
BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Penulis menyimpulkan bahwa peran UN Women dalam memprakarsai kampanye 

Heforshe untuk kesetaraan gender di Indonesia terlihat nyata dan memberikan hasil yang 

cukup efektif untuk membantu membangun kesetaraan gender di Negara yang kaya akan 

budaya ini. UN women menciptakan banyak program-program untuk mengembangkan 

kesetaraan gender ini seperti program safe cities and safe public places. Disamping itu, UN 

Women juga bekerjasama dengan semua entitas di Indonesia seperti pemangku 

kepentingan tadi hingga ke lapisan bawah masyarakat sehingga target dan tujuan UN 

Women sudah sesuai dan tercapai. Dengan adanya kampanye heforshe pun juga lebih 

mendorong masyarakat untuk turun dan ikut kedalam lapangan, ditambah lagi dengan 

ajakan untuk laki-laki untuk membantu kampanye ini. Didalam tempat pekerjaan mereka 

pun sudah mendapatkan hak-hak yang layak dikarenakan kebijakan-kebijakan dari 

pemerintah Indonesia yang begitu membantu dan membuat setiap lapangan pekerjaan di 

Indonesia sudah memperdulikan hak-hak perempuan. 

Kampanye ini terkesan menyenangkan untuk sasaran mahasiswa universitas, 

programnya pun cocok untuk semua kalangan sehingga diterima baik bagi masyarakat. 

Hanya saja kekurangan penggunaan visual menjadi penghambat untuk kampanye ini 

berjalan dengan mulus, belum lagi dengan adanya budaya yang memang susah ditembus 

untuk memperbaiki kesetaraan gender di Indonesia, tetapi hal tersebut bisa cukup 

digunakan kampanye ini untuk menyebarkan kesetaraan gender dalam hal positif yang 

masih aman diterima oleh budaya dan agama. 

Namun usaha memberantas kekerasan seksual di ruang publik di Indonesia masih harus 

terus dikembangkan dan dijalankan hingga selain mengalami penurunan atau pengurangan 



kekerasan seksual di ruang publik di Indonesia dapat dihilangkan. Pelaku kekerasan 

tersebut berasal dari individu baik di dalam rumah tangga sendiri maupun ditempat umum 

serta pelaku kekerasan yang terikat dalam suatu kelompok.  

Peran UN Women sudah sangat membantu untuk kesetaraan gender di Indonesia, 

program-program yang diambil oleh UN Women serta Langkah-langkah yang ditempuh 

dalam kampanye heforshe ini membantu negara Indonesia memperbaiki 

ketidakseimbangan gender yang ada di Indonesia. Dengan ada nya UN Women serta 

kampanye heforshe, pemerintah dan masyarakat lebih memperhatikan situasi 

ketidakseimbangan gender di Indonesia dan menyadari bahwa hal tersebut cukup penting 

untuk negara sendiri terutama dalam bidang ekonomi dan politik dengan cara mendanai 

mereka dan memberikan peluang baru bagi Wanita. 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian mengenai peran UN Women dalam kampanye heforshe untuk 

kesetaraan gender di Indonesia tahun 2017-2019 ini penulis akan memberikan beberapa 

saran yang mungkin bisa membantu. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah meneliti 

lebih lanjut mengenai program-program kampanye ini serta melihat lebih dalam apakah 

kampanye ini sampai pada provinsi-provinsi lebih terpencil di Indonesia terumata desa-

desa yang masih kental akan budaya patriarki.  

Peneliti jga memberi saran untuk mempelajari lebih lanjut tentang program tahun 2030 

yang merupakan goals dari program UN Women ini, dan mungkin peneliti selanjutnya bisa 

meneliti efek buruk dari kampanye ini yaitu adanya feminisme radikal yang membuat 

Gerakan feminisme dipandang negatif oleh masyarakat



 


