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PENDAHULUAN

• Dimasa pandemic, kelompok yang memiliki
kerentanan mengalami perkembangan khususnya
pada kelompok perempuan dan anak, kelompok
masyarakat di daerah terpencil, terpinggir dan
terluar. 

• Pemerintah mengeluarkan banyak sekali kebijakan
dalam 1 semester pertama,namun hal ini dirasa
tidak berperspektif gender, selanjutnya berkembang
lebih spesifik untuk mengatasi kerentanan
masyarakat

• Sedangkan bantuan sosial seringkali belum aksesibel
bagi perempuan, termasuk jenisnya yang terbatas



BENTUK KERENTANAN PADA PEREMPUAN

• Kerentanan ekonomi
1. Perempuan lebih rentan di PHK karena dianggap

pencari nafkah pelengkap
2. perempuan yang berprofesi sebagai pekerja rumah

tangga mendapatkan beban kerja lebih dalam
bidang kebersihan sedangkan gaji tidak bertambah

3. Perempuan pekerja informal banyak yang di PKH 
karena tidak ada aktivtas perniagaan (penjaga toko, 
sopir, pedagang makanan/ warung, penjaga kos, 
usaha kecil menengah)

4. Perempuan harus menambah alokasi biaya untuk
kebersihan dan gizi keluarga, sedangkan sumber
pendapatan berkurang



BENTUK KERENTANAN PADA PEREMPUAN

• Kerentanan bidang sosial

1. Beban kerja dalam rumah tangga yang 
meningkat. Dan tidak ada kebijakan terkait hal
ini karena ketidakadilan gender yang berbasis
budaya tidak hanya diselesaikan dengan
kebiajaknm, namun dengan edukasi dan
promosi yang tepat

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3. Paparan informasi dan berita bohong yang dapat
mengakibatkan perilaku yang salah

4. Bansos belum menjangkau dengan sesuai
kebutuhan, informasi bansos yang minim dan
sulitnya melakukan lapor terkait bansos



KEBUTUHAN PEREMPUAN

GENDER 
STRATEGIS

GENDER 
PRAKTIS



KEBUTUHAN PEREMPUAN DAN KELOMPOK 
RENTAN

• Bansos spesifik bagi perempuan : sembako
dengan sanitary kits bagi perempuan, lansia, 
anak

• Bansos spesifik untuk anak

• Bansos dengan memberdayakan UMKM

• Bansos dengan memberikan bibit pangan
(tanaman dan ikan atau ternak) 

• Bansos untuk pekerja informal 



PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN INKLUSI 
SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM DI 

MASA  COVID-19

AKSES PARTISIPASI

KONTROL MANFAAT



PERAN PEREMPUAN DALAM 
IMPLEMENTASI BANTUAN SOSIAL DI 

MASA COVID - 19

Penyebar
informasi

Pendataan
Pendamping

proses
penyaluran

Tempat
pengaduan

Satgas covid-19 
dilingkuangn

terdekat



PENGAWASAN 

• Untuk memastikan tepat sasaran / orang

• Memastikan bantuan menjangkau perempuan
dan kelompok rentan

• Memastikan bantuan sesuai dengan kebutuhan

• Bantuan sosial diberikan sesuai dengan standart
(proses, isi, waktu dan distribusinya)

• Tepat media informasi

• Ketepatan media komunikasi aduan dan
penyelesain yang terkangkau bagi perempuan
dan kelompok rentan dan bersifat aman bagi
perempuan



PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN 
SOSIAL DI MASA COVID - 19 

PENG
AWAS

AN

Secara
langsung
kepada

penyalur

Melalui rt
dan rw

terdekat

Melalui
OMS/LSM

Melalui
Ombudsman 
atau lembaga
negara lainya



PENGAWASAN PROGRAM BANTUAN 
SOSIAL DI MASA COVID - 19 

Tidak berani
melapor

Takut tidak
mendapatkan
bantuan bila

melapor

Tidak tau kepama
melapor

Tidak tau apakah
boleh melapor

Kalau melapor di
cap “cerewet” 
padahal sudah

dibantu



TERIMAKASIH


