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LATAR BELAKANG

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) berkontribusi besar terhadap keberhasilan pembangunan 
berkelanjutan, baik di tingkat nasional, regional, maupun internasional. Namun keberhasilan pembangunan 
tersebut sesungguhnya sangat dipengaruhi hubungan gender yang setara dan adil (Hearn dan Husu, 2011; 
Beaura, 2017). 

Pencapaian pembangunan berkelanjutan ini akan lebih efektif 
ketika perspektif GEDSI (gender equality, disability, and social 
inclusion) dipertimbangkan dalam merumuskan kebijakan tentang 
proses penyelenggaraan bidang penelitian, pengembangan, 
pengkajian, dan penerapan atau litbangjirap (Inovasi, 2020; UN 
Women, 2017; Klingler-Vidra, 2020). 

Komitmen pemerintah mengarusutamakan GEDSI juga tampak dari dokumen Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahunan, serta Peraturan Presiden 
Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) berikut 
dokumen perencanaan dan metadata indikator pelaksanaannya. Namun komitmen ini perlu diuji dalam 
realisasi, monitoring, dan evaluasi mengenai bagaimana perspektif GEDSI sudah diakomodasi dan 
diimplementasikan dalam kegiatan litbangjirap. 

Risalah kebijakan ini menyajikan rekomendasi konkret untuk pengambil kebijakan serta menjelaskan 
perlunya campur tangan pemerintah, khususnya Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/
Bappenas), serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA), 
melalui kebijakan litbangjirap yang berperspektif GEDSI untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan 
gender dalam iptek di Indonesia.
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Ada beberapa permasalahan yang ditemukan terkait dengan perspektif GEDSI dalam kebijakan 
tentang litbangjirap untuk penguatan pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Masih terjadi ketimpangan gender dan disabilitas di sektor iptek, yang menandakan 
perspektif GEDSI belum dipahami banyak pihak di sektor ini.

Mayoritas kebijakan litbangjirap tidak secara khusus mengadopsi aspek GEDSI, tetapi 
lebih banyak membahas tata kelola atau aturan dalam kesiapan dan peraturan kerja.

Dari sisi disabilitas, data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa terdapat 
sekitar 10,8 juta penyandang disabilitas dengan usia kerja, tetapi hanya 5% yang memiliki 
gelar sarjana.

ANALISIS 

A. Analisis Kebijakan

Analisis ini mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan litbangjirap untuk 
pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kondisi GEDSI terkini. Adapun peraturan perundang-
undangan yang menjadi fokus kajian ini terdiri atas:

1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Undang-undang ini memberikan pedoman untuk merumuskan kebijakan pembangunan guna 
memperkuat daya dukung iptek dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian bangsa. Undang-
undang ini tidak secara langsung menyebutkan dukungan terhadap pengarusutamaan GEDSI. Namun 
asas pelaksanaan sistem nasional iptek yang didasari keadilan, aksesibilitas, serta penghormatan 
terhadap pengetahuan tradisional dan kearifan lokal adalah hal yang tidak terpisahkan dari GEDSI.

2) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan
Perpres ini menyebutkan bahwa salah satu TPB adalah menjaga kualitas lingkungan hidup serta 
pembangunan yang inklusif, meski tidak khusus menyinggung kesetaraan gender dan kelompok 
disabilitas. Tujuan tersebut juga telah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Aksi Nasional 
(RAN) atau Rencana Aksi Daerah (RAD).

3) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Riset Nasional
Aturan ini menyebutkan bahwa riset yang terintegrasi secara nasional perlu dilakukan dalam rangka 
memajukan iptek guna mendukung tercapainya TPB berbasis iptek. Perpres ini mengamanatkan 
penetapan Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020-2024 dalam peraturan menteri, yang kemudian 
ditetapkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 38 Tahun 2019 

PERMASALAHAN



3Perspektif GEDSI dalam Kebijakan tentang Litbangjirap untuk Penguatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia

tentang Prioritas Riset Nasional 2020-2024. Adapun fokus PRN 2020-2024 adalah pangan, energi, 
kesehatan, transportasi, rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial 
humaniora-pendidikan-seni dan budaya, serta multidisiplin dan lintas sektoral. Fokus riset sosial 
humaniora-pendidikan-seni dan budaya ditujukan untuk menyinergikan pengembangan iptek, di mana 
penyelesaian permasalahan yang terkait dengan riset pengembangan teknologi (hard technology) 
sejalan dengan penyelesaian persoalan sosial dan humaniora, termasuk melakukan evaluasi sistem 
kebijakan pembangunan nasional. 

4) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021
Perpres ini mengatur panduan dalam penyusunan dokumen pembangunan nasional untuk periode 1 
Januari sampai 31 Desember 2021, sekaligus penentuan tema dan sasaran pembangunan, yang tentu 
saja harus memuat RPJMN 2020-2024.

RKP 2021 mencanangkan tujuh program prioritas nasional, yang terdiri atas ketahanan ekonomi, 
pengembangan wilayah, SDM berkualitas dan berdaya saing, revolusi mental dan pembangunan 
kebudayaan, penguatan infrastruktur, pembangunan lingkungan hidup, serta stabilitas politik 
hukum dan transformasi badan publik. Lampiran II RKP 2021 menyebutkan bahwa peningkatan 
kualitas anak, perempuan, dan pemuda merupakan salah satu program prioritas pemerintah dengan 
indikator peningkatan indeks pemberdayaan gender (IDG) pada angka 73,5. Sementara itu, dalam 
program prioritas penguatan perlindungan sosial, turunnya persentase tingkat kemiskinan penduduk 
penyandang disabilitas dan naiknya persentase penyandang disabilitas yang memperoleh bantuan 
kesejahteraan sosial menjadi indikator utamanya.

5) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional Tahun 2020-2024
RPJMN merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program presiden hasil pemilihan umum 2019. 
RPJMN memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, proyek prioritas strategis, program 
kementerian/lembaga dan lintas kementerian/lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas 
kewilayahan, prioritas pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran 
perekonomian secara menyeluruh, termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa 
kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah berkomitmen menetapkan empat pengarusutamaan, termasuk 
TPB, gender, modal sosial budaya, dan transformasi digital, sebagai bentuk pembangunan inovatif dan 
adaptif untuk menjadi katalis pembangunan berkeadilan. Selain itu, RPJMN ini memuat arah kebijakan 
untuk penguatan peran-peran aktor non-pemerintah dalam diplomasi publik yang inklusif.

B. Analisis Situasi: Keterwakilan Perempuan dan Penyandang Disabilitas dalam 
Litbangjirap

Kajian dan penelitian tentang GEDSI serta analisis situasi, yaitu keterwakilan perempuan dan penyandang 
disabilitas dalam litbangjirap, menunjukkan adanya sejumlah faktor yang berkontribusi terhadap sulitnya 
mewujudkan kesetaraan gender dalam berbagai sektor pembangunan di Indonesia, termasuk dalam sektor 
iptek (Hermawati & Fizzanty, 2015; Hermawati (ed.), 2018; 2020; Jayachandran, 2015).

Di Indonesia, dalam kurun satu windu (2010-2018), data fungsional peneliti di kementerian dan non-
kementerian memperlihatkan kecenderungan peningkatan jumlah peneliti perempuan, yang sudah hampir 
menyamai jumlah peneliti laki-laki.
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GAMBAR 1. PROPORSI PENELITI BERDASARKAN JENIS KELAMIN, 2010-2018

Bahkan, per 1 Juli 2021, data Pusat Pembinaan, Pendidikan, dan Pelatihan Lembaga Ilmu Pengetahuan 
Indonesia memperlihatkan, dari 48 lembaga litbangjirap, ada sebanyak 7.833 peneliti yang terdiri atas 
4.091 laki-laki (52%) dan 3.742 perempuan (48%). Profesor riset aktif (235 orang per 30 Juli 2021) terdiri 
atas 186 laki-laki (79%) dan 49 perempuan (21%). Data keterlibatan perempuan terus memperlihatkan 
perbaikan terutama dalam capaian pendidikan, faktor kemiskinan, dan budaya yang makin mendukung. 

BPS (2021) menyebutkan, pada 2020, jumlah perempuan hampir separuh dari jumlah penduduk Indonesia 
atau sekitar 49,42%, tetapi keterlibatan perempuan secara aktif di berbagai kegiatan pembangunan, 
termasuk dalam kegiatan iptek, perlu terus ditingkatkan.

Di Indonesia, angka disabilitas pada perempuan lebih tinggi. Hastuti et al. (2018) menyampaikan bahwa 
total penyandang disabilitas pada 2018 sebanyak 7.416.560 orang. Dari jumlah tersebut, persentase 
penyandang disabilitas berdasarkan jenis kelamin dan lokasi dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

TABEL 1.  KARAKTERISTIK PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA MENURUT JENIS KELAMIN DAN WILAYAH 
TEMPAT TINGGAL, 2018

Total Penyandang 
Disabilitas (≥2 tahun)

Anak Usia Produktif Lansia

Jenis Kelamin (%)

Laki-Laki 46,63 57,22 50,78 39,41

Perempuan 53,37 42,78 49,22 60,59

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Wilayah Tempat 
Tinggal (%)

Perkotaan 50,46 53,44 50,93 49,24

Perdesaan 49,54 46,56 49,07 50,76

Total 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber: Diolah dari Susenas 2018 dalam Hastuti et al. (2018)

Selain itu, pelatihan dan advokasi yang dilakukan sampai saat ini belum cukup memberikan pemahaman 
yang kuat mengenai pentingnya perspektif GEDSI dalam implementasi litbangjirap. Hal yang tidak kalah 
penting adalah belum terbangunnya data terpilah berbasis gender dan penyandang disabilitas.
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Beberapa rekomendasi dalam dokumen risalah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

1. Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian PPPA perlu melakukan evaluasi 
atas implementasi perspektif GEDSI dalam kebijakan tentang litbangjirap yang 
berada di bawah koordinasi BRIN. 
Untuk merealisasi pemahaman perspektif GEDSI, masih perlu dilakukan 
pengarusutamaan dan pelatihan analisis berperspektif GEDSI oleh Kementerian 
PPPA, Bappenas, dan lembaga kompeten lainnya untuk seluruh tingkatan pelaku/
pegawai di BRIN, kementerian/lembaga/perguruan tinggi/pemerintah daerah, dan 
industri. Strategi yang dilakukan dapat berupa penyelenggaraan lokakarya bagi 
semua pelaku litbangjirap iptek.

2. Kementerian PPN/Bappenas perlu menyusun indikator yang menunjukkan 
komitmen kementerian dan lembaga di tingkat pusat terhadap kebijakan tentang 
litbangjirap yang telah responsif GEDSI.
Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah adalah memperkuat regulasi 
dengan mengintegrasikan perspektif GEDSI pada seluruh kebijakan yang terkait 
dengan bidang litbangjirap, dari proses desain perencanaan, pengumpulan, 
pengolahan, penyajian, sampai pelaporan data dan indikator yang diterbitkan. 
Kementerian/lembaga juga harus memastikan bahwa di masa yang akan datang 
perspektif medis dan sosial yang melihat disabilitas sebagai suatu penyakit dan 
perlu dikasihani digantikan dengan perspektif hak.

3. BRIN dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan 
perlu menyusun pedoman mengintegrasikan aspek GEDSI dalam dokumen 
proposal, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi serta pelaporan 
tentang kegiatan litbangjirap. 
Perlu pembuatan pedoman yang responsif GEDSI untuk dokumen proposal, 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi sampai pada pelaporan 
mengenai kegiatan litbangjirap dengan pendanaan pemerintah ataupun non-
pemerintah, baik yang dikelola BRIN maupun lembaga lain, seperti LPDP. 

Agar penyandang disabilitas dapat turut terlibat dalam pembangunan—khususnya TPB—institusi penelitian, 
pengambil kebijakan, dan praktisi lintas sektor disyaratkan harus memiliki pengetahuan dan kapasitas 
mumpuni. Minimnya sumber daya peneliti dengan disabilitas juga disebabkan oleh adanya berbagai 
aturan yang meminta pendaftar jabatan peneliti untuk “sehat secara jasmani dan rohani”. 

Data mengenai penyandang disabilitas di sektor ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan masih sangat 
minim. Hal ini berkaitan erat dengan rendahnya kajian dan penelitian yang berfokus pada isu disabilitas 
dan melibatkan penyandang disabilitas. Kondisi rendahnya representasi perempuan dan penyandang 
disabilitas yang telah diuraikan dalam analisis situasi, yang disejajarkan dengan tingginya komitmen 
pemerintah dalam penguatan GEDSI di bidang litbangjirap, membawa kita pada beberapa rekomendasi.

REKOMENDASI

1

2

3
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4. Perlu alokasi pendanaan untuk kajian perumusan kebijakan dan kegiatan yang 
responsif GEDSI.
Pendanaan untuk pengkajian perumusan kebijakan ataupun kegiatan yang 
responsif GEDSI perlu dialokasikan setiap lembaga terkait, baik alokasi dana yang 
berasal dari pemerintah pusat, daerah, maupun dari kerja sama dengan pihak lain.

5. Perlu ketersediaan data berperspektif GEDSI untuk membantu perumusan 
kebijakan dalam membuat keputusan berbasis data dan kajian berperspektif 
GEDSI.
BRIN perlu melakukan koordinasi dengan BPS, Kementerian Ketenagakerjaan, 
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Sosial, 
Kementerian Kesehatan, serta lembaga penelitian non-pemerintah untuk memenuhi 
kebutuhan akan ketersediaan data, statistik, dan indikator berperspektif GEDSI, 
terutama untuk pengarusutamaan GEDSI skala nasional ataupun skala sektor atau 
bidang yang dibutuhkan. 
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