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Pengantar Nawala 

Setelah merayakan Idul Fitri 1440 H, 
Nawala IBCWE kembali menyapa. 
Sebagai salah satu media komunikasi 
antara IBCWE dan member, Nawala 
diharapkan dapat menyampaikan 
pengalaman serta cerita dari member 
dan untuk member. Idul Fitri sebagai 
penanda hari kemenangan sejatinya 
juga dapat membangkitkan semangat 
kemenangan bagi kesetaraan perem-
puan dan laki-laki, untuk dapat saling 
mendukung demi kesejahteraan 
ekonomi bangsa. 

Berita Utama Peluncuran Penelitian Board Gender Diversity in ASEAN

Penelitian dari International Finance Corporation (IFC) mengenai 
Board Gender Diversity in ASEAN menunjukkan bahwa 
perusahaan yang memiliki lebih dari 30 persen anggota dewan 
perempuan melaporkan rata-rata Return of Assets (ROA) sebesar 
3,8 persen, sedangkan perusahaan yang tidak memiliki anggota 
dewan perempuan, ROA menunjukkan angka lebih rendah 
sebesar 2,4 persen. 

Dalam hal keterwakilan perempuan di dewan, Indonesia setara 
dengan rata-rata ASEAN sebesar 14,9 persen. Namun, Indonesia 
tertinggal dalam hal jumlah perempuan yang menduduki posisi 
manajemen senior, sebesar 18,4 persen, jauh di bawah rata-rata 
ASEAN yaitu 25,2 persen. 

Menurut Trisha Suresh, Konsultan dari The Economics Intelligence Unit, pandangan sebelah mata terhadap perempuan di dunia 
kerja harus dihilangkan. Sebab dengan berimbangnya jumlah perempuan dan laki-laki dalam jajaran dewan direksi, akan memiliki 
pengaruh signi�kan, terhadap pengambilan keputusan yang solid, monitoring yang lebih kuat dan strategi dengan perspektif yang 
beragam, serta perhatian lebih luas terhadap isu lingkungan, sosial dan pemerintahan. Hal-hal itu akan membawa perusahaan 
kepada peningkatan kinerja �nansial dan non-�nansial. 

Di tingkat regional, Trisha Suresh memaparkan, perempuan masih harus menghadapi tekanan sebagai ibu rumah tangga, 
stereotype umum terkait sifat dan kebiasaan perempuan, dan di tingkat perusahaan, dewan direksi masih didominasi laki-laki. 
“Untuk mengatasi budaya ini, perusahaan dapat mulai memperkenalkan mekanisme seleksi yang 
lebih formal untuk pemilihan keanggotaan dewan dan memberi kandidat perempuan visibilitas yang 
lebih besar melalui jaringan lintas perusahaan atau direktori anggota dewan perempuan di seluruh 
negara,” ujar Trisha. 

“Bisnis inklusif yang mempromosikan kesetaraan gender, pekerjaan yang layak, dan pertumbuhan 
ekonomi, adalah kunci untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goals/SDGs)," tandasnya.

Peluncuran penelitian Board on Gender Diversity ASEAN ini dilaksanakan pada 27 Juni 2019 di Indonesia 
Stock Exchange. Hadir sebagai pembicara pada sesi diskusi adalah Hilda Savitri, Managing Director 
Chief Investment O�cer PT Indonesia Infrastructure Finance, Lily Puspasari, Program Manajemen 
Specialist UN Women, dan Willy Saelan, HR Director PT Unilever Indonesia. Kegiatan ini diadakan atas 
inisiasi IFC bekerja sama dengan IBCWE, UN Women dan IGCN. 



Profile 
Gender Champion

Selama tujuh belas tahun menjadi direksi PT Adis Dimension Footwear, Harijanto adalah 
salah satu pencetus kebijakan tentang Anti Pelecehan dan Perlakuan Tidak Layak dan 
kebijakan untuk ibu hamil. Sebagai perusahaan manufaktur sepatu terbesar di Indonesia, 
kebijakan-kebijakan ini merupakan terobosan penting bagi buruh perempuan yang rentan 
mengalami diskriminasi.

Tidak ada prasangka gender

Sebagai salah satu pendiri Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) 
Harijanto menjelaskan, “Di PT Adis Dimension Footwear, hak-hak, tanggung jawab, status sosial dan akses terhadap 
sumber daya tidak bergantung pada apakah mereka terlahir sebagai perempuan atau laki-laki. Semua orang diperlaku-
kan secara adil serta memiliki peluang yang setara dalam pekerjaan dan hidup.” Karyawan perempuan dan laki-laki di PT 
Adis didorong untuk mengembangkan kemampuan pribadinya dan mengambil pilihan tanpa batasan-batasan yang 
ditetapkan oleh prasangka mengenai peran atau karakteristik gender.

Fasilitas lengkap bagi buruh perempuan

Salah satu tuntutan buruh perempuan Indonesia saat berdemonstrasi dalam rangka Hari Perempuan Internasional 
bulan Maret lalu di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat adalah ruang laktasi. Hal ini tidak akan ditemui di PT Adis 
yang menyediakan ruang laktasi bagi seluruh karyawan dan buruh perempuan. Karyawan di PT Adis yang hamil pun 
dipastikan tidak akan bekerja di bagian yang berbahaya. Fasilitas pengontrolan rutin kesehatan kehamilan dan bayi 
serta senam hamil tersedia untuk memperlancar proses persalinan.

Anti diskriminasi

Film Angka Jadi Suara merupakan inisiatif yang dilakukan Federasi Buruh Lintas Pabrik untuk mengungkap tingginya 
prevalensi pelecehan seksual terhadap buruh perempuan. Harijanto mengerti bahwa pelecehan seksual akan merusak 
situasi kerja serta berpotensi mengganggu produktivitas. Oleh karena itu diciptakan kebijakan tentang Anti Pelecehan 
dan Perlakuan Tidak Layak yang diatur juga dalam Perjanjian Kerja Bersama. “Jika terjadi pelanggaran terhadap norma 
ini, maka PT Adis berkomitmen untuk melakukan penanganan secara adil,” tandas Harijanto.

 Harijanto menegaskan bahwa keadilan gender berarti adil tanpa ada diskriminasi dalam hal apapun, terutama untuk 
buruh perempuan yang posisinya kerap dipandang lemah oleh perusahaan. “Saya ingin menjadi pelopor dalam 
menegakkan kesetaraan gender ini, sehingga buruh perempuan terjamin kesejahteraannya,” tegas Harijanto. 

Harijanto: Menjamin Kesejahteraan Buruh Perempuan

Pendiri IBCWE: Partner:Anggota IBCWE:

@ibcwe1www.ibcwe.id @ibcwe.ig ibcwe

Jika ada informasi kegiatan perusahaan yang berhubungan 
dengan kesetaraan gender, silakan menghubungi Thomas P. 
Hadi (thadi@ibcwe.id) dan Dhyanayu L. Almitra, 
(dalmitra@ibcwe.id) agar dapat dimuat dalam Nawala

Inovest Coworking Space, 
Menara Duta Lantai 7
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 89, 
Jakarta 12910 Indonesia



Berita Singkat

MAP Terima Serti�kasi EDGE Assess

PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP) sebagai salah satu founding member IBCWE berhasil menerima serti�kasi EDGE level 
Asses pada 29 Juni 2019. Sebagai founding member IBCWE, MAP berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang 
mendukung kesetaraan gender. Salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan melakukan serti�kasi EDGE yang 
dimulai dengan survei pekerja pada 14 Februari hingga 8 Maret 2019. 

MAP terbukti sudah melakukan praktik-praktik kesetaraan gender di dalam perusahaan. Hal ini terlihat dari jumlah 
karyawan perempuan dan laki-laki yang hampir seimbang. Dalam data statistik tercatat 33% jumlah perempuan di level 
top management, 57% di upper management, 53% di middle management dan 46% di junior management. Selain itu, 
adanya keterwakilan perempuan di level top manajemen. MAP juga sudah mempraktikkan �exible working arrangement 
serta memiliki kebijakan mengenai pelecehan seksual. 

Selamat kepada MAP atas keberhasilannya menerima Serti�kat EDGE Assess!

JLL Luncurkan Gradual Return to Work

PT Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia meluncurkan kebijakan baru di 
kantornya bertajuk Gradual Return to Work (GRTW). Kebijakan ini 
memberikan �eksibilitas kepada pekerja, agar mereka merasa nyaman, 
dihargai, dan dapat mencapai posisi pekerjaan yang diinginkan. Program ini 
dilakukan untuk mencapai target JLL sebagai pemberi kerja yang 
mendukung inklusi dan beragam (diversity). 

JLL menyediakan lingkungan kerja yang sehat, sehingga bisa menjadi penyemangat pekerja dalam memaksimalkan 
potensi yang mereka miliki. Dengan program ini, JLL membuka kesempatan kembali bagi pekerja yang sudah 
mengundurkan diri dengan alasan memiliki anak, mengurus orang tua dan sebagainya, untuk kembali bekerja di JLL 
dengan kesepakatan jam kerja baru yang sudah disepakati bersama JLL. Hal ini disampaikan Rosari Chia, Senior 
Director Markets Asia Paci�c JLL Indonesia pada acara buka bersama HR Forum IBCWE pada 29 Mei 2019. 

Training Fasilitator Soft-skills 

Sebagai rangkaian kerja sama antara IBCWE dengan International Labor Organization (ILO), member IBCWE 
mendapatkan pelatihan ILO in Business Training. Training yang diberikan berupa keterampilan non-teknis yaitu 
fasilitator soft-skill. Training fasilitator soft-skill dilaksanakan di beberapa member IBCWE. Pada bulan Juli ini, training 
soft-skill dilakukan di PT Gajah Tunggal Tbk dan PT Tira Austenite Tbk. Di PT Gajah Tunggal Tbk, training pada 3 Juli 
2019 adalah sesi penutup dari seluruh rangkaian. Sedangkan di PT Tira Austenite Tbk, training sampai pada sesi 
pertengahan dan dilakukan pada 4 Juli 2019. 


