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Isu kesetaraan gender menjadi salah satu 
prioritas global saat ini. Partisipasi 
perempuan ke depan dipandang akan 
menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi 
inklusif, sekaligus berperan menciptakan 
generasi yang siap menghadapi tantangan 
global. Peran perempuan dalam memimpin 
merupakan hal wajib untuk memastikan 
dinamika pertumbuhan yang berkelanjutan. 
Kehadiran perempuan dalam kepemimpinan 
bisnis memberikan variasi ide, solusi, dan 
nilai tambah lain bagi perusahaan.

Selamat Ulang Tahun IBCWE ke-3, Selamat 
Hari Perempuan, Selamat Natal dan Tahun 
Baru. Kita songsong tahun 2020 dengan 
semangat dan inspirasi baru.

Kesetaraan gender merupakan salah satu hak asasi manusia. Hak untuk 
hidup secara layak dan terhormat, bebas dari rasa takut, dan bebas 
menentukan pilihan. Hak asasi tidak ditujukan hanya bagi laki-laki, 
tetapi juga perempuan, salah satunya hak sama dalam bekerja dan 
mengejar jenjang karir. Bank Dunia menyebutkan, tingkat kesejahteraan 
global dapat meningkat 21,7% jika kesetaraan gender 
diimplementasikan. Sebaliknya, kerugian pada human capital wealth 
secara global diperkirakan mencapai US$ 160.2 trilliun akibat gender 
inequality. 

Deputi Bidang Koordinasi Perlindungan Perempuan dan Anak, Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) RI, Ghafur 
Dharmasaputra, mengatakan, kesetaraan perempuan dan laki-laki masih menjadi tantangan di Indonesia. Dibutuhkan waktu untuk 
menyamaratakan posisi antara perempuan dan laki-laki di bidang ekonomi. Pemerintah akan mengubah mindset individu dan 
kelompok masyarakat untuk semakin sadar gender, yang memberikan akses sama dan luas bagi perempuan dan laki-laki dalam 
berbagai bidang permbangunan.

“Dapat dipercepat melalui peningkatan aktivitas dan advokasi perempuan di dunia kerja secara proporsional dan profesional,” ujar 
Ghafur.

Indonesia Business Coalition for Women 
Empowerment (IBCWE) memberikan 
dorongan kepada karyawan perempuan 
untuk tampil menjadi seorang pemimpin. 
Melalui Women Take Over: Leading A Day, 
Direktur Utama Telkomtelstra, Erik Meijer 
mengatakan, selama ini tidak ada 
perbedaan perlakuan yang diterima 
karyawan perempuan dan laki-laki, 
termasuk memberikan �exible working hours 
dalam bekerja. “Kita akan merubah mindset 
bahwa industri IT dominan laki-laki, dimana 
dari total karyawan kami, sebanyak 70% diisi laki-laki, dan 30% sisanya diisi perempuan. Dalam proses recruitment, kita akan terus 
meningkatkan jumlah karyawan perempuan,” tambah Erik.



Bangga Menjadi Ayah Rumah Tangga

Menurut CEO Kantar Indonesia, Suresh Subramanian, Kantar memiliki standar dalam membantu kemungkinan karyawan 
perempuan menjadi pemimpin, karena memiliki rentang KPI (Key Performance Indicators) dan pedoman global terkait hal ini. 
“Satu hal yang kami lihat dari pemimpin perempuan, karena kami memberikan mereka kepercayaan diri dan peluang yang 
cukup. Jadi itu sangat tergantung pada perusahaan dan organisasi untuk memberikan peluang bagi pemimpin perempuan 
untuk lebih mudah berkembang hingga posisi puncak,” jelas Suresh.

Sementara itu, ekonom senior Indef, Aviliani menilai, “Sudah saatnya pemerintah memikirkan era baru dari meledaknya 
angkatan kerja, tidak saja di sektor formal tetapi juga informal. Dengan makin banyaknya pengangguran terdidik, pemerintah 
bisa membuat kebijakan strategis dengan cara serti�kasi pekerja. Dengan melakukan hal ini, pekerja Indonesia akan mampu 
bersaing dengan pekerja dari negara lain.”

Wakil Duta Besar Australia untuk Indonesia, Allaster Cox, berharap sektor swasta bisa menjadi pendorong perubahan dalam 
memajukan kepemimpinan perempuan dalam sektor swasta dan bisnis. “Kita perlu menciptakan lingkungan kerja yang positif 
yang memungkinkan perempuan untuk maju dan mencapai posisi kepemimpinan dalam perusahaan. Hal senada 
diungkapkan Presiden IBCWE, Shinta W. Kamdani, “Ada sejumlah stereotip yang menempatkan perempuan pada pekerjaan 
dan posisi tertentu di dalam perusahaan, dan perempuan harus memiliki keberanian untuk melawan stereotip tersebut dan 
meraih mimpi mereka.” 

Acara Women Take Over ini sekaligus merayakan keberhasilan tiga anggota IBCWE yang baru-baru ini mendapatkan serti�kasi 
Economic Dividends for Gender Equality (EDGE), yaitu PT Mitra Adiperkasa Tbk, PT Gajah Tunggal Tbk, dan PT Dan Liris. 
Serti�kasi EDGE dirancang untuk membantu organisasi menciptakan tidak hanya tempat kerja optimal bagi perempuan dan 
laki-laki, tetapi juga meraih manfaat dari hal tersebut. Serti�kasi ini membantu organisasi menciptakan tempat kerja yang 
tidak hanya optimal bagi perempuan dan laki-laki, tetapi juga meningkatkan produktivitas, retensi karyawan dan pro�tabilitas 
dalam jangka panjang. 

Untuk menghilangkan diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, perusahaan harus berkomitmen menjadikan 
diversity and inclusion sebagai core value dari organisasi, memberi kesempatan bagi karyawan perempuan untuk 
mengembangkan diri, dan mendorong peningkatan representasi perempuan dalam setiap level kepemimpinan. 

Saat mendengar istilah Ayah Rumah Tangga, persepsi apa 
yang muncul dalam benak kita? Anggapan bahwa Ayah 
Rumah Tangga adalah seorang ayah yang tidak bekerja 
atau pengangguran, masih sering menjadi persepsi 
sebagian besar orang. Padahal, sama halnya dengan 
seorang Ibu Rumah Tangga, yang bisa memiliki profesi 
dan dikerjakan dari dalam rumah, demikian juga seorang 
Ayah Rumah Tangga.

Tren Ayah Rumah Tangga kini semakin umum terjadi di 
kalangan keluarga Indonesia.  Dalam rangka Hari Ayah 
Nasional 2019, IBCWE bekerja sama dengan Danone 
Indonesia, mencoba mengulas tren ini melalui acara 
“Bangga Menjadi Ayah Rumah Tangga”, yang 
diselenggarakan 15 November 2019 lalu, di Gedung 
Cyber 2, dengan narasumber Nucha Bachri Co-Founder 
Parentalk.id, Geraldo Oryza, dari Komunitas Bapak 
Rangkul, dan Widodo Sugiman selaku Praktisi Ayah 
Rumah Tangga.

Sebagian besar orang masih mengusung pembagian 
beban kewajiban seorang Ayah sebagai pencari nafkah 
utama dan Ibu sebagai pengurus beban domestik di 
dalam rumah. Urusan pekerjaan rumah hingga 
persoalan mengurus anak selalu dititik beratkan di 
pundak seorang ibu. Padahal, kehadiran ayah dalam 
tumbuh kembang anak, sama pentingnya dengan 
kehadiran seorang ibu.

VP HR Danone, Mira Sutjipto, merupakan salah satu 
contoh anak yang dibesarkan dalam lingkungan 
keluarga dengan kehadiran ayah sebagai seorang Ayah 
Rumah Tangga. Baginya Ayah Rumah Tangga bukanlah 
hal yang aneh, karena Ayah dan Ibu adalah sebuah tim, 
“Karena … Marriage it’s all about partnership.” Sama 
halnya dengan Maya Juwita, Executive Director IBCWE 
menilai, tren Ayah Rumah Tangga bukanlah hal yang 
aneh lagi, khususnya bagi generasi penerus pada masa 
kini dan masa datang, “buat generasi millennial, tren 
Ayah Rumah Tangga bukanlah hal yang ekstrim lagi!”

Tren Ayah Rumah Tangga, sebenarnya bukan hal baru. 
Biro sensus Amerika Serikat (AS) tahun 2005 mencatat, 
jumlah Ayah Rumah Tangga di AS mencapai 98 ribu 
orang. Hingga tahun 2018, mendekati angka 2 juta 
orang. Bahkan, tahun 1989 setidaknya 10% Ayah di AS 
menjadi Stay at Home Dads. Di Indonesia sendiri, tren 
Ayah Rumah Tangga masih menuai pro dan kontra, 
pemikiran yang konservatif tentang konsep tugas 
tanggung jawab Ayah dan Ibu dalam sebuah keluarga, 
didukung oleh faktor budaya, adat istiadat serta agama. 

Meski begitu, tren ini mulai diterima di 
Indonesia, dengan munculnya berbagai 
komunitas Ayah Rumah Tangga, salah 
satunya Komunitas Bapak Rangkul.

Geraldo Oryza, selaku anggota Komunitas 
Bapak Rangkul yang sudah menjadi 
seorang Ayah Rumah Tangga selama 8 
tahun, menceritakan bahwa pilihannya 
menjadi Ayah Rumah Tangga tidak lantas 
membuatnya menjadi pengangguran. 
Kemajuan teknologi justru mendukung 
terciptanya berbagai profesi yang bisa 
dikerjakan dari rumah. Sehingga, seorang 
ayah bisa berada di rumah ikut membantu 
pekerjaan Ibu. “Emang kita nih generasi 

millennial, profesinya sudah macam-macam. Justru, saya banyak menemukan banyak bapak-bapak yang anterin 
anaknya sekolah dan mereka semua itu punya pekerjaan.”

Senada dengan Geraldo, Nucha Bachri Co-Founder Parentalk.id berpendapat, “Bapak Rumah Tangga itu sama dengan 
Ibu Rumah Tangga. Kalau Ibu Rumah Tangga harus berdaya, akan lebih baik bila Bapak Rumah Tangga juga 
berdaya, bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat.”

Tidak hanya terkait persoalan pencari nafkah keluarga, kehadiran ayah juga berdampak positif dalam tumbuh kembang 
anak. Studi Yayasan Pulih mengatakan anak yang diasuh oleh ayahnya bisa memperoleh prestasi sekolah tinggi, 
mengembangkan kemampuan sosial anak yang sehat, menumbuhkan kepercayaan diri dan rasa aman pada anak, 
menekan masalah psikologis pada anak, serta menjadi contoh bagi anak untuk menghargai pasangan sehingga mencegah 
terjadinya KDRT pada kehidupan masa depan anak.

Hal inilah yang dirasakan Widodo Sugiman. Meski baru setahun lebih menjadi seorang Ayah Rumah Tangga, namun inilah 
mimpinya sejak lama. Banyaknya momen perkembangan anak yang tidak bisa ia saksikan, menjadi alasan terkuat baginya.  
Keputusan sang istri untuk melanjutkan studi di luar negeri pun, menjadi waktu terbaik baginya untuk menjadi seorang 
Ayah Rumah Tangga. Bahkan, saat banyak orang meragukan kemampuan seorang ayah mengurus anak, ia justru melihat 
prestasi sekolah anak-anaknya semakin meningkat. “Bapak rumah tangga tidak membuat prestasi anak turun, selama 
suami dan istri bisa saling komunikasi.”

Sebagaimana pentingnya peran dan kehadiran seorang ibu, demikian juga seorang ayah, dalam sebuah keluarga. Berbagi 
peran, baik domestik ataupun pencari nafkah, bisa dilakukan bersama sejauh adanya komunikasi dan kesepakatan 
bersama.

Selamat Hari Ayah.



Saat mendengar istilah Ayah Rumah Tangga, persepsi apa 
yang muncul dalam benak kita? Anggapan bahwa Ayah 
Rumah Tangga adalah seorang ayah yang tidak bekerja 
atau pengangguran, masih sering menjadi persepsi 
sebagian besar orang. Padahal, sama halnya dengan 
seorang Ibu Rumah Tangga, yang bisa memiliki profesi 
dan dikerjakan dari dalam rumah, demikian juga seorang 
Ayah Rumah Tangga.

Tren Ayah Rumah Tangga kini semakin umum terjadi di 
kalangan keluarga Indonesia.  Dalam rangka Hari Ayah 
Nasional 2019, IBCWE bekerja sama dengan Danone 
Indonesia, mencoba mengulas tren ini melalui acara 
“Bangga Menjadi Ayah Rumah Tangga”, yang 
diselenggarakan 15 November 2019 lalu, di Gedung 
Cyber 2, dengan narasumber Nucha Bachri Co-Founder 
Parentalk.id, Geraldo Oryza, dari Komunitas Bapak 
Rangkul, dan Widodo Sugiman selaku Praktisi Ayah 
Rumah Tangga.

Sebagian besar orang masih mengusung pembagian 
beban kewajiban seorang Ayah sebagai pencari nafkah 
utama dan Ibu sebagai pengurus beban domestik di 
dalam rumah. Urusan pekerjaan rumah hingga 
persoalan mengurus anak selalu dititik beratkan di 
pundak seorang ibu. Padahal, kehadiran ayah dalam 
tumbuh kembang anak, sama pentingnya dengan 
kehadiran seorang ibu.

VP HR Danone, Mira Sutjipto, merupakan salah satu 
contoh anak yang dibesarkan dalam lingkungan 
keluarga dengan kehadiran ayah sebagai seorang Ayah 
Rumah Tangga. Baginya Ayah Rumah Tangga bukanlah 
hal yang aneh, karena Ayah dan Ibu adalah sebuah tim, 
“Karena … Marriage it’s all about partnership.” Sama 
halnya dengan Maya Juwita, Executive Director IBCWE 
menilai, tren Ayah Rumah Tangga bukanlah hal yang 
aneh lagi, khususnya bagi generasi penerus pada masa 
kini dan masa datang, “buat generasi millennial, tren 
Ayah Rumah Tangga bukanlah hal yang ekstrim lagi!”

Tren Ayah Rumah Tangga, sebenarnya bukan hal baru. 
Biro sensus Amerika Serikat (AS) tahun 2005 mencatat, 
jumlah Ayah Rumah Tangga di AS mencapai 98 ribu 
orang. Hingga tahun 2018, mendekati angka 2 juta 
orang. Bahkan, tahun 1989 setidaknya 10% Ayah di AS 
menjadi Stay at Home Dads. Di Indonesia sendiri, tren 
Ayah Rumah Tangga masih menuai pro dan kontra, 
pemikiran yang konservatif tentang konsep tugas 
tanggung jawab Ayah dan Ibu dalam sebuah keluarga, 
didukung oleh faktor budaya, adat istiadat serta agama. 

Meski begitu, tren ini mulai diterima di 
Indonesia, dengan munculnya berbagai 
komunitas Ayah Rumah Tangga, salah 
satunya Komunitas Bapak Rangkul.

Geraldo Oryza, selaku anggota Komunitas 
Bapak Rangkul yang sudah menjadi 
seorang Ayah Rumah Tangga selama 8 
tahun, menceritakan bahwa pilihannya 
menjadi Ayah Rumah Tangga tidak lantas 
membuatnya menjadi pengangguran. 
Kemajuan teknologi justru mendukung 
terciptanya berbagai profesi yang bisa 
dikerjakan dari rumah. Sehingga, seorang 
ayah bisa berada di rumah ikut membantu 
pekerjaan Ibu. “Emang kita nih generasi 

millennial, profesinya sudah macam-macam. Justru, saya banyak menemukan banyak bapak-bapak yang anterin 
anaknya sekolah dan mereka semua itu punya pekerjaan.”

Senada dengan Geraldo, Nucha Bachri Co-Founder Parentalk.id berpendapat, “Bapak Rumah Tangga itu sama dengan 
Ibu Rumah Tangga. Kalau Ibu Rumah Tangga harus berdaya, akan lebih baik bila Bapak Rumah Tangga juga 
berdaya, bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat.”

Tidak hanya terkait persoalan pencari nafkah keluarga, kehadiran ayah juga berdampak positif dalam tumbuh kembang 
anak. Studi Yayasan Pulih mengatakan anak yang diasuh oleh ayahnya bisa memperoleh prestasi sekolah tinggi, 
mengembangkan kemampuan sosial anak yang sehat, menumbuhkan kepercayaan diri dan rasa aman pada anak, 
menekan masalah psikologis pada anak, serta menjadi contoh bagi anak untuk menghargai pasangan sehingga mencegah 
terjadinya KDRT pada kehidupan masa depan anak.

Hal inilah yang dirasakan Widodo Sugiman. Meski baru setahun lebih menjadi seorang Ayah Rumah Tangga, namun inilah 
mimpinya sejak lama. Banyaknya momen perkembangan anak yang tidak bisa ia saksikan, menjadi alasan terkuat baginya.  
Keputusan sang istri untuk melanjutkan studi di luar negeri pun, menjadi waktu terbaik baginya untuk menjadi seorang 
Ayah Rumah Tangga. Bahkan, saat banyak orang meragukan kemampuan seorang ayah mengurus anak, ia justru melihat 
prestasi sekolah anak-anaknya semakin meningkat. “Bapak rumah tangga tidak membuat prestasi anak turun, selama 
suami dan istri bisa saling komunikasi.”

Sebagaimana pentingnya peran dan kehadiran seorang ibu, demikian juga seorang ayah, dalam sebuah keluarga. Berbagi 
peran, baik domestik ataupun pencari nafkah, bisa dilakukan bersama sejauh adanya komunikasi dan kesepakatan 
bersama.

Selamat Hari Ayah.



ARTIKEL

16 Days Activism Against Gender Based Violence Campaign 

Kasus pelecehan seksual bukanlah kasus sepele. Khususnya di Indonesia, kasus pelecehan seksual terhadap 
perempuan, terus meningkat. Catatan Tahunan (CATAHU) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan 
(Komnas Perempuan) mencatat, jumlah kasus kekerasan seksual terhadap perempuan di Indonesia, yang 
dilaporkan pada tahun 2019 mencapai 406.178 kasus, jumlah ini naik 14% dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya sebesar 348.466 kasus.

Tak hanya di Indonesia, kasus pelecehan seksual juga kerap terjadi di berbagai belahan dunia. Isu ini pun jadi bara 
semangat untuk melawan kekerasan terhadap perempuan.  Untuk itu, dunia Internasional secara serentak 
menyuarakan Gerakan 16 Days Activism Against Gender Based Violence Campaign, yang dimulai pada 25 November 
hingga 10 Desember. Tahun ini, 16 Days Activism Against Gender Based Violence Campaign mengusung tema 
"Orange The World”.

Untuk mendukung gerakan ini, IBCWE bersama PT Transportasi Jakarta (Transjakarta), PT Blue Bird Tbk, Never Okay 
Project dan Berakar Komunikasi, mendeklarasikan campaign ini, dengan mengusung tema Pelecehan Seksual di 
Lingkungan Kerja.

Survei Never Okay Project tahun 2018 lalu terhadap 14 perusahaan di Jakarta, menemukan banyak kasus 
pelecehan seksual di lingkungan kerja. Bahkan di antara kalangan manajemen pun, tidak banyak yang berani 
bicara. Fakta menarik lain yang diangkat, adalah pelecehan seksual di lingkungan kerja ternyata tidak hanya 
menimpa karyawan perempuan, 40% karyawan laki-laki juga mengalami pelecehan seksual dalam bentuk �sik.

Hasil survei yang dilakukan Never Okay Project, menjadi muatan materi campaign dalam bentuk 16 
Rambu-Rambu Pelecehan Seksual atau #16rambuperempuan, yang disebarkan IBCWE, Transjakarta dan Blue Bird, 
melalui akun media sosial, selama 16 hari. Campaign ini ditujukan bagi para penumpang, khususnya pekerja di 
Jakarta. 

Melalui campaign ini, masyarakat diharapkan lebih peka untuk membedakan apa saja tindakan yang termasuk 
pelecehan seksual, bagaimana cara menyikapinya, hingga berani bersuara dan bertindak tegas jika terjadi 
pelecehan seksual di lingkungan kerja, apalagi jika terjadi di ranah publik, bahkan di dalam lingkungan pribadi.  
LET’S ORANGE THE WORLD.



PROGRAM EVENT

IBCWE - ILO Second Training of 
Facilitators (ToF) on In Business Soft 
Skills Training

Tingginya permintaan Training of Facilitators (ToF) untuk 
pelatihan Soft Skills Business dari perusahaan anggota 
IBCWE, maka ToF kedua kembali digelar pada 27-29 
November 2019 lalu, di Hotel Permata Bogor.

Perwakilan perusahaan yang berpartisipasi dalam ToF 
pertama, kembali mengikuti ToF kedua. Adapun 9 

perusahaan anggota IBCWE yang menjadi peserta training adalah PT Adis Dimension Footwear, Accenture 
Indonesia, Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia, PT Pan Brothers Tbk, PT Tira Austenite Tbk, PT Merdeka Copper Gold 
Tbk, PT Mitra Adiperkasa Tbk, Danone Indonesia, dan PT Gajah Tunggal Tbk.

IBCWE sebagai implementing partner dari ILO, menerapkan program kesiapan dan pengembangan tenaga kerja 
yang sudah diimplementasikan 
di tiga negara, yaitu Indonesia, 
Filipina dan Thailand. ToF kedua 
ini menekankan pada pelatihan 
Soft Skills Business dengan 
muatan materi seperti Team 
Work, Communicator Skills, 
Leadership, Dinamika Kelompok 
dan beberapa modul lainnya 
yang akan digunakan para 
fasilitator dari setiap perusahaan 

anggota IBCWE untuk dibahas dalam masing-masing Forum Group Disscussion (FGD) perusahaan.

Dengan pembekalan ini, para pekerja diharapkan meningkatkan produktivitas kerja dan omset perusahaan.
    

Womens Empowerment Principles Working Group (WEP WG)

Pemberdayaan perempuan dalam bidang bisnis dan 
ekonomi, memberikan kontribusi pada peningkatan 
partisipasi angkatan kerja perempuan. Hal ini juga 
menjadi kontributor utama bagi pertumbuhan 
ekonomi negara.

Melihat pentingnya peran perempuan, IBCWE 
berkolaborasi dengan UN Women & IGCN, 
menyelenggarakan acara "Empowering Women in the 
Workplace, Marketplace, and Community" Workshop and 
Dialogue on Women's Empowerment Principles (WEPs), 
pada 26 November 2019, di gedung PPM Manajemen, 
Jakarta. Workshop yang dihadiri oleh sejumlah 
akademisi, NGO, dan perusahaan member IBCWE, UN 

WOMEN serta IGCN, ingin meningkatkan kesadaran dan mendorong komitmen perusahaan untuk 
mengimplementasikan WEPs dalam praktik bisnis.

Workshop dihadiri para pembicara dari berbagai korporasi, seperti Je�rey Yuwono, Chief Executive O�cer 
Sorabel , Cicilia Nina Triana Wuryani, Chief Agency O�cer, PT AXA Financial Indonesia, Lidia Ahmad, 
Engineering Manager, BP Global Operations Organization (GOO) Asia Paci�c Region dan Tangguh GOO 
Representative, BP Upstream Women in GOO. 

Adanya 'Womens Empowerment Principles Working Group' (WEP WG), diharapkan dapat membuat 
implementasi WEPs pada praktik bisnis perusahaan berjalan konsisten sehingga kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan di tempat kerja, bisa tercapai.
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Penghargaan L’oréal-UNESCO Untuk Women In Science 2019 

Empat perempuan peneliti Indonesia menerima penghargaan dan dukungan atas usahanya mengembangkan inovasi 
ilmiah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Keempat perempuan masing-masing adalah Dr. Sc. Widiastuti 
Karim, M.Si dari Universitas Udayana, Dr.rer.nat. Ayu Savitri Nurinsiyah, M.IL., M.Sc dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia 
(LIPI), Dr. Swasmi Purwajanti, M.Sc dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), dan Dr. Eng. Osi Arutanti, M.Si dari 
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). 

Kegiatan yang sudah berlangsung sejak tahun 2004, L’Oréal-UNESCO For Women in Science memiliki misi untuk mengakui, 
menyemangati, dan mendukung perempuan di bidang sains, sehingga semangat perempuan di bidang sains bisa 
meningkat. Program ini telah memberikan fellowships kepada 57 perempuan peneliti di Indonesia, lima diantaranya telah 
menerima penghargaan internasional. 

President Direktur L’Oreal Indonesia, Umesh Phadke, mengaku bangga atas pencapaian dan rekam jejak yang ditorehkan 
perempuan-perempuan peneliti di Indonesia, sejak program ini ada mulai 16 tahun lalu. Harapannya, semakin banyak 
peneliti-peneliti perempuan yang ikut berkontribusi di dunia sains, sehingga memudahkan dan memperlancar tercapainya 
pembangunan berkelanjutan.
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IBCWE - ILO Second Training of 
Facilitators (ToF) on In Business Soft 
Skills Training

Tingginya permintaan Training of Facilitators (ToF) untuk 
pelatihan Soft Skills Business dari perusahaan anggota 
IBCWE, maka ToF kedua kembali digelar pada 27-29 
November 2019 lalu, di Hotel Permata Bogor.

Perwakilan perusahaan yang berpartisipasi dalam ToF 
pertama, kembali mengikuti ToF kedua. Adapun 9 

perusahaan anggota IBCWE yang menjadi peserta training adalah PT Adis Dimension Footwear, Accenture 
Indonesia, Jones Lang LaSalle (JLL) Indonesia, PT Pan Brothers Tbk, PT Tira Austenite Tbk, PT Merdeka Copper Gold 
Tbk, PT Mitra Adiperkasa Tbk, Danone Indonesia, dan PT Gajah Tunggal Tbk.

IBCWE sebagai implementing partner dari ILO, menerapkan program kesiapan dan pengembangan tenaga kerja 
yang sudah diimplementasikan 
di tiga negara, yaitu Indonesia, 
Filipina dan Thailand. ToF kedua 
ini menekankan pada pelatihan 
Soft Skills Business dengan 
muatan materi seperti Team 
Work, Communicator Skills, 
Leadership, Dinamika Kelompok 
dan beberapa modul lainnya 
yang akan digunakan para 
fasilitator dari setiap perusahaan 

anggota IBCWE untuk dibahas dalam masing-masing Forum Group Disscussion (FGD) perusahaan.

Dengan pembekalan ini, para pekerja diharapkan meningkatkan produktivitas kerja dan omset perusahaan.
    

Unilever Meluncurkan Kampanye 
“Gerak Tak Terbatas” 

Sejalan dengan semangat peringatan Hari Disabilitas 
Internasional 3 Desember lalu, PT Unilever Indonesia 
Tbk meluncurkan kampanye “Gerak Tak Terbatas”, 
sekaligus memperkenalkan aplikasi “Gerak by Rexona”. 
Kampanye ini mengajak dan memfasilitasi seluruh 
masyarakat Indonesia, termasuk penyandang 
disabilitas, untuk bisa lebih aktif bergerak. Kampanye 
ini didukung penuh Kementerian Kesehatan dan PT 
MRT Jakarta, untuk mewujudkan Indonesia yang lebih 
sehat, maju dan sejahtera.

Menurut Ira Noviarti selaku Personal Care Director PT Unilever Indonesia Tbk, “Rexona memiliki purpose atau 
tujuan mulia untuk mengajak masyarakat Indonesia lebih aktif bergerak tanpa takut berkeringat. Untuk itu, 
Rexona menghadirkan kampanye “Gerak Tak Terbatas” yang mengajak masyarakat Indonesia tanpa terkecuali 
untuk sama-sama bergerak, karena kami percaya akan 
pentingnya ‘Move More to Live More’. 

Ira melanjutkan, melalui aplikasi ‘Gerak by Rexona’, 
masyarakat penyandang disabilitas dan non-disabilitas 
bisa saling terkoneksi, berkontribusi, dan berkolaborasi, 
dalam bergerak aktif menggapai semua peluang, 
sehingga tidak ada satupun yang tertinggal dalam proses 
pembangunan. Rexona menargetkan bisa 
mengumpulkan 2 miliar langkah yang akan 
dikonversikan menjadi donasi berupa kursi roda untuk 
membantu mobilitas para penyandang disabilitas yang 
kurang mampu. Ini berarti, sembari aktif bergerak, 
masyarakat juga bisa aktif berdonasi.


