pemberdayaan pemimpin 
perempuan di Indonesia adalah 
masalah yang kompleks dan 
membutuhkan upaya jangka panjang 
dan kolaborasi berbagai bidang ilmu. 
Di satu sisi, ada cukup banyak contoh 
pemimpin perempuan yang berhasil di 
Indonesia, seperti Menteri Keuangan 
Republik Indonesia, Sri Mulyani, 
ataupun Direktur Utama PT Blue 
Bird, Noni Purnomo. Kedua contoh 
tersebut tidak hanya menunjukkan 
keberhasilan mereka mencapai 
jabatan sebagai pemimpin, tetapi 
juga bahwa mereka dapat melakukan 
perannya dengan sangat baik. 
Di sisi lain, Global Gender Gap Report 
2020 (GGGR 2020) melaporkan 
bahwa dalam hal kesetaraan gender, 
Indonesia meraih peringkat 85 dari 
153 negara. Artinya, Indonesia masih 
termasuk 50% negara terbawah 
dalam hal kesetaraan gender. Laporan 
tersebut juga menunjukkan bahwa 
hanya 54% perempuan yang bekerja, 
sementara jumlah lelaki yang bekerja 
adalah 84%. Penghargaan yang 
diterima pekerja perempuan pun 
belum setara, yang terlihat dari gaji 

yang diterima pekerja perempuan 
kira-kira setengah dari gaji laki-
laki. Sementara itu, Credit Suisse 
Research Institute (CSRI) melaporkan 
bahwa hanya 19% pemimpin 
Indonesia adalah perempuan. 
Presentase ini di bawah presentase 
pemimpin perempuan di Malaysia 
(23%), Thailand (28%) dan Filipina 
(34%). Semua hal ini menunjukkan 
bahwa masih kurangnya pemimpin 
perempuan di Indonesia. Ada cukup 
banyak perempuan yang terhambat 
untuk melanjutkan pekerjaan, bahkan 
menolak untuk dipromosikan sebagai 
pemimpin.
Secara psikologis, salah satu hal kunci 
penyebab kurangnya perempuan yang 
mau maju sebagai pemimpin adalah 
karena adanya konflik dalam diri, yaitu 
konflik antara identitas sebagai ibu/
istri dan identitas sebagai pemimpin. 
Bedanya dengan peran, identitas 
mengacu pada penghayatan seseorang 
yang mendalam akan jati dirinya. 
Identitas bisa terkait dengan peran, 
bisa juga tidak. Karena ada banyak 
peran dalam hidup ini, maka manusia 
bisa memiliki banyak identitas (atau 
identitas jamak), misalnya identitas 
sebagai perempuan, pengusaha, 
muslim, WNI, ibu dari 4 anak, dst. 
Identitas jamak bisa saling bersinergi. 
Misalnya, seseorang yang menghayati 
bahwa dengan jadi pengusaha 
sesungguhnya dia menjadi teladan 
akan keteguhan dan profesionalisme 
bagi anak-anaknya. Ibu yang seperti 
ini tidak merasa bersalah jika perlu 
menghabiskan waktu sebagai 
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pengusaha. Tetapi, identitas jamak juga 
bisa saling berkonflik. Jika ini terjadi, maka 
ibu itu cenderung merasa mengkorupsi 
waktu yang seharusnya dia alokasikan 
untuk anak-anak setiap kali dia bekerja 
sebagai pengusaha.

Untuk dapat memahami konflik dalam 
diri perempuan, kita dapat mengacu 
pada hasil beberapa riset tentang 
pemimpin perempuan. Salah satunya 
adalah riset yang meneliti pemimpin 
perempuan di perusahaan (Primagita 
dan Riantoputra, 2019) dengan metode  
time-lagged survey yang berhasil 
mendapatkan data dari 163 pemimpin 
perempuan yang bekerja di perusahaan. 
Hasil riset  menunjukkan bahwa cukup 
banyak dari mereka yang memiliki konflik 
antara identitas sebagai perempuan 
dan identitas sebagai pemimpin. Salah 
satu penyebab kuncinya adalah karena 
adanya budaya patriarkal, atau budaya 
yang memandang bahwa kualitas lelaki 
sebagai pekerja dan sebagai pemimpin 
adalah lebih baik daripada perempuan. 
Budaya ini tercermin melalui pendapat 
seorang politisi Polandia, tahun 2017, 
yaitu bahwa “women should earn less 
because they are shorter, they are 
weaker, and less intelligent” (artinya, 
gaji perempuan seharusnya lebih rendah 
dari lelaki, karena perempuan lebih 
pendek, lebih lemah dan inteligensinya 
kurang dibandingkan lelaki). Jika seorang 
perempuan lahir dan besar di budaya 
seperti ini, maka sejak kecil dia akan 
mendengar, dan mungkin menerima, 
bahwa dia kurang pintar, lemah, dan 
kurang cocok jadi pemimpin. Jika setelah 
dewasa dia dipromosikan sebagai 
pemimpin, perempuan ini akan menolak, 
atau menerima tugas dengan konflik 
dalam diri.
Riset lain menunjukkan bahwa 
perempuan pengusaha yang memiliki 
identitas konflik antara sebagai ibu/
istri dan sebagai pengusaha cenderung 
bekerja lebih keras dari mereka yang tidak 
memiliki konflik (Riantoputra dan Muis, 
2020). Riset terhadap 202 perempuan 
pengusaha dari skala mikro dan kecil 
itu menunjukkan bahwa adanya konflik 
dalam diri, menyebabkan perempuan 
merasa bersalah, yang dikompensasi 
dengan bekerja secara berlebihan. Data di 
riset itu juga menunjukkan bahwa hanya 
25% suami yang mau membantu dalam 
pekerjaan domestik (mengurus rumah 
dan anak). Artinya, 75% dari perempuan 
pengusaha ini tidak mendapatkan 
bantuan suami untuk tugas rumah tangga. 
Kecenderungan untuk bekerja terlalu 
keras sebagai pengusaha, dan kurangnya 
bantuan untuk pekerjaan di rumah, dapat 
menyebabkan perempuan pengusaha 

merasakan burn-out atau kelelahan 
fisik dan mental. Kondisi burn-out, 
akan menyebabkan kinerja sebagai 
pengusaha dan sebagai ibu/istri 
menurun, serta kepuasan hidup serta 
kesehatan mental bisa terganggu. 
Berdasarkan beberapa riset 
tersebut, ada beberapa rekomendasi 
untuk melengkapi upaya 
pemerintah melaksanakan strategi 
Pengarusutamaan Gender (PUG) 
dengan menekankan partisipasi 
masyarakat, yang unit terkecilnya 
adalah keluarga. 
Yang pertama, perlunya meningkatkan 
agency perempuan (keyakinan bahwa 
dia mampu mengambil keputusan 
dan bersikap independen) sejak dia 
kecil. Untuk ini, peran ayah sangat 
esensial. Kebanyakan keluarga di 
Indonesia mengakui ayah sebagai 
kepala keluarga. Jika kepala keluarga 
ini meyakinkan anak perempuannya 
bahwa mereka berharga, mereka 
pintar dan berpotensi untuk 
membawa kebaikan ke banyak orang, 
maka akan tumbuh kepercayaan diri 
dalam diri anak perempuan. Tentu 
saja, peran ibu sebagai role model, 
sebagai teladan dan pendorong 
bagi anak perempuan sangatlah 
penting. Tetapi, sudah banyak orang 
yang menekankan hal ini. Yang 
terlupakan adalah untuk menekankan 
pentingnya peran ayah dalam 
perkembangan anak perempuan. 
Seorang ayah berperan menanamkan 
pada anak perempuannya bahwa 
terdapat banyak pilihan identitas 
untuk sang anak. Melalui dialog 
antara ayah dan anak perempuannya, 
ayah berpeluang membuka wawasan 
anak. Ayah juga diharapkan memberi 
kesempatan bagi sang anak untuk 
memilih dan bertanggung jawab 
atas pilihan identitasnya. Jika ayah 
dan ibu hanya menyuruh anak tanpa 
memberi kesempatan padanya untuk 
memilih, maka sifat kepemimpinan 
sang anak akan sukar berkembang. 
Apalagi jika ayah membatasi peran 
anak perempuan hanya seputar 
urusan domestik. Jika seorang ayah 
juga melihat potensi anaknya sebagai 
calon pemimpin, maka ayah tersebut 
akan mengembangkan potensi 
anak perempuannya tersebut, 
misalnya dengan memberikan 
tugas yang lebih daripada tugas 
yang prototipikal untuk perempuan 
(seperti memasak). Dari ayah seperti 
inilah dapat muncul perempuan tegas 
yang berperan sebagai pemimpin 
yang mendatangkan kebaikan bagi 

masyarakat, seperti Tri Rismaharini, 
Walikota Surabaya. Pemerintah 
perlu melengkapi pendekatan dalam 
upaya kesetaraan gender, dengan 
sosialisasi terhadap peran ayah dalam 
pengembangan calon pemimpin 
perempuan.
Yang kedua, perlunya membantu 
perempuan dewasa untuk 
mengelola identitas jamak yang 
dimilikinya. Pemimpin perempuan 
perlu diberdayakan untuk mampu 
menemukenali identitas jamak yang 
dimilikinya, dan membangun sikap 
yang positif terhadap setiap identitas 
tersebut, tanpa konflik di antaranya. 
Pemimpin perempuan perlu melihat 
bahwa identitas jamaknya bisa saling 
memperkuat. Contohnya, identitas 
sebagai pemimpin akan memberikan 
pengetahuan yang lebih luas, dan 
pengetahuan ini bermanfaat dalam 
identitasnya sebagai ibu, yaitu 
dalam membuka wawasan anaknya. 
Pemerintah perlu menekankan 
pentingnya mentor, dan role model 
pemimpin perempuan yang hidup 
tanpa konflik internal, tanpa merasa 
bersalah berperan sebagai ibu/istri 
dan pemimpin.
Pemberdayaan pemimpin perempuan 
di Indonesia, yang terkait erat dengan 
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 
(TPB) 5 yaitu kesetaraan gender, 
adalah perjuangan yang panjang. 
Pencapaian TPB 5 ini menjadi sangat 
penting karena secara signifikan 
dapat mempengaruhi pencapaian 
TPB lainnya seperti TPB 1 tentang 
Tanpa Kemiskinan, TPB 3 tentang 
Kehidupan Sehat Sejahtera dan TPB 
4 tentang Pendidikan Berkualitas. 
Pencapaian TPB 5 perlu dimulai 
sejak perempuan kecil di keluarganya 
masing-masing. Berangkat dari 
keluarga, kesetaraan gender dan 
peningkatan pemimpin perempuan 
bermula. Peran pemerintah, 
termasuk pemerintah daerah, 
menjadi penting. Pemerintah perlu 
semakin mendorong implementasi 
PUG, dan mendorong ayah agar 
berperan dalam meningkatkan 
agensi dari anak perempuannya. 
Identitas jamak perempuan, sebagai 
ibu/istri dan pemimpin, juga perlu 
diterima dengan tangan terbuka, 
dan dengan melihat bahwa identitas 
jamak itu bisa bersinergi dan saling 
menguatkan.
Kontributor Tamu: 
Corina D. Riantoputra 
Ph.D.
Dosen Psikologi 
Organisasi, Universitas 
Indonesia



KABAR DAERAH

JATENG GAYENG 
NGINCENG 
WONG METENG: 
INOVASI UNTUK 
MENGURANGI 
ANGKA 
KEMATIAN IBU

Provinsi Jawa Tengah menghadapi 
tantangan yang berimbas pada Indeks 
Pembangunan Manusia (IPM). Salah 
satu indikator IPM  adalah Umur Panjang 
dan Sehat. Pada tahun 2013 Angka 
Kematian Ibu (AKI) di Provinsi Jawa 
Tengah termasuk tinggi, yaitu 118,62 
per 100.000 kelahiran hidup. Situasi ini 
membawa kekhawatiran tersendiri bagi 
kaum perempuan dan keluarga yang 
sedang merencanakan kehamilan. Angka 
ini kemudian menurun secara signifikan 
pada tahun 2017, menjadi 88,58 per 
100.000 kelahiran bayi hidup (Gatra.
com).

Program Jateng Gayeng Nginceng 
Wong Meteng menjadi alasan 
penurunan tersebut. Program yang 
juga dikenal dengan sebutan Jateng 
5NG merupakan program pemerintah 
dibawah kepemimpinan  Gubernur 
Ganjar Pranowo yang bertujuan untuk 
mengurangi AKI dan Angka Kematian Bayi 
(AKB) sejak tahun 2016. Berbeda dengan 
program serupa lainnya, melalui Jateng 
5NG, Jawa Tengah berusaha menurunkan 
AKI dan AKB sejak bayi masih menjadi 
janin dalam kandungan Ibu. Menurut 
Ganjar, cara seperti ini selain berimbas 
pada AKI dan AKB, juga berimbas pada 

Sumber:
https://www.gatra.com/detail/news/352881-Program-Nginceng-Wong-Meteng-Pemprov-Jateng-Dilirik-Usaid
https://jateng.antaranews.com/berita/202231/ganjar-usaid-dukung-jateng-gayeng-nginceng-wong-meteng
https://www.bkkbn.go.id/detailpost/kepala-bkkbn-sematkan-manggala-karya-kencana-pada-gubernur-jawa-tengah
https://jatengprov.go.id/publik/5-ng-jadi-pilot-project-unfpa/ 

penurunan angka prevalansi stunting, 
seperti dilansir dari antaranews.
com. Jateng 5NG diklaim berhasil 
menurunkan angka kematian ibu 
hingga 14 persen per tahun sejak 
program tersebut diluncurkan, yang 
capaiannya melebihi penurunan target 
dunia sebesar 3 persen pertahun atau 
90 per 100 ribu kelahiran hidup.

Jateng Gayeng Nginceng Wong 
Meteng memiliki arti Jateng Gayeng 
Mengintip/Memantau Orang Hamil 
dan pelaksanaannya berada di bawah 
Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
melalui Puskesmas/Posyandu dan 
dibantu oleh RT/RW, mengamati dan 
memantau 4 fase kehamilan ibu.
Fase pertama adalah fase sebelum 
hamil, fase kedua fase hamil, fase 
ketiga adalah fase persalinan, dan 
terakhir fase nifas. Ibu hamil yang 
memiliki resiko tinggi menjadi fokus 
pemantauan petugas kesehatan. 
Kondisi kesehatan dan konsumsi gizi 
merupakan dua hal yang mendapat 
perhatian selama proses pemantauan. 
Cara ini kemudian terbukti dapat 
menyelamatkan nyawa ibu dan bayi, 
yang pada akhirnya berkontribusi 
pada penurunan AKI dan AKB. Faktor 

lainnya adalah kedekatan akses 
bagi ibu hamil untuk memeriksakan 
kandungannya, mulai tingkat RT/
RW yang sudah bekerjasama 
dengan Puskesmas/ Posyandu untuk 
memudahkan pelayanan kesehatan 
bagi ibu hamil.

Jateng 5NG mendapatkan perhatian 
dari pihak mitra pembangunan 
dari Amerika Serikat pada tahun 
2018 yang kemudian bekerja sama 
untuk pengumpulan data dan 
informasi terkait anak dan ibu hamil. 
Inovasi bidang kesehatan ini juga 
mendapatkan penghargaan dari 
Badan Koordinasi Keluarga Berencana 
Nasional (BKKBN) yaitu Manggala 
Karya Kencana pada tahun 2019 
(BKKBN.go.id, 2019). Pada tahun 
yang sama, Jawa Tengah menjadi 
mitra Lembaga PBB untuk Dana 
Kependudukan (UNFPA) dalam 
melaksanakan program keselamatan 
perempuan dalam reproduksi 
(jatengprov.go.id, 2019).

Jateng 5NG mengaktivasi kembali 
peran Puskesmas dan Posyandu agar 
para ibu hamil tidak perlu menempuh 
perjalanan jauh untuk memeriksakan 
kehamilannya. Kemudahan akses bagi 
ibu hamil yang dapat menurunkan 
AKI dan AKB merupakan kontribusi 
Provinsi Jawa Tengah, untuk mencapai 
TPB 5 Target 6: Menjamin Akses 
Nasional Terhadap Kesehatan dan 
Reproduksi dan TPB 3 Target 1, yaitu 
pada tahun 2030, mengurangi rasio 
AKI hingga 70 per 100.000 kelahiran 
hidup. (BCPS, SAS)
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 KABAR DAERAH PEMPROV LAMPUNG

BARIFOLA: INOVASI SOSIAL TERNATE UNTUK 
MENINGKATKAN AKSES RUMAH LAYAK HUNI 
DAN AIR BERSIH

Salah satu syarat Pola Hidup Bersih dan 
Sehat (PHBS) pada tingkatan rumah 
tangga adalah penggunaan air bersih. Hal 
ini dapat dipahami karena air tidak bersih 
dapat berdampak pada kesehatan dan 
mendatangkan setidaknya tiga penyakit: 
diare, kolera dan disentri.

Salah satu inisiatif di Kota Ternate, 
Provinsi Maluku Utara yang berkontribusi 
dalam pelaksanaan PHBS dan pencapaian 
TPB adalah melalui kegiatan Barifola. 
Barifola terdiri dari dua suku kata dari 
Bahasa Suku Tidore, yaitu bari dan fola. 
Bari berarti gotong royong dan fola 
artinya rumah. Inisiatif Barifola bertujuan 
untuk membantu keluarga pra sejahtera 
yang berada di Kota Ternate agar 
dapat menaikkan taraf hidup sekaligus 
memperbaiki derajat kesehatan melalui 
kepemilikan rumah layak huni.

Penggagas pertama inisiatif Barifola 
adalah Ketua Ikatan Keluarga Tidore 
yang saat ini menjadi Walikota 
Ternate, Bapak Burhan Abdurahhman 
pada tahun 2008. Beliau yang saat 
itu menjadi Kepala Bappeda Kota 
Ternate melihat bahwa Ikatan 
Keluarga Tidore memiliki modal sosial 
yang mumpuni untuk berkontribusi 
untuk Kota Ternate.  Inisiatif ini 
diawali dengan pengumpulan donasi 
sebesar Rp. 1.000 dari anggota 
Ikatan Keluarga Tidore sebagai dana 
awal pembangunan rumah tersebut. 
Selanjutnya adalah survei lapangan 
untuk menentukan lokasi agar 
keluarga yang mendapatkan bantuan 
adalah tepat sasaran. Survei juga 
untuk memastikan status tanah atau 
bangunan tidak sedang berada dalam 
sengketa (Indotimur.com, 2019).

Gotong royong warga saat membangun rumah (Barifola) di Kota Ternate pada tahun 2014  
Sumber : https://www.facebook.com/Architrop/photos/a.10152127886387260/10152127886492260/?type=3&theater

Bantuan rumah tidak hanya berupa 
bangunannya saja, tapi juga dilengkapi 
dengan fasilitas pendukung, seperti 
salah satunya akses air bersih. 
Ketersediaan akses air bersih menjadi 
prasyarat untuk pencegahan penyakit 
yang bersumber pada air kotor yang 
berimbas pada derajat kesehatan 
penghuni rumah tersebut. Fasilitas 
lainnya adalah furnitur dasar rumah 
yang merupakan bantuan dari pihak 
lain. 

Hingga tahun 2019, Barifola sudah 
menyediakan 221 rumah layak huni 
bagi keluarga pra sejahtera. Melalui 
inisiatif ini, budaya bergotong royong 
yang menjadi ciri khas Kota Ternate 
tetap terjaga, PHBS dapat dilakukan 
dan resiko terjangkit penyakit akibat 
air kotor pun dapat menurun. (SAS)

Sumber:
https://indotimur.com/citizen-journalist/lagi-ikt-sebar-kebaikan-melalui-program-barifola
https://www.lentera.co.id/lentera-malut/daerah/jalankan-misi-kemanusiaan-ketum-ikt-serahkan-kunci-rumah-barifola-kepada-keluarga-abdurahman/
https://indotimur.com/komunitas/ketua-ikt-malut-serahkan-kunci-rumah-barifola-ke-221-di-ternate
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  Gedung Rektorat Universitas Lampung, 2020 
  Foto: SDGs Center UNila

KABAR DAERAH

PEMPROV LAMPUNG DAN UNILA 
RENCANAKAN PEMBANGUNAN RSPTN 
UNILA DAN UJI COBA SDGS DASHBOARD

Sumber:
https://mediaindonesia.com/read/detail/121461-lampung-resmikan-rs-tanpa-kelas
https://www.unila.ac.id/desain-rsptn-unila-usung-konsep-kekinian/
Wawancara dengan Kepala SDGs Center Unila, 30 Januari 2020

Salah satu prasyarat yang mendukung 
meningkatnya derajat kesehatan 
adalah tersedianya sumber daya 
manusia yang mumpuni dan fasilitas 
yang mendukung. Hal ini disadari 
oleh Provinsi Lampung, yang bertekad 
untuk dapat menangani masalah 
kesehatannya secara mandiri, dan 
berupaya meningkatkan kualitas 
fasilitas kesehatan di kota dan 
kabupatan di Provinsi Lampung. 

Universitas Lampung (Unila), sebagai 
universitas negeri pertama dan 
tertua di Provinsi Lampung, turut 
berkontribusi melalui pembangunan 
fasilitas kesehatan Rumah Sakit 
Pendidikan Perguruan Tinggi Negeri 
(RSPTN) Universitas Lampung. 
Keberadaan RSPTN Universitas 
Lampung ini selain untuk memenuhi 
syarat agar Provinsi Lampung dapat 
berswadaya di bidang pelayanan 
kesehatan, juga untuk menghasilkan 
sumber daya kesehatan yang 
tangguh yang disertai dengan inovasi 
sistem perawatan rumah sakit yang 
mutakhir. Pada rapat finalisasi desain 
RSPTN Unila Januari 2020 lalu seperti 
dilansir dari unila.ac.id, RSPTN ini 
direncanakan memiliki spesifikasi 
tahan gempa, hemat listrik, berbasis 
IT, dengan mengusung konsep smart 
and green building. RSPTN Unila 

ini rencananya akan didanai oleh 
pemerintah melalui pendanaan dari 
Asian Development Bank (ADB).

Ciri lembaga pendidikan yang 
mengedepankan edukasi, riset dan 
pengembangan tidak dilupakan oleh 
RSPTN Unila. Menurut Dr. Unang 
Mulkhan, selaku Kepala SDGs Center 
Unila, rencana pembangunan RSPTN 
Unila dan peran UNILA ini sesuai 
dengan indikator Times Higher 
Education (THE) yang menjadi 
acuan Unila melalui peningkatan 
kapasitas, riset terkait kebijakan 
kesehatan yang menjadi publikasi 
ilmiah dan penyerapan tenaga 
medis lulusan fakultas kedokteran 
Unila. Rencananya, ADB juga akan 
mendukung upaya pengembangan 
SDGs dashboard sebagai sistem 
informasi monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan TPB, baik untuk Unila 
sendiri maupun untuk diujicobakan 
bagi Kota Bandar Lampung dan Kota 
Metro. Upaya yang dilakukan oleh Unila 
dan Pemerintah Provinsi Lampung ini 
berkontribusi untuk mencapai target 
TPB 3 yaitu memperkuat kapasitas 
semua negara, khususnya negara 
berkembang tentang peringatan dini, 
pengurangan risiko dan manajemen 
risiko kesehatan nasional dan global. 
(SAS, ADS)
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TENTANG 
LOCALISE SDGs
Program LOCALISE SDGs adalah upaya 
bersama UCLG ASPAC dan APEKSI 
untuk memberikan peningkatan 
kapasitas bagi Pemerintah Daerah 
dan asosiasi pemerintah daerah 
dalam implementasi Tujuan 
Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 
dengan dukungan finansial dari 
Uni Eropa. Program ini mencakup 
16 provinsi, 14 kota di Indonesia 
dan lima asosiasi pemerintah 
daerah. Peningkatan kapasitas yang 
dimaksud meliputi penyadartahuan, 
pelaksanaan dan monitoring dan 
evaluasi TPB. Selain mendukung 
akselerasi pencapaian seluruh TPB, 
program ini juga secara spesifik 
mendukung TPB 17: Kemitraan untuk 
Mencapai Tujuan melalui Pelatihan 
Diplomasi Kota bagi pemerintah 
daerah anggota UCLG ASPAC untuk 
memperkuat kemampuan daerah 
dalam melakukan kerjasama untuk 
mencapai TPB. Informasi lebih lanjut 
terkait LOCALISE SDGSs dapat diakses 
melalui www.localisesdgs-indonesia.
org.



Komitmen Indonesia terkait isu 
gender, perempuan, dan anak 
dalam Millenium Development 
Goals terus dilanjutkan melalui 
agenda Sustainable Development 
Goals/ Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (TPB), yang cakupannya 
lebih komprehensif. Terlepas dari 
banyaknya capaian-capaian penting, 
persoalan diskriminasi terus terjadi 
pada perempuan dan anak. Angka 
kematian ibu melahirkan yang 
tinggi, terbatasnya akses hak dan 
pendidikan Sexual and Reproductive 
Health and Rights (SRHR), kekerasan 
seksual, dampak perubahan iklim, 
dan rendahnya kapasitas politik 
perempuan adalah sekilas gambaran 
kompleksitas yang dihadapi dalam isu 
ini, yang kesemuanya tercakup untuk 
dapat diatasi melalui pencapaian 
target TPB.  

Buku “Anak, Perempuan dan 
Sustainable Development Goals 
(SDGs)” hasil dari kajian Pusat 
Penelitian dan Pengembangan 
Wanita, Anak dalam Pembangunan, 
Universitas Lampung memberikan 

beragam perspektif dalam upaya 
pencapaian target-target TPB, yang 
tidak hanya berfokus pada Tujuan 5 
terkait kesetaraan gender, tapi juga 
Tujuan TPB lainnya yang erat terkait. 
Ragam perspektif ini setidaknya 
membahas mulai dari pentingnya 
model resilience untuk anak di 
daerah rawan bencana, penggunaan 
media untuk membangun budaya 
damai, rekomendasi untuk 
meningkatkan angka menyusui 
untuk kualitas kesehatan anak dan 
ibu, hingga gambaran realita dan 
kebutuhan pemenuhan hak-hak 
pekerja perempuan. Perspektif 
lainnya terkait upaya dan tantangan 
untuk mewujudkan Kawasan Tanpa 
Rokok, Taman Baca Masyarakat dan 
peningkatan partisipasi vasektomi 
pria untuk mendukung Keluarga 
Berencana turut meneguhkan 
pentingnya kolaborasi antar pihak 
agar upaya perlindungan anak dan 
pemberdayaan perempuan dapat 
berdampak nyata.  Buku ini dapat 
dibeli melalui http://grahailmu.id/
penulis/unang-mulkhan-mba-ph-d/ . 
(SAS, ADS)

REVIEW BUKU
Review Buku: Anak, Perempuan, dan 
Sustainable Development Goals (SDGs)
Halaman: xxi + 107
Editor: Dr. Noverman Duadji, Unang 
Mulkhan, MBa., Ph.D
Terbitan: Suluh Media, Yogyakarta, 2017

PERAN CSO DALAM 
PENGARUSUTAMAAN TPB DI SULAWESI 
TENGGARA

Husnawati, Direktur Eksekutif Rumpun 
Perempuan Sulawesi Tenggara

Foto: Koleksi Pribadi

Undang Penghapusan Kekerasan 
Seksual (RUU PKS). Rancangan Undang 
Undang ini bertujuan menekan 
angka kekerasan perempuan dan 
anak dibawah umur dan agar korban 
dapat perlindungan hukum. Ormas-
ormas perempuan tersebut kemudian 
sepakat membentuk forum daerah 
pemerhati isu perempuan. Rumpun 
Perempuan Sultra (RPS), salah satu 
ormas perempuan paling aktif di 
Sulawesi Tenggara, merupakan 
inisiator dari forum ini. Dukungan 
terhadap RUU PKS adalah satu dari 
beberapa kegiatan utama Lembaga 
yang didirikan pada tahun 2007. 
Untuk lebih mengetahui lebih lanjut 
mengenai RPS dan bagaimana 
pentingnya pencapaian TPB 3 dan 
5, berikut wawancara tim Kabar TPB 
yang diwakili oleh Field Officer Localise 
SDGs dan Asisten Manager APEKSI 
Korwil VI, Andi Nur Fitri Balasong 
dengan Ketua RPS, Husnawati.

Sulawesi Tenggara mendapatkan 
kejutan pada Hari Perempuan 
Internasional tahun 2019 lalu: 13 
organisasi masyarakat (ormas) 
perempuan menyatakan sikap untuk 
mendukung Rancangan Undang 

Localise SDGs (LS): Terimakasih atas 
waktunya, Ibu Husna. Langsung 
saja, bisa diceritakan sekilas tentang 
Rumpun Perempuan Sultra (RPS) 
dan apa yang dikerjakan?

Husnawati (H): Lembaga Rumpun 
Perempuan Sultra didirikan  pada  
tanggal  1 September 2007. Lembaga 
ini berbadan hukum Akta Notaris 
Yosephina Vestha Raya, SH nomor 01, 
tertanggal 1 September tahun 2009. 
Pada tahun 2015 Lembaga   Rumpun   
Perempuan   Sulawesi    Tenggara  
(RPS) berubah menjadi Yayasan 
Rumpun   Perempuan   Sulawesi    
Tenggara  (RPS) dengan Akta Notaris 
Hidayat, SH Nomor 19, tertanggal 9 
Juli 2015. Terdaftar di Badan Kesbang 
Linmas Provinsi Sulawesi Tenggara 
No.220/39, dan  NPWP 02.946.231.4-
811.000 di Kantor Pelayanan Pajak 
Kendari. Yayasan Rumpun perempuan 
Sulawesi Tenggara atau biasanya kita 
sebut RPS memiliki visi  “Perempuan 

OPINI
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Sultra Mandiri dan Sejahtera”. RPS 
telah melakukan kerjasama dengan 
Pemerintah Kota Kendari dan Dewan 
Pewakilan Rakyat Kota Kendari tahun 
2015-2020.  Dalam kerjasama tersebut  
RPS berperan untuk melakukan kegiatan 
penguatan dan pendampingan kepada 
OPD/SKPD terkait dan Anggota Parlemen 
Perempuan (APP) Dan Anggota Parlemen 
Laki-Laki (APL-Champaign).   Adapun 
tugas  utama kami adalah meningkatkan 
akses Perempuan pada Layanan Publik 
yang Pro Poor dan Responsive Gender. 
Dimana akses yang kami maksud adalah 
ketika perempuan memiliki suara dan hak 
untuk mengontrol. Dalam pelaksanaan 
tugas  tersebut kami melakukan 
pendekatan kepada pemerintah Daerah 
Kota Kendari untuk mengeluarkan,  
kebijakan yang Pro Poor dan Responsif 
Gender, melalui penguatan Parlemen, 
Kelompok Perempuan dan Civil Society. 
Selain kepada pemerintah dan DPRD 
Kota Kendari, kami juga melakukan 
penguatan kepada Kelompok Konstituen 
(KK) dan Kelompok Miskin, dimana kami 
membantu dalam hal advokasi  fungsi 
kontrolnya dalam mengakses layanan 
Publik yang berkualitas. 

LS :Apa pendapat Rumpun Perempuan 
Sultra terkait Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan, dan Bagaimana peran 
RPS Sultra dalam pelaksanaan TPB di 
Sulawesi Tenggara, terutama Goal 5 
(gender) dan 3 (health)?

H: TPB merupakan dokumen yang 
sangat baik guna pemenuhan hak dasar 
manusia utamanya perempuan dan 
kelompok rentan.  TPB merupakan 
perencanaan berbasis kebutuhan dan 
tepat penentuan sasarannya. Begitu 
pula sebagai komitmen bersama tingkat 
dunia, yang berarti semua pihak harus 
bekerja untuk mencapainya. RPS sendiri 
mengambil peran dalam pelaksanaan 
TPB khusus Goal 5 dan Goal 3 melalui 
identifikasi permasalahan-permasalahan 
yang masih sering terjadi dengan kedua 
Goal tersebut  dengan pertemuan 
dan diksusi bersama stakeholder 
terkait, mengadakan pelatihan dengan 
mengundang pelatih profesional untuk 

mendidik kelompok dampingan 
sehingga mereka mengetahui cara 
menyusun program, menyusun 
kebijakan, memfasilitasi dialog,  lobby,  
dan hearing ke lembaga legislatif. 
Pelatihan kepada masyarakat, dan 
perempuan miskin juga kami lakukan 
agar mereka mampu mengadvokasi 
kebutuhan dasar mereka dan 
mengetahui akses layanan publik 
yang berkualitas. Terakhir kami 
bekerjasama dengan media  dalam 
menyuarakan aspirasi masyarakat dan 
perempuan miskin. 

LS: Apa tantangan yang dihadapi 
oleh RPS dalam melaksanakan 
programnya, khususnya tentang 
perempuan dan kesehatan?  

H: Selama terlibat dalam RPS ini, 
beberapa hal yang menjadi tantangan 
yang kami hadapi, ya hingga saat ini, 
pertama, ketika kita berbicara tentang 
perempuan, maka sering dianggap 
bukan merupakan urusan wajib 
dan prioritas, baik oleh pemerintah 
dan pengampu kebijakan lainnya. 
Hal ini tentu saja berdampak pada 
lahirnya kebijakan yang diskriminatif 
dan minimnya dukungan anggaran 
bagi persoalan-persoalan khusus 
perempuan. Kedua, stakeholder 
terkait masih kurang memahami 
apa yang menjadi tugas pokok dan 
fungsi mereka, sehingga kadang agak 
sulit untuk diajak berunding. Ketiga, 
di banyak kalangan masyarakat, 
isu-isu prioritas terkait perempuan 
dan kesehatan belum mengemuka, 
dan terakhir kami masih mendapati 
panjangnya koordinasi antar 
stakeholder yang mengurus masalah 
perempuan dan kesehatan.  

LS: Bagaimana cara ibu mengatasi 
tantangan tersebut? 

H: Selaku institusi yang fokus pada 
perempuan, tentu tidak mudah 
menghadapi tantangan-tantangan 
yang sudah kami sebutkan. Tetapi kami 
melakukan beberapa langkah yang 
sebenarnya terbilang mainstream 
saja, tetapi rutin. Nah, rutin inilah 

kuncinya dalam menghadapi 
tantangan tersebut. Tentu saja kami 
melakukan  pertemuan dan koordinasi 
yang intens kepada stakeholders 
terkait, jika ada yang perlu untuk 
dikomunikasikan. Selain itu kami 
juga berperan memberikan input 
dan pendampingan untuk menyusun  
perencanaan yang responsif gender. 
Dari sisi koordinasi lainnya, kami juga 
melakukan koordinasi dan komunikasi 
ke anggota legislatif sesuai dengan 
bidang / fraksi di parlemen termasuk 
dengan unsur pimpinan dan Sekertaris 
Dewan.  Hal lain yang kami lakukan 
dalam meminimalisir terjadinya 
kendala adalah memberikan 
penguatan skill dan pengetahuan 
dengan pelatihan, training, dan 
menghadirkan narasumber dari luar 
sultra yang telah maju dan sukses 
menyusun TPB. Begitu juga dengan 
membentuk kelompok-kelompok 
kerja forum, dan setujui oleh 
pemerintah dengan mengeluarkan 
berupa  SURAT KEPUTUSAN dan 
atau PERATURAN sebagai dasar 
bekerja. Melakukan pendampingan 
saat penyusunan kegiatan/program 
stakeholder terkait.

LS: Apa upaya yang perlu dilakukan 
untuk mengakselerasi TPB di 
Sulawesi Tenggara?

H: Dari perspektif kami sebenarnya 
akselerasi itu adalah hal yang cukup 
penting, mengingat beberapa tujuan 
dari TPB harus segera dicapai. 
Beberapa saran dari saya berikut 
mungkin realistis untuk dilakukan 
adalah melakukan analisis dari RJMD, 
RKPD dan visi misi kepala daerah, 
penguatan skill, pengetahuan dan 
pemahaman cara penyususnan 
TPB, pendampingan yang intensif 
dan tersistem, perlunya kesadaran 
dan perubahan cara pandang untuk 
melihat kebutuhan masyarakat secara 
umum dan kebutuhan perempuan 
secara spesifik. (ANF)

Sumber:
https://inilahsultra.com/2019/03/16/13-ormas-perempuan-sultra-dukung-pengesahan-ruu-pks/
https://kumparan.com/kumparanstyle/hal-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-1550050688179490092
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MUSYAWARAH KE-6 APEKSI 2020

WORLD URBAN FORUM (WUF) 10, ABU DHABI

INFO AGENDA

LIPUTAN

Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Musyawarah Nasional (MUNAS) 
yang ke-6 dan akan mengambil tema tentang “Membangun Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Menuju Indonesia Maju”. 
Kegiatan akbar ini akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juni hingga 3 Juli 2020 di Kota Tangerang Selatan dan akan dibuka secara 
resmi oleh Presiden RI sebagai keynote speaker.

Kegiatan MUNAS yang akan dihadiri oleh seluruh kota anggota APEKSI ini akan menghadirkan para narasumber dari Kementerian/
Lembaga, seperti Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi 
Birokrasi (Kemen PAN RB), Kejaksaan Agung RI, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Munas VI APEKSI ini disamping akan 
menghasilkan Program Kerja APEKSI Periode 2020-2024, rekomendasi yang akan disampaikan ke pemerintah pusat, juga akan 
menetapkan struktur Dewan Pengurus dan Pengawas APEKSI Periode 2020-2024.

Selama Munas VI APEKSI ini berlangsung,  juga akan digelar berbagai kegiatan, diantaranya adalah Indonesia City Expo ke-18, yang 
merupakan sebuah ajang pertemuan bisnis, promosi dan informasi produk serta jasa unggulan dari kota anggota APEKSI, juga 
akan diramaikan dengan Pawai Budaya, Penanaman Pohon Khas Daerah, Ladies Program, Pagelaran Seni Budaya Nusantara, dan 
lain-lain.(SAS, TA).

World Urban Forum (WUF)  adalah 
sebuah forum dua tahunan yang diadakan 
oleh PBB sejak tahun 2001 untuk 
mendiskusikan pengalaman dan solusi 
dari masalah-masalah mendesak yang 
dihadapi dunia saat ini, termasuk dampak 
dari laju urbanisasi, perubahan iklim dan 
tujuan pembangunan berkelanjutan. 
UN-Habitat yang merupakan organisasi 
sayap PBB untuk isu-isu pemukiman 
menjadi pelaksana forum yang tahun 
ini memasuki penyelenggaraan ke-10. 
Dialog WUF ke 10, dengan tema Cities 
of Opportunities: Connecting Culture 
and Innovation diadakan di Abu Dhabi 
dari tanggal 8-13 Februari 2020, dan 
setidaknya menampilkan lebih dari 500 
sesi dan 450 pembicara, dan dihadiri 

sekitar 13 ribu orang dari lebih dari 
168 negara. 

Dialog dari forum WUF ini 
menghasilkan deklarasi komitmen dan 
aksi sukarela untuk dua tahun kedepan 
baik oleh organisasi internasional, 
pemerintah pusat, pemerintah 
daerah, sektor bisnis, masyarakat 
sipil, akademisi dan kelompok lainnya 
termasuk kelompok perempuan, 
pemuda dan lembaga swadaya 
masyarakat, yang intinya mendukung 
pelaksanaan Agenda Baru Perkotaan 
(New Urban Agenda) sebagai 
akselerator untuk mencapai TPB 
dalam 10 tahun kedepan (Decade of 
Action). Urbanisasi yang berkelanjutan 

(sustainable urbanization), budaya 
dan inovasi diyakini sebagai bagian 
penting dari solusi dalam pencapaian 
TPB. UCLG ASPAC sebagai bagian dari 
Global Taskforce of Local and Regional 
Governments turut berperan dalam 
mengadakan sesi-sesi yang relevan 
di WUF 10, termasuk mendorong 
peran pemerintah daerah untuk 
lebih aktif berperan dalam pelaporan 
pelaksanaan TPB. Hal ini misalnya 
melalui kontribusi dalam proses 
pengambilan keputusan dalam 
Voluntary National Review (VNR) di 
tingkat nasional dan penyusunan 
Voluntary Local Review atau VLR oleh 
pemerintah daerah. (ADS)  
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