
                Build Change Indonesia 

Merayakan Perempuan di Bidang Konstruksi 

Untuk merayakan Hari Perempuan Internasional, Build Change Indonesia berfokus pada 
Perempuan dalam bidang Konstruksi, untuk menyoroti peran vital yang dimainkan per-
empuan dalam bidang industri konstruksi. Sementara kami tidak mengabaikan peran laki-
laki, yang telah memberikan kontribusi secara signifikan terhadap perkembangan 
perekonomian Indonesia, kami hanya sekedar berterima kasih atas peran perempuan, 
yang kontribusinya secara besar tidak diketahui. Kami di Build Change berupaya untuk 
mendukung perempuan dan meningkatkan kesadaran akan banyaknya kesempatan yang 
tersedia bagi perempuan dalam bidang industri konstruksi dalam rangka mempromosikan 
gender tenaga kerja yang lebih beragam. 

Build Change Indonesia Office locations:   
Jl. Beringin IVB No. 4, Lolong Belanti, Padang.   
PasirLuyu Barat No. 40, Bandung.   

Di sebagian besar negara, industri bangunan sebagian besar telah didominasi laki-laki, dan per-

empuan telah mengalami kesulitan mendapatkan akses yang setara, baik untuk pelatihan dan kes-

empatan kerja. Build Change kami berusaha untuk mengatasi penghalang ini melalui: 

 Mempromosikan partisipasi perempuan di semua elemen program kami. 

 Menawarkan  pelatihan Desain dan Konstruksi Aman Gempa (DKAG)  untuk sekolah kejuruan 
di Indonesia, mendorong para remaja putri agar berpartisipasi secara penuh didalam program 
pelatihan kami. 

 Membangun kepercayaan diri perempuan dalam bidang konstruksi dengan menyediakan ket-
erampilan praktis, pengetahuan dan pengalaman baru yang memungkinkan mereka untuk 
mengakses kesempatan kerja yang sama seperti rekan-rekan pria mereka. 

 Kami juga mempertimbangkan tambahan kerentanan perempuan pada saat pasca bencana, 
bekerja untuk menangani kesulitan mereka dalam proyek rekonstruksi rumah dan bahan 
bangunan yang lebih baik. 

Perempuan hanya mewakili 2% 

dari sektor konstruksi Indone-

sia. Build Change berusaha 

untuk mendukung perempuan 

lebih lanjut dalam rangka 

mempromosikan gender tena-

ga kerja yang lebih beragam. 

 Ulasan Khusus bagi Hari Perempuan Internasional: 8 Maret 2013 

Build Earthquake Resistant Houses 
  
Change Construction Practice Permanently  

http://www.buildchange.org/
http://www.internationalwomensday.com/
https://twitter.com/buildchange
http://www.facebook.com/pages/Build-Change-Indonesia/177039295768959


                Build Change Indonesia 

Promotion of Women in our Programs 

Build Change Indonesia Office locations:   
Jl. Beringin IVB No. 4, Lolong Belanti, Padang.   
PasirLuyu Barat No. 40, Bandung.   

Ulasan Khusus bagi Hari Perempuan Internasional: 8 Maret 2013  

Dalam program rekonstruksi yang digerakan oleh para pemilik 
rumah, kami memperhitungkan dampak bencana terhadap 
perempuan dan tambahan kerentanan mereka, sebagaimana 
seringkali mereka menghadapi tantangan tambahan dalam 
membangun kembali rumah mereka. Kami menargetkan pro-
gram bantuan teknis kami untuk menjawab kebutuhan mere-
ka, memungkinkan perempuan untuk memimpin dan mengel-
ola upaya rekonstruksi rumah mereka sendiri ke tingkat yang 
memenuhi standar aman gempa dan meningkatkan ketahanan 
mereka dalam menghadapi guncangan di masa depan. 

Dibandingkan dengan laki-laki, Bencana  lebih berpengaruh 

buruk terhadap Perempuan, terutama oleh gempa bumi. 

 33% dari pelajar SMK adalah perempuan, namun tenaga kerja kon-
struksi hanya mewakili 2%, sehingga usaha masih perlu dilakukan un-
tuk mendorong remaja putri agar tetap berada di sektor ini.  

 Kami sangat senang mengumumkan bahwa setelah pelatihan kejuruan 
DKAG Build Change, lebih banyak remaja putri yang telah mengambil 
jurusan konstruksi sebagai bagian dari program pendidikan mereka.  

Perempuan mengalami keterbatasan budaya dan sosial yang lebih 

daripada laki-laki ketika memasuki karir di bidang konstruksi. 

Mata Pencaharian perempuan lebih rent-

an terhadap bencana. 

Di proyek Bahan Bangunan Yang Lebih 
Baik kami di wilayah Padang Pariaman 
berupaya meningkatkan ketahanan mata 
pencaharian melalui pengembangan 
koperasi dan akses ke microfinance. Hal 
ini akan memungkinkan pemulihan mata 
pencaharian yang lebih cepat dan 
ketahanan bagi perempuan dan rumah 
tangga mereka setelah gempa bumi dan 
bencana di masa mendatang. 
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Build Change Indonesia           

Promotion of Women in Construction 

Berikut adalah contoh perempuan di Build Change yang unggul di sukses karir dalam bidang industri konstruksi:  

Elizabeth Hausler Strand:   CEO dan Pendiri Build Change  

Build Change didirikan oleh Dr Elizabeth Hausler Strand. Didorong oleh tidak per-
lunya and dapat dihindarinya korban nyawa yang disebabkan oleh bangunan yang 

runtuh karena gempa bumi, Elizabeth mendirikan Build 
Change, sebuah perusahaan non-profit sosial yang ber-
fokus pada peningkatan akses terhadap perumahan 
yang aman gempa, terutama bagi keluarga yang rentan. 
Tekadnya yang tak tergoyahkan untuk melatih orang 
lain untuk membangun rumah aman gempa telah 
menghasilkan 80.000 orang yang tinggal di rumah yang 
lebih aman di seluruh Indonesia, Haiti dan Cina.          

Elizabeth memiliki M.S. dan Ph.D. di bidang teknik sipil 
dari University of California dan M.S dalam ilmu ling-

kungan dari Universitas Colorado. Dia berdedikasi untuk mendorong lebih banyak 
remaja  putri untuk memasuki karir di industri konstruksi, sangat tegas percaya 
bahwa anak perempuan dapat melakukan apapun yang  anak laki-laki bisa dil-
akukan!  

Tati Deswita: Senior Technical Supervisor  Build Change Indonesia 

Tati belajar teknik sipil di Universitas Andalas, Padang. Setelah 
lulus, dia termotivasi untuk membantu orang dengan pemulihan 
bencana, dan memulai karirnya di sektor LSM. Tati telah meraih 
banyak pengalaman teknik di Build Change dan dari pekerjaan 
sebelumnya di UN Habitat, ACTED, CRS, IBU Foundation dan Cari-
tas, di bidang tanggap darurat dan rekonstruksi perumahan pasca 
bencana. Dia benar-benar menikmati pekerjaan yang ia lakukan, 
tetap berkomitmen kuat untuk membantu orang mengurangi dan 
pulih dari bencana. 

Ulfiana: Program Officer Build Change Indonesia 

Ulfiana belajar teknik sipil di Universitas Padang, menemukan subjek ini sangat 
menarik. Pada tahun 2008 ia bergabung dengan Build Change sebagai junior con-
struction apprentice memperoleh pengalaman yang sangat banyak 
bekerja pada program bantuan teknis pemilik rumah kami di 
Agam, Sumatera Barat. Pada tahun 2009 ia dipromosikan menjadi 
program asisten dan tahun 2010 menjadi program officer, di mana 
dia sekarang mendukung berbagai aspek program Build Change, 
termasuk informasi monitoring dan pelaporan, memastikan proyek
-proyek kami diimplementasikan dengan cara sebaik mungkin. Ulfi-
ana senang bekerja untuk Build Change karena sehari-hari ia dapat 
membantu mengurangi ancaman dari gempa bumi dan membantu 
menyelamatkan nyawa. 

“anak perempuan dapat melakukan apapun 

yang  anak laki-laki bisa dilakukan!” 

Untuk informasi lebih lanjut 
mengenai program Build Change dan 
mendengar lebih banyak hal lagi dari 

Tati mengenai pengalamannya bekerja di sektor konstruksi, dengar-
kan di : Radio First Response (Heartline Radio 100.6 FM) pukul 14:00 
hari Kamis 7 Maret. 

Facebook:  Build Change          

  Indonesia 

http://www.firstresponseindonesia.com/
http://www.buildchange.org/
http://www.facebook.com/pages/Build-Change-Indonesia/177039295768959
https://twitter.com/buildchange

