Untuk segera disiarkan
SAATNYA ANAK PEREMPUAN MENJADI PEMIMPIN:
SEHARI MENJADI MENTERI KEUANGAN

Jakarta, 6 Februari 2019 - Kegiatan Girls Takeover yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan
bekerja sama dengan Yayasan Plan Internasional Indonesia telah berhasil memilih pemenang untuk
menjalani peran sebagai Menteri Keuangan selama satu hari. Tania, anak perempuan berusia 15 tahun
yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah akan memimpin sejumlah rapat bersama jajaran eselon satu
dan dua Kementerian Keuangan selama satu hari pada Rabu (6/3).
Tania terpilih sebagai satu pemenang setelah melewati proses seleksi oleh panitia. Terdapat lebih dari 660
vlog bertema “Kesetaraan Bagi Perempuan di Kementerian Keuangan” yang diterima oleh panitia
penyelenggara. Tania, sebagai salah satu dari tiga anak yang terpilih, dipilih karena memiliki ide atau
gagasan program yang orisinil, kreatif, dan inovatif yang tertuang dalam esai yang ia tulis. Selain itu, Tania
juga memiliki tingkat kepercayaan diri yang tinggi serta artikulasi yang lugas dalam menyampaikan
gagasannya secara singkat dan jelas.
Usai melalui masa seleksi, ketiga anak perempuan terpilih menjalani serangkaian pelatihan dan
pembekalan pengetahuan mengenai kepemimpinan, serta pemaparan terkait peran yang akan diambil
dalam sehari. Selain Tania yang mengambil peran sebagai Menteri Keuangan, dua anak terpilih lainnya
yaitu Maria dan Putri masing-masing menggantikan posisi Direktur Jenderal Pajak serta Direktur Jenderal
Bea dan Cukai.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mengungkapkan harapan dan kebanggaannya kepada anak-anak yang
mengikuti kegiatan “Yuk, Jadi Menteri Keuangan Sehari”. Menkeu mengatakan, banyaknya anak
perempuan yang berpartisipasi dalam kompetisi ini membuktikan bahwa anak-anak perempuan di
Indonesia punya kemampuan menjadi pemimpin. Sri Mulyani menambahkan, “Sudah saatnya anak-anak
perempuan ikut andil di bidang perekonomian. Kita semua wajib memberi mereka kesempatan untuk
belajar dan meraih ilmu setinggi-tingginya. Jadi ke depannya, akan lebih banyak perempuan yang dapat
menjadi pemimpin, khususnya menteri keuangan seperti saya. Upaya ini merupakan investasi kita
bersama agar kelak di masa depan Indonesia memiliki banyak perempuan pemimpin yang ahli dan
cekatan di bidang perekonomian.”
Direktur Eksekutif Yayasan Plan International Indonesia, Dini Widiastuti menambahkan, “Perempuan dan
anak perempuan dapat turut menciptakan perubahan jika hak-hak mereka terpenuhi dan diberi
kesempatan yang sama. Yayasan Plan International Indonesia, lewat kampanye #GirlsGetEqual, ingin

membukakan mata dan wawasan kita bahwa anak-anak perempuan di Indonesia memiliki banyak potensi.
Yang mereka butuhkan adalah dukungan dari berbagai pihak agar dapat meraih cita-citanya”.
Kegiatan Girls Takeover diselenggarakan dalam rangka Hari Perempuan Internasional (International
Women’s Day/IWD) yang diperingati pada tanggal 8 Maret setiap tahunnya. Acara ini terselenggara berkat
kerjasama Kementerian Keuangan dengan Yayasan Plan International Indonesia (YPII) dan Youth Coalition
for Girls (YCG). Kompetisi #GirlsTakeover diangkat dengan tajuk “Yuk, Jadi Menteri Keuangan Sehari”.
Melalui kompetisi ini, penyelenggara memberikan kesempatan kepada anak perempuan terpilih untuk
menjalani peran sehari menjadi Menteri Keuangan.
Di sisi lain, isu ekonomi dan keuangan tidak terlepas dari kehidupan perempuan di mana anak perempuan
perlu mendapatkan kesempatan yang setara untuk berperan. Lebih dari 700 juta perempuan di seluruh
dunia mendapatkan penghasilan dari ekonomi informal dengan akses yang terbatas terhadap
perlindungan sosial, layanan publik, dan infrastruktur yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan
keamanan penghasilan mereka.1 Selain itu, perempuan juga mengerjakan pekerjaan domestik dan
pengasuhan tidak berbayar 2,6 kali lebih besar dari laki-laki.2 Indonesia sendiri ada di peringkat 107 untuk
partisipasi dan kesempatan ekonomi dari 149 negara di Gender Gap Report 2018.3
Untuk informasi lebih lanjut mengenai kompetisi #GirlsTakeover “Yuk, Jadi Menteri Keuangan Sehari” dan
kampanye #GirlsGetEqual, silakan menghubungi:
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