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Dalam semangat HUT ke-74 Republik 
Indonesia, Menuju Indonesia Unggul, 
sudah semestinya semangat kesetaraan 
turut ditingkatkan. Salah satu indikator 
negara unggul adalah nilai kesetaraan 
gender yang seimbang. Menumbuhkan 
kesetaraan gender dapat dilakukan 
dengan menyebarkan informasi untuk 
meningkatkan kesadaran. Salah satu 
platform utama penyebar informasi 
adalah media. Oleh karena itu IBCWE 
mengadakan FGD dengan media sebagai 

wujud dorongan kepada industri media untuk lebih memahami isu kesetaraan gender serta menyebarkannya demi tercapai 
Indonesia Unggul. 

Media meeting ini dilakukan atas inisiasi IBCWE dan Aliansi Jurnalis 
Independen (AJI) Indonesia. Dilakukan pada tanggal 23 Juli 2019, 
kegiatan ini berhasil mendatangkan 15 peserta. Dari 15 peserta, 10 
orang berasal dari media cetak dan online: Liputan6.com, Viva.co.id, 
Suara.com, Tempo.co, Suara Pembaharuan, Republika, Harian Kompas, 
Jawa Pos, Vice Indonesia dan Jakarta Post. Dari media elektronik hadir 5 
peserta berasal dari: SCTV/Indosiar, Radio Ramako, Metro TV, RTV dan 
RRI.

Peserta yang hadir dalam kegiatan ini memiliki posisi strategis sebagai pengambil kebijakan. Beberapa di antaranya menempati 
posisi sebagai pemimpin redaksi, kepala pemberitaan, manajer pemberitaan, wakil pemimpin redaksi dan editor. Perwakilan media 
ini melakukan diskusi mengenai pemahaman mengenai isu kesetaraan gender, kebijakan dan praktik apa yang sudah diambil oleh 
masing-masing media untuk mendukung kesetaraan dan adil gender.

Tujuan dari Media Meeting ini sendiri adalah untuk meningkatkan pemahaman media tentang urgensi menerapkan kebijakan dan 
praktik kesetaraan gender di media. Kedua adalah untuk mendorong sensitivitas media dan untuk terlibat aktif mempromosikan 
kesetaraan gender di tempat kerja di dalam lembaga medianya. Dan terakhir adalah untuk berbagi pengetahuan implementasi 
kesetaraan gender dan dampaknya bagi perusahaan. 

Kegiatan ini menghadirkan tiga narasumber, Asep Setiawan, Ketua 
Komisi Bidang Pemberdayaan Organisasi Dewan Pers; Eko Bambang 
Subiantoro, Aliansi Laki-Laki Baru; dan Director of Human Resources 
salah satu member IBCWE. Asep Setiawan dan Eko Bambang Subiantoro 
membagikan pandangan, pemahaman, dan pengalaman mengenai isu 
kesetaraan gender, sedangkan dari member IBCWE menambahkan 
mengenai praktik baik kesetaraan gender yang telah dilakukan dan 
dampak positif terhadap bisnis. 

Dari hasil diskusi menunjukkan bahwa pemahaman media masih pada netral gender, sehingga perlu dilakukan diskusi yang lebih 
mendalam mengenai isu kesetaraan gender. Saat ini Indonesia berada di tingkat ke 85 dari 149 negara, berdasarkan World 
Economic Forum. Dengan keterlibatan media untuk melakukan praktik kesetaraan gender di dalam lembaganya, serta turut 
menyebarkan pentingnya isu kesetaraan gender, bukan tidak mungkin peringkat Indonesia akan naik. Karena media berada di 
posisi strategis dan memegang peran penting sebagai jaringan informasi. 



RISET 

Media Meeting: Isu Kesetaraan Gender di Manajemen Media. Bagaimana 
Hasil Diskusi dan Pekerjaan yang Belum Terselesaikan. 

Dilaksanakan di Menara Duta pada 23 Juli 2019, dengan menghadirkan 15 peserta dari media cetak, media elektronik dan media 
online, dengan komposisi gender 60% perempuan dan 40% laki-laki. Focus group discussion (FGD) ini menunjukkan beberapa praktik 
ketidaksetaraan gender yang masih banyak terjadi, serta rekomendasi langkah apa yang dapat diambil media di Indonesia, 
khususnya media-media besar di Jakarta. 

Dibuka oleh Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan, Ia menyampaikan jumlah perempuan di media yang menempati posisi top level 
masih minim dan tidak mengalami perubahan signi�kan dibandingkan 5-10 tahun lalu. Tantangan bagi perempuan untuk 
menduduki posisi top level di media cukup besar. 
Asep Setiawan dari Dewan Pers menyampaikan lembaga media belum sepenuhnya menerapkan kesetaraan gender. Imbasnya, 
banyak media yang kemudian menerapkan pembedaan ruang kerja pada jurnalis perempuan dengan dalih perlindungan dan 
menimbulkan glass ceiling.

Senada, pembicara dari Aliansi Laki-Laki Baru (ALB), Eko Bambang Subiantoro, menekankan kesetaraan gender perlu didorong 
bersama, kesetaraan gender di media perlu memperhatikan dua aspek, yaitu proses (human resources) dan output (pemberitaan).
Pemaparan isu dilakukan oleh salah satu pembicara utama dari salah satu member IBCWE. Member IBCWE menekankan untuk 
melakukan praktik kesetaraan gender sebagai bentuk penghargaan pada sema karyawan. Dengan pola kerja �exible working hours, 
perusahaan menilai pekerja berdasarkan output. Pola kerja ini dapat menekan o�ce cost, turn over karyawan dan meningkatkan 
kinerja karyawan.

Saat sesi diskusi, terlihat bahwa pemahaman gender peserta masih pada level netral gender, peserta belum memiliki pemahaman 
yang baik terkait kodrat dan konstrukai sosial terkait peran gender, dan media belum memiliki kebijakan yang memadai agar praktik 
kesetaraan dan adil gender terjadi di dala tubuh media. Media, masih menganggap adil gender, hanya penting untuk pemberitaan 
atau ruang lingkup newsroom saja. 

Muncul pandangan, bahwa proteksi pada jurnalis perempuan adalah bentuk perhatian newsroom. Adanya pertanyaan kepada 
jurnalis perempuan mengenai kesiapan mental jika bekerja dengan waktu yang panjang dan pulang malam, jika memiliki anak 
apakah siap bertugas di luar kota, luar negeri atau daerah rawan kon�ik. Hal tersebut tidak ditanyakan kepada jurnalis laki-laki.  

Perempuan yang telah mencapai top level di media dituntut memiliki pola pikir maskulin dan tidak berkeluarga, dan hal ini sulit 
dirubah. Kesetaraan menjadi lebih ditekankan kepada konten, bukan lembaga atau internal perusahaan. Hal ini menjadi penghalang 
perempuan untuk berkarir di dunia media, yang memang sangat maskulin. Hal ini muncul akibat stereotype dan budaya yang 
membatasi ruang bagi jurnalis perempuan dan harus mengorbankan kebutuhan dirinya.

Dari segi fasilitas, di lingkungan kantor pun 
masih banyak media yang belum memiliki 
ruang laktasi. Aturan mengenai cuti 
melahirkan juga dilakukan sesuai dengan 
aturan pemerintah, yaitu 3 bulan. Belum ada 
adjustment yang dilakukan media mengenai 
aturan-aturan terkait kesetaraan gender. 

Diskusi ini menunjukkan bahwa lembaga 
media masih belum sepenuhnya paham 
tentang gender. Bahwa dengan 
“melindungi” jurnalis perempuan bukan 
berarti hal tersebut mendorong keadilan 
gender bagi perempuan. Hal itu justru 
membatasi gerak perempuan, 
memunculkan glass ceiling. Pemaksaan pola 
pikir maskulin, bahkan cara hidup yang 

harus dipilih oleh perempuan untuk mencapai top manajemen, adalah bukti, bahwa lembaga media masih belum menggarap serius 
isu kesetaraan gender ini. 

Dari hasil diskusi bersama dengan 15 perwakilan media cetak, elektronik, dan online, serta narasumber dari JLL, Dewan Pers dan ALB, 
terdapat beberapa rekomendasi untuk dipikirkan dan ditindak lanjuti. Pertama adalah perlunya diskusi intensif dan pelatihan terkait 
kesetaraan gender dari sisi manajemen dan konten terhadap manajemen dan newsroom. Kedua adalah pelatihan bagi HRD media 
terkait isu gender dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di media. Pelatihan juga harus diberikan jurnalis agar dapat 
menghasilkan pemberitaan yang adil gender. Dan ketiga adalah kampanye yang lebih intensif untuk membangun awareness terkait 
isu kesetaraan gender di media.

Maya Juwita, Direktur Eksekutif IBCWE, menekankan bahwa keterlibatan perempuan di dunia kerja, mendorong perempuan hingga 
mencapai top level, dan memiliki akses setara tidak hanya memiliki dimensi sosial tapi juga dimensi ekonomi dan bisnis. Dia 
mendorong media menerapkan hal serupa karena media mempunya posisi stategis. Dia menambahkan IBCWE bersedia membantu 
lembaga media untuk melihat isu kesetaraan gender dari aspek manajemen dan bisnis. 
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The Dharmawangsa Jakarta dan SEIN Bergabung dengan IBCWE

The Dharmawangsa Jakarta dan PT Samsung Electronics Indonesia (SEIN) bergabung menjadi member baru IBCWE di 
kuartal tiga 2019. Dua perusahaan dengan latar belakang berbeda, The Dharmawangsa Jakarta bergerak di industri 
hospitality dan SEIN di industri digital elektronik, memiliki misi yang sama, untuk menerapkan kesetaraan gender di 
dunia kerja. Mereka percaya dengan kesetaraan gender, akan menciptakan lingkungan kerja ramah gender yang dapat 
memberdayakan ekonomi perempuan, untuk mendorong pro�tabilitas perusahaan. 

The Dharmawangsa Jakarta bergabung dengan IBCWE karena ingin mendukung perempuan Indonesia melalui 
pemberdayaan sebagai profesional untuk bersaing di kancah nasional dan internasional, khususnya perempuan yang 
berprofesi di bidang hospitality. Terlebih, saat ini posisi General Manager dipegang oleh seorang perempuan, Novi 
Samodro. Menurut Novi Samodro, posisi top level industri hospitality masih sangat didominasi laki-laki. Kesuksesannya 
mencapai posisi tersebut bukan tanpa halangan. The Dharmawangsa Jakarta sudah menjadi contoh bahwa perempuan 
dapat menduduki peran pengambil keputusan.

SEIN, sebuah perusahaan digital elektronik, selalu menciptakan inovasi, bukan hanya pada produk namun juga di dalam 
budaya perusahaan. Sebagai bagian dari perusahaan global, SEIN berkomitmen untuk mendukung tercapainya SDGs, 
salah satunya SDG nomor 5, tentang kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. SEIN mendukung perempuan 
berkarir di bidang digital dan elektronik, karena tidak ada batasan bagi siapapun untuk menciptakan ide brilian dan 
inovasi untuk kemajuan.

Selamat datang untuk The Dharmawangsa Jakarta dan SEIN. Selamat bergabung dan berkomitmen bersama untuk 
kesetaraan gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan. 

Dilaksanakan di Menara Duta pada 23 Juli 2019, dengan menghadirkan 15 peserta dari media cetak, media elektronik dan media 
online, dengan komposisi gender 60% perempuan dan 40% laki-laki. Focus group discussion (FGD) ini menunjukkan beberapa praktik 
ketidaksetaraan gender yang masih banyak terjadi, serta rekomendasi langkah apa yang dapat diambil media di Indonesia, 
khususnya media-media besar di Jakarta. 

Dibuka oleh Ketua AJI Indonesia, Abdul Manan, Ia menyampaikan jumlah perempuan di media yang menempati posisi top level 
masih minim dan tidak mengalami perubahan signi�kan dibandingkan 5-10 tahun lalu. Tantangan bagi perempuan untuk 
menduduki posisi top level di media cukup besar. 
Asep Setiawan dari Dewan Pers menyampaikan lembaga media belum sepenuhnya menerapkan kesetaraan gender. Imbasnya, 
banyak media yang kemudian menerapkan pembedaan ruang kerja pada jurnalis perempuan dengan dalih perlindungan dan 
menimbulkan glass ceiling.

Senada, pembicara dari Aliansi Laki-Laki Baru (ALB), Eko Bambang Subiantoro, menekankan kesetaraan gender perlu didorong 
bersama, kesetaraan gender di media perlu memperhatikan dua aspek, yaitu proses (human resources) dan output (pemberitaan).
Pemaparan isu dilakukan oleh salah satu pembicara utama dari salah satu member IBCWE. Member IBCWE menekankan untuk 
melakukan praktik kesetaraan gender sebagai bentuk penghargaan pada sema karyawan. Dengan pola kerja �exible working hours, 
perusahaan menilai pekerja berdasarkan output. Pola kerja ini dapat menekan o�ce cost, turn over karyawan dan meningkatkan 
kinerja karyawan.

Saat sesi diskusi, terlihat bahwa pemahaman gender peserta masih pada level netral gender, peserta belum memiliki pemahaman 
yang baik terkait kodrat dan konstrukai sosial terkait peran gender, dan media belum memiliki kebijakan yang memadai agar praktik 
kesetaraan dan adil gender terjadi di dala tubuh media. Media, masih menganggap adil gender, hanya penting untuk pemberitaan 
atau ruang lingkup newsroom saja. 

Muncul pandangan, bahwa proteksi pada jurnalis perempuan adalah bentuk perhatian newsroom. Adanya pertanyaan kepada 
jurnalis perempuan mengenai kesiapan mental jika bekerja dengan waktu yang panjang dan pulang malam, jika memiliki anak 
apakah siap bertugas di luar kota, luar negeri atau daerah rawan kon�ik. Hal tersebut tidak ditanyakan kepada jurnalis laki-laki.  

Perempuan yang telah mencapai top level di media dituntut memiliki pola pikir maskulin dan tidak berkeluarga, dan hal ini sulit 
dirubah. Kesetaraan menjadi lebih ditekankan kepada konten, bukan lembaga atau internal perusahaan. Hal ini menjadi penghalang 
perempuan untuk berkarir di dunia media, yang memang sangat maskulin. Hal ini muncul akibat stereotype dan budaya yang 
membatasi ruang bagi jurnalis perempuan dan harus mengorbankan kebutuhan dirinya.

Dari segi fasilitas, di lingkungan kantor pun 
masih banyak media yang belum memiliki 
ruang laktasi. Aturan mengenai cuti 
melahirkan juga dilakukan sesuai dengan 
aturan pemerintah, yaitu 3 bulan. Belum ada 
adjustment yang dilakukan media mengenai 
aturan-aturan terkait kesetaraan gender. 

Diskusi ini menunjukkan bahwa lembaga 
media masih belum sepenuhnya paham 
tentang gender. Bahwa dengan 
“melindungi” jurnalis perempuan bukan 
berarti hal tersebut mendorong keadilan 
gender bagi perempuan. Hal itu justru 
membatasi gerak perempuan, 
memunculkan glass ceiling. Pemaksaan pola 
pikir maskulin, bahkan cara hidup yang 

harus dipilih oleh perempuan untuk mencapai top manajemen, adalah bukti, bahwa lembaga media masih belum menggarap serius 
isu kesetaraan gender ini. 

Dari hasil diskusi bersama dengan 15 perwakilan media cetak, elektronik, dan online, serta narasumber dari JLL, Dewan Pers dan ALB, 
terdapat beberapa rekomendasi untuk dipikirkan dan ditindak lanjuti. Pertama adalah perlunya diskusi intensif dan pelatihan terkait 
kesetaraan gender dari sisi manajemen dan konten terhadap manajemen dan newsroom. Kedua adalah pelatihan bagi HRD media 
terkait isu gender dan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender di media. Pelatihan juga harus diberikan jurnalis agar dapat 
menghasilkan pemberitaan yang adil gender. Dan ketiga adalah kampanye yang lebih intensif untuk membangun awareness terkait 
isu kesetaraan gender di media.

Maya Juwita, Direktur Eksekutif IBCWE, menekankan bahwa keterlibatan perempuan di dunia kerja, mendorong perempuan hingga 
mencapai top level, dan memiliki akses setara tidak hanya memiliki dimensi sosial tapi juga dimensi ekonomi dan bisnis. Dia 
mendorong media menerapkan hal serupa karena media mempunya posisi stategis. Dia menambahkan IBCWE bersedia membantu 
lembaga media untuk melihat isu kesetaraan gender dari aspek manajemen dan bisnis. 

Forum Diskusi HR NGO dan Sektor Privat

NGO dan sektor privat tentu memiliki persepsi yang berbeda 
karena berada di wilayah kerja dan bisnis yang dapat 
dikatakan berseberangan. Hal ini berpengaruh pada pola 
pikir karyawannya, tak terkecuali dengan tim HR. Namun, 
seringkali baik NGO dan sektor privat menghadapi masalah 
yang sama, seperti turnover, fraud, serta pelecehan seksual. 
Dengan latar belakang ini, Forum Diskusi HR NGO yang 
diadakan di Menara Duta pada 29 Juli 2019 mengundang HR 
sektor privat yang juga member dari IBCWE. 
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Dihadiri 50 orang perwakilan HR NGO dan sektor privat, ada dua topik yang dibahas dalam forum diskusi kali ini, 
Sexual Harassment dan Employee Turnover Cost Calculator. Pada topik Sexual Harassment yang disampaikan oleh 
Tedi Subagia, ditampilkan hasil survei yang telah dilakukan pada 19 November hingga 9 Desember 2018 oleh Never 
Okay Project, mitra IBCWE. Survei daring mengenai kekerasan seksual di tempat kerja ini berhasil mendapatkan 
responden sejumlah 1.240 dari 34 provinsi di Indonesia, dan sebagian responden berasal dari member IBCWE. Salah 
satu hasil yang cukup menjadi bahasan adalah sebagian besar responden tidak mempercayai HR perusahaan sebagai 
tempat pengaduan. Hal ini menjadi bahan pemikiran kawan HR dan perusahaan untuk dapat menciptakan tempat 
yang aman dan dapat dipercaya bagi karyawannya. 

Diskusi kedua mengenai Employee Turnover Cost Calculator disampaikan oleh Maya Juwita. Materi kedua yang 
disampaikan terdapat formula perhitungan biaya yang harus dikeluarkan untuk mencari pengganti karyawan yang 
mengundurkan diri. Biaya-biaya termasuk jasa pemasangan iklan lowongan kerja seperti di Jobstree dan Linkedin, 
alokasi waktu untuk wawancara, proses training karyawan baru hingga dia dapat menghasilkan outout yang sama 
dengan karyawan yang dia gantikan. Tidak sedikit biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menggantikan satu 
karyawan yang keluar, pun juga waktu yang digunakan untuk mempersiapkan hingga penggantinya dapat 
menghasilkan kinerja yang sama. Hal ini yang sering kali luput dari perhatian perusahaan. Biaya perawatan dan 
pengembangan karyawan sering kali dirasa lebih mahal. Biaya training, kenaikan gaji dan pemberian bene�t lain 
dianggap mengeluarkan biaya banyak. Diskusi berlangsung seru karena tim HR baik dari NGO dan sektor privat 
menjadi makin sadar kerugian akibat hilangnya karyawan unggul dari perusahaan. 

Investing in Women Kunjungi PT Gajah 
Tunggal Tbk

Pada tanggal 9 Agustus 2019, IBCWE bersama dengan 
Investing in Women Asia (IW), melakukan kunjungan ke 
pabrik PT Gajah Tunggal Tbk di Tangerang, Banten. IW 
diwakili oleh Verity Dunn, Diversity and Inclusion Specialist, 
dan Floramel Piad Villanueva, Gender Equality Training and 
Development Manager. Kunjungan ini dilakukan untuk 
membahas action plan yang diberikan oleh EDGE, terkait 
dengan hasil audit EDGE Certi�cation. IBCWE dan IW 
bertemu dengan tim Diversity & Inclusion (DI) PT Gajah 

Tunggal Tbk. Tim DI adalah orang-orang yang khusus dibentuk untuk melaksanakan praktik kesetaraan gender dan 
memastikan praktik dan kebijakan yang diterapkan sesuai 
dengan rekomendasi dari EDGE. 

Kegiatan ini penting dilakukan untuk mendiskusikan 
strategi yang akan dilakukan oleh tim DI. IBCWE dan IW 
turut berdiskusi dan membantu memberikan masukan 
agar strategi yang dilakukan tepat sasaran dan berdampak 
pada meningkatnya praktik dan kebijakan yang setara 
gender. 

Selain berdiskusi, tim IBCWE dan IW diajak untuk 
mengunjungi lokasi kerja produksi ban otomatis. IBCWE 
dan IW berkeliling melihat proses persiapan pembuatan 
ban, proses produksi hingga akhir, sampai pengemasan dan pengiriman barang ke konsumen. Produksi ban dengan 
menggunakan mesin-mesin, biasanya didominasi laki-laki. Namun, di PT Gajah Tunggal Tbk dapat ditemukan hal 
yang berbeda, banyak pekerja perempuan juga turut mengoperasikan mesin pembuat ban tersebut. Hal ini sebuah 
inisiasi yang baik sebagai bentuk kesetaraan gender di dunia kerja. 
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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

Training Gender Bias adalah salah satu training wajib yang disiapkan untuk diikuti oleh member IBCWE. Training ini juga merupakan 
bagian dari layanan yang diberikan oleh IBCWE sebagai salah satu pendorong terciptanya pola pikir yang tidak bias gender. Training 
Gender Bias kali ini dilakukan di Telkomtelstra pada 14 Agustus 2019 di kantor Telkomtelstra di Menara 88. 

Peserta training berjumlah 20 orang memiliki posisi yang berbeda-beda, mulai dari level manajer hingga direktur. Hal ini 
menunjukkan komitmen Telkomtelstra untuk menciptakan pola pikir setara gender mulai dari level atas hingga bawah. Di dalam 
training, dibahas mengenai bagaimana pengambilan keputusan yang tidak bias gender, sehingga sangat penting bagi level 
pengambil keputusan untuk paham betul bagaimana kesetaraan gender dapat memberikan dampak dalam kebijakan dan tindakan 
yang akan diambil. 

Training Gender Bias di Telkomtelstra berlangsung seru. Training diawali dengan survei untuk melihat pemahaman peserta yang 
hadir. Dari sana terjadi diskusi aktif tentang bias gender, isu-isu di tempat kerja dan diakhiri dengan permainan kelompok sebagai 
analogi kesetaraan gender di tempat kerja.  

Training Gender Bias Bersama Telkomtelstra


