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DARI LOKAL
MENJADI
GLOBAL
MENGGERAKKAN JARUM BAGI ANAK
PEREMPUAN DAN PEREMPUAN MELALUI
ADVOKASI DAN AKSI BERBASIS BUKTI

TENTANG EQUAL
MEASURES 2030
Equal Measures 2030 – suatu masyarakat sipil
dan kemitraan yang dipimpin sektor swasta
yang mandiri – membayangkan suatu dunia di
mana kesetaraan jender tercapai, dan setiap
anak perempuan dan perempuan berharga
dan dihargai. Untuk mencapai hal ini, kami
menghubungkan data dan bukti dengan
advokasi dan aksi, membantu mendorong
kemajuan menuju kesetaraan jender.
Sebagian dari hal ini berarti, memastikan
gerakan, advokat dan pembuat keputusan anak
perempuan dan perempuan memiliki data dan
bukti yang mudah digunakan untuk memandu
upaya untuk mencapai agenda transformasi
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)
hingga tahun 2030 dan tidak meninggalkan
siapa pun.
Equal Measures 2030 dibentuk pada
tahun 2016 oleh sekelompok mitra lintas
sektor yang menyatukan sumber daya,
keterampilan, jaringan dan ambisi mereka untuk
menggunakan data dan membawa wawasan,
kisah dan aksi yang baru dan kritis, untuk
membantu mencapai dampak kolektif bagi
anak perempuan dan perempuan.
Kemitraan ini merupakan upaya gabungan
dari organisasi-organisasi terkemuka regional
dan global dari masyarakat sipil, dan sektor
pengembangan dan swasta, termasuk: African
Women’s Development and Communication

KAMI MENGUKUR
KEMAJUAN BAGI
ANAK PEREMPUAN
DAN PEREMPUAN
UNTUK MEMASTIKAN
PEMERINTAH
MENEPATI JANJI
MEREKA TERKAIT
KESETARAAN
HINGGA TAHUN 2030
Network (FEMNET), Asian-Pacific Resource
and Research Centre for Women (ARROW),
Bill & Melinda Gates Foundation, Data2X,
International Women’s Health Coalition (IWHC),
KPMG International, ONE Campaign, Plan
International dan Women Deliver.
Dengan memaksimalkan kekuatan, jangkauan
global dan beragam pengalaman para mitra,
kami telah menggabungkan kekuatan untuk
menuturkan kisah kemajuan (dan kurangnya
kisah kemajuan) bagi perempuan dan wanita
terhadap target dan komitmen TPB.
Bagi Equal Measures 2030, menghubungkan
bukti dengan aksi berarti menggunakan
data terkait kesetaraan jender yang
sudah ada, mendukung permintaan untuk
mengisi kesenjangan data, dan melatih
dan memperlengkapi para advokat untuk
menggunakan data dan bukti dalam upaya
mereka untuk meminta akuntabilitas terkait
komitmen TPB. Saat advokat dan pembuat
keputusan memiliki bukti meyakinkan yang
mereka perlukan, mereka dapat bekerja
dengan lebih baik untuk memastikan hak anak
perempuan dan perempuan menjadi, dan tetap
menjadi, prioritas dalam agenda kebijakan dan
dalam upaya untuk mencapai TPB.
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Dunia di mana kesetaraan jender tercapai,
dan setiap perempuan dan perempuan
berharga dan dihargai.

MISI KAMI
Kami mendorong kemajuan menuju
kesetaraan jender dengan memastikan
bahwa gerakan, advokat dan pembuat
keputusan anak perempuan dan perempuan
memiliki data dan bukti yang mudah
digunakan untuk memandu upaya untuk
mencapai TPB hingga tahun 2030 dan tidak
meninggalkan siapa pun.

NILAI-NILAI
KAMI
Kami bekerja secara bersama-sama dan
inovatif dengan berbagai pemangku
kepentingan yang berkomitmen untuk
membuat transformasi mendalam yang
dibutuhkan untuk mewujudkan kesetaraan
jender. Kami mandiri, berani, transparan,
partisipatif, inklusif dan tangkas.

SASARAN KAMI
DATA DAN ANALISIS:

Menggunakan pendekatan dan teknologi
baru untuk menambahkan nilai pada data
dan bukti yang relevan, tepat waktu dan
terpisah-pisah untuk mengukur kemajuan
dalam mencapai TPB untuk perempuan dan
perempuan

BERPENGARUH DI TINGKAT
NASIONAL:
Secara langsung mendukung gerakan
dan advokat anak perempuan dan
perempuan untuk melakukan advokasi yang
digerakkan oleh data yang terkoordinasi,
dan memanfaatkan kekuatan dari para
pemangku kepentingan lintas sektor guna
memengaruhi pemerintah untuk mencapai
TPB bagi anak perempuan dan perempuan

BERPENGARUH DI TINGKAT
GLOBAL DAN REGIONAL:
Menggunakan suara kolektif dan
menciptakan alat data yang efektif bagi para
pemangku kepentingan global dan regional
untuk digunakan dalam membangun
kemauan politik dan memengaruhi agenda
kebijakan pemerintah nasional untuk
mencapai TPB bagi anak perempuan dan
perempuan.

Morgana Wingard – USAID

VISI KAMI

KERJA KAMI UNTUK
TAHUN 2018-2019
Yang akan datang: Data interaktif dan
platform online yang kaya akan konten,
termasukIndeks TPB Jender EM2030,
data dan analisis tentang negara yang
menjadi fokus dan temuan survei advokat
yang bersifat global

DATA DAN ANALISIS
Di tingkat global:

Equal Measures 2030 berupaya untuk
memastikan bahwa data dan bukti digunakan
secara efektif untuk melacak kemajuan dalam
mencapai beragam komitmen untuk anak
perempuan dan perempuan di seluruh TPB.
Apabila kurangnya data atau bukti menghambat
kemampuan kita untuk melacak kemajuan, kami
mendukung permintaan agar kesenjangan data
tersebut diisi dan agar dibuat investasi yang
lebih besar dalam upaya tersebut.
Di tingkat global, Equal Measures 2030 sedang
melacak kemajuan dalam mencapai TPB bagi
anak perempuan dan perempuan dengan
mengevaluasi undang-undang dan kebijakan
nasional terkait jender serta pengumpulan
sumber daya, pembiayaan dan hasil keputusan
tersebut, melalui Indeks TPB Jender yang baru.
Guna mengukur apakah negara-negara
sudah sesuai jadwal dalam mencapai sasaran
ambisius kerangka kerja TPB, dan mencapai
kesetaraan jender, Indeks Equal Measures
2030 menyusun data tentang beragam
isu di tingkat nasional yang sangat penting
bagi hak anak perempuan dan perempuan
(mulai dari kesehatan dan pendidikan hingga
pemberdayaan ekonomi), dan yang melampaui
sekadar Sasaran 5 (TPB yang didedikasikan
secara khusus untuk kesetaraan jender).

APA KEISTIMEWAAN INDEKS
TPB JENDER EM2030?
l Sejalan dengan TPB dan mencakup
isu-isu dari hampir kesemua sasaran
yang berjumlah 17
l Menggunakan campuran TPB resmi
dan indikator pelengkap untuk
mengukur kemajuan
l Menyertakan ukuran “input”, seperti
misalnya adanya undang-undang,
kebijakan, norma sosial, pengumpulan
sumber daya dan pembiayaan, serta
“hasil” atau keluaran
l Hasil dalam skor komposit untuk
membandingkan dengan kinerja
negara-negara
l Memberikan informasi baik bagi
pendekatan berbasis hak maupun
ekonomi
l Berdasarkan konsultasi dengan para
advokat dan pemangku kepentingan
lainnya (mulai dari lokal hingga global)
l Tersedia dalam platform online yang
mudah digunakan dan interaktif

Indeks kami dimulai dengan indikator TPB
resmi yang diadopsi oleh Perserikatan BangsaBangsa dan Inter-Agency and Expert Group
on TPB Indicators (IAEG-TPB), namun juga
lebih dari sekadar pengukuran-pengukuran
ini. Kami menggunakan indikator dari sumber
data pelengkap – termasuk jika memungkinkan
data dari LSM, lembaga pengembangan,
masyarakat sipil dan sektor swasta – untuk
membantu memberikan gambaran yang lebih
lengkap tentang kemajuan dan tantangan bagi
anak perempuan dan perempuan..
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Di tingkat nasional:
Guna memenuhi kebutuhan advokat dan
pembuat keputusan di keenam negara
fokus awal kami (Kolombia, El Salvador,
India, Indonesia, Kenya dan Senegal), kami
menggunakan lebih dari sekadar data
yang telah disusun untuk Indeks kami,
dan mengumpulkan sumber data negara
spesifik untuk lebih dapat melacak kemajuan
dalam mencapai TPB bagi anak perempuan
dan wanita di negara tersebut. Kami juga
menyelami tema atau isu spesifik terkait jender
– dengan digerakkan oleh prioritas para mitra
kami yang berpengaruh di tingkat nasional.

Kami menggunakan data resmi dan data
pelengkap dari negara tertentu, dan
menghasilkan visualisasi data, penelitian dan
kisah untuk memastikan bahwa data dan bukti
menggerakkan advokasi dan aksi di negara
fokus kami.
Data saja tidak mengubah dunia, namun
data dapat memberdayakan para advokat
dengan menyingkapkan wawasan, menerangi
konteks spesifik bagi kaum terpinggirkan,
mengidentifikasi kebutuhan, dan memberikan
informasi tentang kebijakan mana yang efektif
dalam konteks tertentu dan mana yang tidak.
Kemajuan dalam pengetahuan kami saat ini
tentang kehidupan dan kesejahteraan anak
perempuan dan wanita sangat penting untuk
mencapai TPB hingga tahun 2030.

BERPENGARUH DI
TINGKAT NASIONAL

menyajikan data dan bukti untuk mencapai
dampak advokasi.

Equal Measures 2030 percaya bahwa data dan
bukti dengan kualitas yang lebih baik dan mudah
digunakan dapat menggerakkan perubahan
secara global dan di negara-negara tempat kami
bekerja, dan keyakinan ini menggerakkan model
kami yang berpengaruh di tingkat nasional.

Equal Measures 2030 lebih lanjut mendukung
para mitra nasional kami dan jaringan mereka
untuk memberikan pengaruh yang lebih besar
terhadap pembuat keputusan guna memastikan
dibuatnya hukum, kebijakan dan alokasi
anggaran yang tepat guna mengatasi isu utama
kesetaraan jender, seperti misalnya kesehatan
dan hak seksual dan reproduktif, pemberdayaan
politik dan ekonomi, pendidikan dan pernikahan
di bawah umur, serta masih banyak lagi.

Kami memberikan dukungan teknis dan
keuangan kepada lembaga hak anak
perempuan dan wanita lokal atau nasional dan
memperlengkapi mereka dengan alat berbasis
data dan bukti untuk memberikan kekuatan bagi
advokasi mereka dan memperkuat pengaruh
mereka di tingkat nasional dan subnasional.
Guna memperkuat penggunaan data yang
efektif oleh advokat, kami mengembangkan
pelatihan pilot ‘data untuk kepentingan advokasi’
yang bertujuan meningkatkan keterampilan
literasi data dan memperkuat pemahaman
advokat tentang cara menafsirkan dan

Dengan berdampingan dengan para mitra
nasional kami, dan melalui jaringan kesembilan
mitra pendiri kami, kami berupaya membangun
kemauan politik dan memengaruhi agenda
kebijakan dan alokasi sumber daya pemerintah
nasional guna mencapai TPB bagi anak
perempuan dan perempuan.

DI MANA KAMI
BEKERJA SAAT INI

INDIA
EL SALVADOR

KOLOMBIA

SENEGAL
KENYA

INDONESIA
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BERPENGARUH DI
TINGKAT GLOBAL DAN
REGIONAL

DATA DAN PLATFORM ONLINE
YANG DIGERAKKAN OLEH
KONTEN DARI EM2030

Equal Measures 2030 bekerja bersama para
pemberi pengaruh di seluruh masyarakat sipil,
sektor swasta, media, institusi multilateral,
dan lebih lagi guna membantu menciptakan
“perlombaan menuju puncak” bagi pemerintahpemerintah nasional untuk mencapai
kesetaraan jender sejalan dengan TPB.

l Pada bulan September 2018, Equal
Measures 2030 akan meluncurkan
platform online interaktif yang
menyatukan data global, regional dan
nasional serta produk berpengaruh
kami, termasuk Indeks TPB Jender
EM2030.

Apabila digabungkan dengan penuturan kisah
yang meyakinkan, campuran data kualitatif
dan kuantitatif dapat berfungsi sebagai alat
untuk membantu mendorong para pembuat
kebijakan untuk mengakui isu yang sebelumnya
telah diabaikan atau kurang diprioritaskan. Dan
apabila terdapat kekurangan kemauan politik,
gerakan kesetaraan jender yang melibatkan
publik dengan kisah dan data yang ampuh –
dengan digerakkan oleh suara kolektif para
mitra kami – dapat membantu membangun
momentum untuk menggerakkan suatu isu
menjadi prioritas dalam agenda kebijakan.

l Platform online tersebut akan memuat
visualisasi data, kisah di balik data
tersebut, temuan survei advokat,
sumber daya mitra dan industri dan
masih banyak lagi. Dasbor data dan
profil negara akan digunakan untuk
menggali lebih dalam dari Indeks
menuju analisis yang lebih mendalam
dan penuturan kisah tentang tema,
sasaran dan target spesifik.

Dalam semua kerja komunikasi kami, Equal
Measures 2030 memiliki sasaran untuk
memberikan lebih dari sekadar fakta dan angka
dengan menyajikan konten yang meyakinkan
dan jelas – termasuk penuturan kisah yang
berpusat pada manusia, kisah keberhasilan,
kartu skor, visualisasi dan lebih lagi – yang
menghidupkan data. Dengan menambahkan
nilai pada data – melalui analisis, penuturan
kisah dan penggunaan teknologi dan alat
lainnya secara kreatif – kami bukan hanya
sekadar menghasilkan angka melainkan juga
bukti lebih lanjut yang menginspirasi dan
mendorong perubahan yang nyata.

l Pendekatan kami akan disesuaikan
untuk memenuhi kebutuhan gerakan
dan advokat anak perempuan dan
perempuan, khususnya di tingkat lokal
dan nasional, namun juga akan dapat
diakses oleh para pembuat keputusan,
media, sektor swasta, masyarakat
sipil, komunitas data, akademi dan
masyarakat umum.
l Platform online kami yang interaktif
dan mudah digunakan memiliki
sasaran untuk menjadi sumber
daya yang dicari untuk menemukan
kebijakan dan advokasi berbasis
bukti tentang kesetaraan jender dan
sumber daya yang lebih luas untuk
melacak kemajuan terkait jender dan
pengembangan.

PEMBUAT KEBIJAKAN
DAN KESETARAAN
JENDER
LAPORAN TERBARU KAMI
Pada tahun 2017, Equal Measures 2030
menyurvei lebih dari 100 pembuat kebijakan di
Kolombia, India, Indonesia, Kenya dan Senegal
untuk memahami persepsi mereka tentang
kemajuan isu terkait jender dan akses mereka
terhadap data dan penggunaan data sebagai
informasi untuk mengambil keputusan.
Survei ini merupakan studi penelitian pertama
yang dilakukan oleh Equal Measures 2030.
Temuan survei tersebut memperkuat fakta
bahwa perlu dilakukan lebih banyak hal untuk
memastikan bahwa data dan bukti bersifat
relevan dan digunakan untuk memandu para
pembuat kebijakan dalam membuat keputusan
berdasarkan informasi untuk mencapai TPB
bagi anak perempuan dan perempuan.
Kami mengundang Anda untuk membaca
laporan tersebut di situs web kami,
equalmeasures2030.org
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POLICYMAKERS AND
GENDER EQUALITY:
WHAT THEY KNOW AND
HOW THEY KNOW IT

INITIAL FINDINGS

SEGERA HADIR BULAN SEPTEMBER 2018

ADVOKAT, DATA DAN KESETARAAN JENDER
Laporan berikutnya akan mencantumkan
wawasan dari ratusan advokat yang
disurvei terkait siapa saja yang
mengupayakan kesetaraan jender di
seluruh dunia. Laporan tersebut memiliki

sasaran untuk menangkap pandangan
para advokat tentang kesetaraan jender,
tentang pengukuran dan indikator
kemajuan, dan digunakannya data dan
bukti dalam kerja mereka.

equalmeasures2030.org

IKUTLAH
TERLIBAT
Equal Measures 2030 dibentuk oleh keinginan
bersama akan kolaborasi dan kemitraan.
Sebagai bagian yang sangat penting
dalam strategi kami, kami selalu berupaya
melibatkan organisasi, perusahaan dan
individu yang memiliki visi yang sama dengan
kami akan dunia di mana kesetaraan jender
tercapai dan setiap anak perempuan dan
wanita berharga dan dihargai.

Jika Anda merupakan bagian dari
gerakan anak perempuan atau
wanita atau seorang advokat Mari
senantiasa terhubung seiring dengan
kami memperluas model pemberian dana
hibah kami dan terhubunglah dengan kami
untuk mengakses alat dan sumber daya
terkait advokasi, bantu kami mengidentifikasi
peluang utama yang berpengaruh di tingkat
nasional dan regional, berbagi data dengan
kami dan dukunglah penelitian oleh dan untuk
anak perempuan dan perempuan.

Jika Anda berasal dari sektor
swasta Bekerja samalah dengan kami.
Manfaatkan keterampilan, keahlian, sumber
daya dan semangat Anda akan kesetaraan
jender dengan bergabung dengan kami
untuk meningkatkan kesadaran, membangun
kapasitas, berbagi data, berinvestasi
untuk memampukan upaya kami dan
bekerja bersama para pembuat
keputusan utama yang dapat
Untuk mempelajari lebih
lanjut tentang pekerjaan
kami dan membahas area
kolaborasi, hubungi
info@equalmeasures2030.org

memungkinkan terjadinya perubahan
transformatif.

Jika organisasi Anda memiliki
data yang dapat menceritakan
kisah yang penting tentang anak
perempuan dan perempuan Bantu
kami memberikan gambaran yang lebih
lengkap. Bersama kita dapat menghasilkan
pemahaman yang menyeluruh tentang
kehidupan perempuan dan wanita serta
memantau apakah kemajuan dalam mencapai
kesetaraan sungguh sedang terjadi. Hubungi
kami untuk mengetahui bagaimana kita dapat
berkolaborasi.

Jika Anda seorang jurnalis atau
pembuat visualisasi data Tunjukkan
pada kami bagaimana Anda membuat data
menjadi berarti. Jika Anda baru-baru ini
menulis tentang atau memvisualisasikan data
untuk audiens Anda sendiri, bagikan hasil
kerja Anda dengan kami sehingga kami dapat
membagikannya dengan yang lain. Atau
hubungi kami untuk melihat bagaimana kita
dapat bekerja bersama untuk menghidupkan
kisah data yang baru.

Jika Anda seorang individu Jadilah
bagian dari komunitas EM2030. Daftarkan
diri Anda untuk menerima buletin
kami, ikuti kami di Twitter,
Facebook, dan LinkedIn dan
bantu kami memperkuat
visi, misi dan amanat
kami.

USAID
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MITRA EQUAL
MEASURES 2030
The African Women’s Development and Communication Network
(FEMNET) merupakan LSM berbasis keanggotaan tingkat regional
yang dibentuk pada tahun 1988 untuk membagikan informasi,
pengalaman, ide dan strategi di antara LSM perempuan Afrika untuk
memperkuat kapasitas perempuan untuk ikut serta secara efektif
dalam pengembangan benua kita. Hal ini dilakukan melalui advokasi,
pembangunan kapasitas, komunikasi dan pembentukan jejaring.
Asian-Pacific Resource and Research Centre for Women (ARROW)
organisasi perempuan nirlaba regional yang berbasis di Kuala Lumpur,
Malaysia, berupaya untuk memampukan perempuan menjadi warga
negara yang setara di segala aspek kehidupan mereka dengan
memastikan tercapainya kesehatan dan hak seksual dan reproduktif
mereka.
Bill & Melinda Gates Foundation berkomitmen untuk menghapus
hambatan agar perempuan dan anak perempuan dapat maju dan
untuk bekerja sama dengan para mitra untuk mewujudkan dunia di
mana setiap orang memiliki peluang untuk menjalani hidup yang sehat
dan produktif. Sebagian upaya Equal Measures 2030 didukung oleh
Yayasan Bill & Melinda Gates. Staf yayasan juga berpartisipasi dalam
kemitraan, di mana sesuai.
Data2X merupakan platform teknis dan advokasi kolaboratif, yang
bermarkas di Yayasan Persatuan Bangsa-Bangsa dan didedikasikan
untuk memperbaiki kualitas, ketersediaan dan penggunaan data jender
guna menciptakan perbedaan praktis dalam kehidupan perempuan
dan anak perempuan. Data2X berupaya untuk menutup kesenjangan
data jender, mendorong pengumpulan data yang lebih luas dan tidak
bias, dan menggunakan data jender untuk memperbaiki kebijakan,
strategi dan pengambilan keputusan untuk mendukung kesetaraan
jender.
International Women’s Health Coalition (IWHC) memajukan
kesehatan dan hak seksual dan reproduktif perempuan dan kaum
muda, khususnya remaja putri, di Afrika, Asia, Amerika Latin dan
Timur Tengah. IWHC memajukan agenda ini dengan mendukung dan
memperkuat para pemimpin dan organisasi yang bekerja di tingkat
komunitas, nasional, regional dan global, dan dengan melakukan
advokasi bagi kebijakan, program dan pendanaan internasional dan AS.

KPMG International menghadirkan keahlian lintas industri dalam
merespons tantangan masa kini dan memberikan solusi yang berani
untuk memenuhi Sasaran Global. KPMG sangat menghargai dampak
transformatif dari pemberdayaan perempuan dan anak perempuan.
Perusahaan tersebut terlibat di seluruh sektor publik dan swasta
dalam mengimplementasikan solusi dan bekerja dalam kemitraan
yang mengupayakan terciptanya dunia yang lebih sejahtera, kokoh dan
inklusif.
ONE Campaign merupakan organisasi yang terdiri atas lebih dari 9
juta orang di seluruh dunia yang mengambil tindakan untuk mengakhiri
kemiskinan ekstrem dan penyakit yang dapat dicegah, serta mengatasi
ketidaksetaraan jender. Kampanye ONE yang bernama ‘Poverty is Sexist’
memiliki sasaran untuk memengaruhi para pemimpin untuk mengadopsi
kebijakan dan keputusan penting yang menempatkan anak perempuan
dan perempuan di jantung agenda pengembangan global.
Plan International merupakan organisasi pengembangan dan
kemanusiaan yang mandiri yang memajukan hak anak-anak dan
kesetaraan bagi anak perempuan. Dalam mengupayakan terciptanya
dunia yang adil, organisasi ini bekerja bersama anak-anak, kaum
muda, pendukung dan mitra untuk menghasilkan perubahan yang
signifikan bagi anak perempuan dan anak laki-laki, dengan memberikan
penekanan khusus pada kesetaraan jender.
Women Deliver mengetahui bahwa saat dunia berinvestasi pada
anak perempuan dan perempuan, semua orang menang. Sebagai
advokat global terkemuka bagi kesehatan, hak dan kesejahteraan
perempuan dan perempuan, Women Deliver menyatukan beragam
suara dan kepentingan untuk mendorong kemajuan, khususnya dalam
hal kesehatan dan hak ibu, seksual dan reproduktif. Women Deliver
membangun kapasitas, berbagi solusi dan membentuk kemitraan,
bersama-sama menciptakan koalisi, komunikasi dan aksi yang memicu
komitmen dan investasi politik pada anak perempuan dan perempuan.
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