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( Disarikan dari hasil Diskusi Tematik 3+ 
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     Rekomendasi Untuk Pemerintah Pusat 

 Isu-isu pengarusutamaan dan arah 1.
kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 

yang sudah tentunya 

memperhitungkan aspek gender, 

perspektif disabilitas dan perspektif 

inklusi 

 Gender menjadi isu strategis untuk 2.
menjamin keadilan. 

 Implementasi dalam kebijakan – 3.
kebijakan yang sifatnya lebih teknis, 

sektoralnya ataupun kebijakan di 

tingkat daerah RPJMN 2020-2024 yang 

sudah keluarkan dengan Perpres 

No.18/2020. 

 Kesetaraan gender, pemberdayaan 4.
perempuan dan perlindungan 

perempuan menjadi strategi 

peningkatan kualitas anak, perempuan 

dan pemuda.   

 Perbaikan data terpadu dan 5.
pembuatan monogram secara digital 

kesejahteraan sosial, dan juga 

penguatan sistim data perempuan dan 

anak  

 Peningkatan kepemilikan dokumen, 6.
pemutahiran DTKS, pembangunan 

masyarakat lingkungan dan sarana 

prasarana yang ramah anak, khususnya 

penyandang disabilitas. 

 Strategi kesetaraan gender dan 7.
pemberdayaan perempuan yaitu 

penguatan kebijakan, pelaksanaan 

pengarusutamaan gender, 

peningkatan pemahaman, 

pengetahuan, baik itu individu, 

individu perempuan, laki-laki, keluarga, 

komunitas, tentang gender.  

 Peningkatan partisipasi perempuan 8.
dalam pembangunan,  

 Jejaring dan koordinasi antara 9.
pemerintah pusat, daerah, masyarakat, 

media masa, dunia usaha dan lembaga 

masyarakat.  

 Perlindungan perempuan dalam 10.
berbagai tindak kekerasan dan TPPO, 

diantaranya : 

a. Peningkatkan kapasitas aparat 

penegak hukum,  
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b. Penguatan kelembagaan 

perlindugannya,  

c. memastikan sistim layanannya 

berjalan secara terpadu,  

d. data kasus   

e. jejaringnya kerjasama 

f. inovasi-inovasi dalam rangka 

pelayanan kekerasan terhadap 

perempuan dan TPPO. 

 Penyelenggaraan dan evaluasi 11.
terhadap penghormatan dan 

perlindungan dan pemenuhan hak 

penyandang disabillitas oleh 

kementerian lembaga dan daerah. 

 Pembangunan yang inklusif bagi 12.
penyandang disabilitas, meliputi : 

a. perencanaan yang inklusif,  

b. penyedia lingkungan tanpa 

hambatan bagi penyandang 

disabilitas,  

c. perlindungan hak dan  

d. akses politik dan  

e. keadilan,  

f. pemberdayaan kemandirian,  

g. pewujudan ekonomi inklusif,  

h. pendidikan keterampilan,  

i. akses dan pemerataan layanan 

kesehatannya.  

 Penyandang disabilitas menjadi subjek 13.
dalam pembangunan, pendekatan 

yang digunakan adalah human right 

based, mandiri tanpa diskriminasi, dan 

multi sektor. 

 Reformasi sistim Jaminan sosial dan 14.
perlindungan sosial 

 Kebijakan perlindungan perempuan 15.
dan anak,  

 Menguatkan sistim perbaikan kualitas 16.
data dan layanan terpadu 

perlindungan perempuan dan anak 

 Edukasi literasi masyarakat bagaimana 17.
mencegah dan penanganan kekerasan, 

peningkatan kualitas layanan 

kekerasan 

 Pemberdayaan ekonomi perempuan 18.

 Intersectionalitas yang menyebabkan 19.
diskriminasi ganda yang dihadapi 

perempuan dengan disabilitas pada 

seluruh aspek kehidupan. 

 Mendefinisikan ulang kerentanan 20.

 Bantuan pemberdayaan ekonomi. Ini 21.
penting sekali untuk kemandirian dan 

formatnya harus pemberdayaan. 

Karena banyak contoh teman-teman 

disabilitas itu memiliki potensi 

kemampuan yang luar biasa untuk 

mandiri jika memang sejak awal 

berada di kondisi yang didukung. 

 Sistim pendataan yang berbasis 22.
komunitas, pendekatan dari bawah 

dan transparan dan terbuka. 

 Sistim data terpilah gender, disabilitas, 23.
lansia dan kondisi khusus lainnya. 

 Kebijakan afirmatif kelompok 24.
terinklusi, misalnya PEKKA, lansia, 

disabilitas dan kelompok minoritas 

lainnya. 
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      Rekomendasi Untuk Desa 

 

 Mendorong isu-isu gender dan inklusi 1.
sosial terintegrasi dengan sistim 

perencanaan pembangunan desa. 

 

 Musyawarah khusus perempuan, lansia 2.
dan disabilitas sebagai afirmatif action 

untuk memastikan partisipasi 

perempuan, lansia, disabilitas dan 

kelompok rentan lainnya dalam proses 

perencanaan pembangunan desa. 

 

 Memaksimalkan peran dan fungsi 3.
lembaga pemerintah desa dalam 

mendorong kebijakan yang bersifat 

strategi didesa. 

 

 Memanfaatkan ruang dan peluang yang 4.
diberikan oleh desa secara maksimal 

khususnya bagi penyandang disabilitas. 

 

 Penguatan kapasitas bagi lembaga 5.
pemerintahan desa BPD, Kepala Desa, 

Perangkat desa, dan lembaga 

kemasyaratan desa lainnya, terkait 

dengan isu gender dan inklusi ini. 

 

 Penguatan kapasitas bagi tim 6.
pendamping desa terkait isu gender dan 

inklusi karena kita semua memahami 

pemerintah melalui Kementerian Desa 

sudah mengalokasikan pendamping 

desa untuk mendampingi desa. 

 

 Dalam kondisi ini teman-teman 7.
pendamping desa ternyata masih banyak 

yang belum memahami dengan baik hal-

hal yang ingin kita kawal. Sehingga kami 

merasa bahwa ini menjadi PR kedepan. 

 

 Perlu ada upaya mendorong desa 8.
melahirkan kebijakan yang bersifat 

strategis terkait dengan pemenuhan 

kepentingan jangka panjang para 

penyandang disabilitas di wilayahnya. 

Karena selama ini kami melihat upaya-

upaya yang dilakukan oleh desa masih 

bersifat jangka pendek. 
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