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Dengan semangat kabinet 
baru Indonesia 2019-2024, 
semoga membawa dampak 
lebih baik terhadap 
pemberdayaan ekonomi 
perempuan. Perempuan 
dapat lebih mudah masuk 
dan bertahan di sektor 
formal, yang banyak 
didominasi laki-laki, serta 
dapat menghapus bias 
gender yang melekat pada 
perempuan. Harapan baru 
untuk Indonesia lebih baik 
pun tak putus disuarakan. 
Mari bekerja!

Perempuan terbukti lebih sulit maju di tempat kerja dibandingkan 
laki-laki. Berdasarkan survei Accenture di seluruh dunia, perempuan 
22% lebih kecil kemungkinannya untuk mencapai tingkat manajer 
dibandingkan rekan laki-laki mereka. Sebaliknya, laki-laki 47% lebih 
mungkin mencapai posisi manajer atau direktur senior dibandingkan 
rekan perempuan mereka.  

Perempuan yang berjuang naik ke jenjang lebih tinggi di perusahaan 
biasanya berada pada level manajemen tingkat menengah ke tingkat 

atas. Dalam menaiki jenjang ini ada beberapa tantangan yang harus dihadapi perempuan. Beberapa tantangan berasal dari 
keterbatasan waktu yang dimiliki perempuan untuk berjejaring karena mereka harus mengelola peran sebagai ibu, istri, dan pekerja 
profesional.

IBCWE melihat hal tersebut sebagai kesempatan untuk memberikan media belajar bagi perempuan dari perusahaan member 
IBCWE. Bertujuan menyediakan formula pembelajaran, IBCWE menciptakan media jejaring khusus untuk perempuan di manajemen 
tingkat menengah yang berada dalam jalur untuk rencana suksesi atau promosi.

Kriteria peserta dari member IBCWE adalah 
pekerja perempuan dalam manajemen 
tingkat menengah yang berada dalam jalur 
untuk promosi, dalam program talent 
management, dan pekerja unggulan. 
Memiliki pengalaman profesional kumulatif 
minimal 10 tahun, serta bersedia ikut dalam 
program sesi jaringan selama satu tahun. 
Dari kriteria tersebut, terdapat 26 peserta 
dari member IBCWE yang mendaftar berasal 
dari Kantar Indonesia, PT Unilever Indonesia 
Tbk, Accenture Indonesia, PT HM 
Sampoerna Tbk, The Dharmawangsa Hotel, 
Telkomtelstra, PT Adis Dimension Footwear, 
Danone Indonesia, dan tiga perusahaan dari Sintesa Group, yaitu PT Menara Duta, PT Tira Austenite Tbk dan PT Sintesa Duta 
Sejahtera.



Women’s Empowerment Working Group Multi-Stakeholder IV - 
“Advancing Women’s Empowerment Achieving Business Goals”

Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 4 September 
2019 dengan tema Penerimaan Diri difasilitasi oleh 
Dynergie menggunakan metode terapi seni untuk 
mengeksplorasi sudut pandang peserta tentang diri 
mereka sendiri, aspirasi mereka, tantangan dan apa 
yang dapat mereka lakukan. Peserta merasakan 
beberapa manfaat dari pelatihan ini, antara lain 
pentingnya penerimaan diri sendiri, kesempatan 
untuk re�eksi diri. Peserta berharap di sesi 
berikutnya dapat membahas mengenai komunikasi 
yang efektif bagi perempuan, menumbuhkan 
kepercayaan diri, dan mengelola hambatan yang 
datang dari perusahaan dengan budaya patriarki. 

Women's Empowerment Working Group (WEG) yang 
diinisiasi IBCWE bersama dengan IGCN dan UN Women 
mengadakan forum diskusi yang ke empat. Dengan tema 
“Advancing Women’s Empowerment Achieving Business 
Goals”, forum diskusi dilaksanakan pada 28 Agustus 2019 
di Universitas Bina Nusantara (BINUS) Jakarta. Dibuka 
oleh Andyni Khosasih, Community Development Center – 
Teach for Indonesia Manager, BINUS, menyampaikan 
bahwa BINUS berkomitmen dengan kesetaraan gender. 
Salah satu wujudnya adalah adanya peningkatan jumlah 
perwakilan perempuan di Dewan Direktur BINUS.

Pembukaan kedua oleh Head of UN Women Indonesia, 
Ruangkhao Chanchai, menyampaikan bahwa Indonesia 
memiliki kesenjangan gender lebih tinggi 30% 
dibandingkan negara Asia Tenggara lain. Banyak 
perempuan belum terwakilkan pada posisi manajerial, 
dan untuk mendukung pemberdayaan perempuan 
diperlukan komitmen CEO kepada WEPs.

Pada sesi diskusi yang dimoderatori oleh Direktur 
Eksekutif IBCWE, Maya Juwita, diundang sebagai panelis 
adalah CFO Telkomtelstra, Ernest Vincent Hutagalung; 
Senior Partner Hadiputranto Hadinoto & Partner (HHP), 
Mita Guritno; serta Dosen BINUS dan Pendiri Aksi 
Nusantara, Frans Bona Simanjuntak.

Ernest Vincent Hutagalung mengatakan, partisipasi 
perempuan di bidang Science, Technology, Engineering 
and Math (STEM) secara global masih berada pada level 
20%. Telkomtelstra memberikan kesempatan yang sama 

pada perempuan untuk berkarir di bidang STEM. 
Telkomtelstra juga menyediakan ruang laktasi dan 
�exible working hours yang membuat efek baik, seperti 
kenaikan 6% pekerja perempuan serta kenaikan 9% 
pada penggunaan teknologi. Namun hal ini masih jauh 
dari target partisipasi pekerja perempuan sebesar 30%.

Di HHP, Mita Guritno menyampaikan mendukung 
peraturan nasional dan internasional terkait kesetaraan 
gender. Salah satunya, mendorong perempuan pada 
level manajerial hingga 40%. HHP juga mendorong 
laki-laki untuk lebih terlibat dalam isu, karena kesetaraan 
gender bukan hanya untuk perempuan namun juga 
laki-laki. Di HHP terdapat kebijakan seperti Young Mom 
Program, paternity leave, serta konseling untuk 
mendukung kesehatan mental bagi pekerjanya.

Frans Bona Simanjuntak, menceritakan pengalamannya 
ketika bekerja di private sector, dilihat dari permukaan, 
tidak nampak diskrimasi pada perempuan. Namun, jika 
dilihat lebih mendalam diskriminasi terjadi seperti pada 
pegawai outsource, mereka tidak mendapatkan bene�t 
yang sama dengan pekerja tetap.

Kesetaraan gender membawa keberagaman dalam 
proses pengambilan keputusan, hal ini dapat membawa 
inovasi atas penyelesaian masalah. Perusahaan harus 
menyadari kontribusi keberagaman dari pengambilan 
keputusan membawa banyak keuntungan. Hal ini dapat 
tercapai jika pada level pengambil keputusan terjadi 
keberagaman. Jumlah keterwakilan perempuan paling 
sedikit 30% pada level tersebut. Dari kompisisi tersebut 
akan menghasilkan keputusan yang memaksimalkan 
pencapaian tujuan perusahaan.



ARTIKEL melakukan lebih banyak pemberhentian di setiap perjalanan) dibandingkan laki-laki. Ketiga, keselamatan menjadi 
perhatian penting bagi perempuan. 

Pembuat kebijakan harus turut menggunakan produk transportasi umum yang mereka desain dan kelola, agar dapat 
menciptakan moda yang inklusif, nyaman dan aman tidak hanya bagi perempuan namun juga orangtua dan 
penyandang disabilitas. Pembuat kebijakan harus juga memanfaatkan fasilitas transportasi umum, tidak terus-menerus 
dengan kendaraan pribadi atau dinas.

Perempuan Pekerja dan Permasalahan Transportasi di Jakarta

Transportasi di Jakarta bisa dibilang masih jauh dari 
memadai. Meskipun moda transport baru seperti 
MRT dan LRT sudah hadir, namun jangkauan masih 
terbatas. Diperlukan waktu dan biaya yang tidak 
sedikit bagi pekerja untuk bepergian dari rumah 
hingga kantor. Hal ini sangat berpengaruh bagi 
pekerja perempuan. 

Perempuan yang sering kali dibebankan pekerjaan 
rumah tangga atau sebagai caretaker, membuat 
perempuan harus memilih antara karir dan 
keluarga. “Perempuan adalah seorang multitasker 
dan seringkali menjadi caretaker. Mereka harus 
memerhatikan anak, suami, bahkan orang tua. 
Itulah mengapa perempuan cenderung memiliki 
rute perjalanan yang lebih sporadis daripada 
laki-laki. Mereka harus mengantar anak, pergi ke 
pasar, menjemput anak lagi, dan lain-lain,” jelas Fani 
Rachmita, Senior Communications & Partnership 
Manager dari ITDP Indonesia (Institute for 
Transportation & Development Policy), sebuah 
lembaga non-pro�t yang bergerak di bidang 
transportasi berkelanjutan.

Pekerja di Jakarta, sebagian besar tinggal di kota 
sekitar dan dibutuhkan rata-rata 2 jam dari rumah 

sampai kantornya. Penelitian yang dilakukan oleh AIPEG, SurveyMETER, dan RAND terhadap lebih dari 500 perempuan 
yang menggunakan Transjakarta, menunjukkan bahwa 31% perempuan pernah menolak sebuah posisi pekerjaan karena 
masalah transportasi. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan 14,4% perempuan dengan usia anak kurang dari 5 tahun 
berhenti bekerja karena masalah transportasi.

Masalah keamanan juga menjadi salah satu yang menjadi pertimbangan perempuan pekerja dalam memilih moda 
transportasi. Menurut laporan Tirto, pada tahun 2018 terdapat 34 kasus pelecehan seksual yang terjadi di KRL. Hal ini 
diindikasi, belum termasuk kasus-kasus lain yang tidak dilaporkan oleh korban. Survei LSM Hollaback! Jakarta, perempuan, 
Lentera Sintas Indonesia, Perkumpulan Lintas Feminis, dan Change.org Indonesia terhadap 62.000 orang warga Indonesia 
pada 2018 juga menunjukkan bahwa 19% kasus pelecehan seksual terjadi di transportasi umum.

Fani memaparkan bahwa akar permasalahan ini adalah 
porsi perempuan yang masih kecil di jajaran pemangku 
kepentingan dan pengambil keputusan. Hal tersebut 
berdampak pada masih belum banyaknya pembangunan 
dan perencanaan transportasi yang berfokus pada 
kebutuhan perempuan. Padahal, sistem transportasi umum 
yang berpihak pada perempuan akan berpengaruh besar 
terhadap produktivitas perempuan. Penelitian bertajuk 
Gender in Public Transportation oleh SADAQA menunjukkan, 
meningkatkan aksesibilitas dan penggunaan transportasi 
umum oleh perempuan akan meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan sosial sebuah negara secara keseluruhan.

Riset McKinsey menyebutkan kebutuhan transportasi 
perempuan berbeda dengan laki-laki dalam tiga cara: 
Pertama, perempuan di Indonesia lebih cenderung berjalan 
atau menggunakan transportasi umum dibandingkan 
laki-laki, karena suami lebih diutamakan dalam 
menggunakan kendaraan pribadi. Kedua, perempuan 
cenderung melakukan lebih banyak perjalanan (dan 
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melakukan lebih banyak pemberhentian di setiap perjalanan) dibandingkan laki-laki. Ketiga, keselamatan menjadi 
perhatian penting bagi perempuan. 

Pembuat kebijakan harus turut menggunakan produk transportasi umum yang mereka desain dan kelola, agar dapat 
menciptakan moda yang inklusif, nyaman dan aman tidak hanya bagi perempuan namun juga orangtua dan 
penyandang disabilitas. Pembuat kebijakan harus juga memanfaatkan fasilitas transportasi umum, tidak terus-menerus 
dengan kendaraan pribadi atau dinas.

IBCWE Mengadakan HR 
Forum Ketiga

Dilaksanakan pada 15 Oktober 2019 di 
Accenture, HR Forum yang ketiga kali ini 
membawakan beberapa agenda. Agenda 
pertama adalah dari Accenture yang 
membahas mengenai Women at 
Accenture. Accenture memiliki target 
jumlah perempuan 50:50 pada tahun 
2025. Tidak hanya melihat kuantitas, 
Accenture juga melihat adanya 
permasalahan bahwa perempuan sulit 
mencapai posisi puncak. Hal ini terjadi 
karena pimpinan tidak memiliki 

komitmen untuk keberagaman (diversity). Karena itu Accenture mendorong keberagaman sebagai DNA di dalam 
perusahaan. Accenture juga memiliki Gender Metrics untuk memantau jumlah karyawan berdasarkan gender di 
perusahaan. 

Agenda kedua adalah dari Komunikasi IBCWE yang melakukan sosialisasi dan sharing agenda kegiatan IBCWE. Tiga 
kegiatan yang disosialisasikan adalah Hari 
Ayah Nasional yang akan dilaksanakan 
pada 15 November 2019 di kantor 
Danone; Women Take Over yang 
melibatkan seluruh member IBCWE untuk 
mengikutkan karyawan muda 
perempuannya untuk menjadi CEO 
sehari; dan yang ketiga adalah HeforShe 
Run 2020, acara lari marathon untuk 
memperingati Hari Perempuan 
Internasional yang jatuh pada 8 Maret 
2020. Seluruh kegiatan ini akan 
melibatkan member IBCWE dan seluruh 
karyawannya. 

Dan ketiga adalah dari Prospera mengenai Employer Supported Childcare yang disampaikan oleh Bimbika S Basnett. 
Penyediaan childcare di tempat kerja akan mengurangi masalah yang dihadapi oleh pekerja perempuan, khususnya di 
ibukota, seperti tingginya turnover karyawan perempuan, absensi, meningkatkan produktivitas dan menarik calon 
pekerja potensial. Sayangnya permasalahan investasi masih menjadi kendala, karena mahalnya biaya sewa tempat, 
penyediaan fasilitas, syarat untuk mendirikan childcare. Hal inilah yang dapat menjadi peluang diskusi untuk dicari 
jalan keluarnya.
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Diversity in STEM, IBCWE bersama dengan Telkomtelstra Adakan Campus Visit

Sebagai salah satu upaya kampanye 
women in STEM (science, technology, 
engineer dan math), IBCWE bersama 
Telkomtelstra melakukan campus 
visit bertema Diversity in STEM. 
Rangkaian dimulai dengan 
mengunjungi Universitas Bina 
Nusantara (Binus) pada 14 Oktober. 
Menghadirkan Maya Juwita, Direktur 
Eksekutif IBCWE, Dhany Soepardi, 
Service Solutions Architect di IGDC 
sekaligus alumi Binus, serta Nike 
Garnia, VP HR Telkomtelstra. 

Maya Juwita menyampaikan, di 
Indonesia saat ini, terdapat 80% 
laki-laki yang ada di sektor formal, 

sedangkan hanya 52% perempuan ada di sektor formal, sisanya ada di sektor informal atau menjadi ibu rumah tangga. Dalam 
keadaan seperti ini, terdapat kerugian ekonomi bagi negara. Di industri STEM, masih sering terjadi bias gender. Lowongan yang 
dibuka rata-rata untuk laki-laki, perempuan yang ingin masuk pun takut didiskriminasi. Ini menyebabkan sedikitnya role model 
perempuan yang bekerja di bidang STEM. 

Menurut Nike Garnia, di Telkomtelstra karyawan perempuan di bagian technical masih cenderung sedikit, hanya 20% saja. Karena itu 
Telkomtelstra mendorong perempuan untuk lebih banyak terjun ke STEM. Langkah-langkah yang diambil adalah dengan tidak 
membedakan gender mulai dari proses rekruitmen untuk semua bidang pekerjaan. Harus ada perempuan dan laki-laki di setiap 
proses, dan kualitas yang akan menentukan siapa yang berhak lolos nantinya. Di Telkomtelstra juga terdapat program Billion 
Connected Women, yaitu kegiatan untuk sharing, khususnya perempuan, untuk mendukung di berbagai aspek. 

Dhany Soepardi bercerita bahwa tantangan perempuan di bidang STEM memang ada. Salah satunya harus siap 24 jam jika ada 
masalah yang harus diselesaikan, hingga dianggap sebelah mata karena dia adalah seorang perempuan. Namun dengan kerja keras 
dan usaha, Dhany mampu membuktikan bahwa perempuan dapat sukses di bidang STEM.

Rangkaian acara juga dilanjutkan di 
Bandung, dengan mengunjungi Institut 
Teknologi Bandung (ITB) pada 16 
November, dan Telkom University pada 
17 November. Sebagai pembicara, 
selain Maya Juwita, Djauhari 
Nurachman, VP Product Management 
Network and Security Telkomtelstra 
serta alumni Telkom University, dan 
Revana Hadiani, IT Business Analyst 
serta alumni ITB. 

Di Bandung, Maya Juwita mengatakan, 
partisipasi perempuan untuk belajar di 
bidang STEM cukup tinggi, namun 
tidak sebanding dengan angkatan 
kerja. Industri STEM yang didominasi 
laki-laki seringkali membuat 
perempuan sulit berkembang. Padahal 
pekerjaan di bidang teknologi dapat 
menunjang �eksibilitas bagi 
perempuan. Perempuan pun juga 
harus memiliki keyakinan bahwa dia 
mampu bekerja di bidang STEM dan 
tidak mudah menyerah.

Revana Hadiani mengakui, pilihannya 
masuk ke jurusan IPA karena ditantang orangtuanya. Namun, saat sudah bekerja di Telkomtelstra, dia dapat merubah mindset bahwa 
perempuan juga memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki. Revana menekankan perlunya perempuan dilatih 
untuk selalu berpikiran positif terhadap semua hal, termasuk tantangan, serta jangan ragu dan percaya diri untuk saat melamar 
pekerjaan di industri STEM. 

Menurut Djauhari Nurachman, untuk masuk ke dunia kerja, perempuan dan laki-laki harus memiliki standar yang sama, memiliki 
pemikiran yang kreatif, dan di luar kebiasaan yang selama ini menjadi ukuran agar bisa bersaing di dunia kerja. Memasuki dunia 
kerja, di bidang apapun, harus dapat berpikir ke depan dan mengasah pengetahuan sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang 
potensial dan siap dengan segala tantangan. 
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Revana Hadiani, IT Business Analyst 
serta alumni ITB. 

Di Bandung, Maya Juwita mengatakan, 
partisipasi perempuan untuk belajar di 
bidang STEM cukup tinggi, namun 
tidak sebanding dengan angkatan 
kerja. Industri STEM yang didominasi 
laki-laki seringkali membuat 
perempuan sulit berkembang. Padahal 
pekerjaan di bidang teknologi dapat 
menunjang �eksibilitas bagi 
perempuan. Perempuan pun juga 
harus memiliki keyakinan bahwa dia 
mampu bekerja di bidang STEM dan 
tidak mudah menyerah.

Revana Hadiani mengakui, pilihannya 
masuk ke jurusan IPA karena ditantang orangtuanya. Namun, saat sudah bekerja di Telkomtelstra, dia dapat merubah mindset bahwa 
perempuan juga memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki. Revana menekankan perlunya perempuan dilatih 
untuk selalu berpikiran positif terhadap semua hal, termasuk tantangan, serta jangan ragu dan percaya diri untuk saat melamar 
pekerjaan di industri STEM. 

Menurut Djauhari Nurachman, untuk masuk ke dunia kerja, perempuan dan laki-laki harus memiliki standar yang sama, memiliki 
pemikiran yang kreatif, dan di luar kebiasaan yang selama ini menjadi ukuran agar bisa bersaing di dunia kerja. Memasuki dunia 
kerja, di bidang apapun, harus dapat berpikir ke depan dan mengasah pengetahuan sehingga dapat menjadi tenaga kerja yang 
potensial dan siap dengan segala tantangan. 


