
2.  EKONOMI
  Alokasi anggaaran untuk Lapangan kerja   

 dan modal usaha bagi perempuan
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3.  KEBERSIHAN LINGKUNGAN 
  Pembuatan kebijakan dana lokasi anggaran  

 untuk Pengelolaan Sampah dan Sanitasi   
 yang baik untuk perempuan

4.  AIR BERSIH
  Akses perempuan terhadap air bersih
  Pembuatan kebijakan terkait dengan Per  

 lindungan kawasan aliran sungai

5.  PANGAN MURAH DAN SEHAT
  Akses terhadap makanan, bergizi atau beras  

 raskin yang layak untuk di konsumsi teru  
 tama oleh balita dan ibu hamil.

  Pembuatan kebijakan ditingkat daerah   
 dana lokasi anggaran untuk mempermudah  
 Akses perempuan dan anak terhadap   
 makanan bergizi ,atau beras raskin yang   
 layak untuk di konsumsi

10. PENDIDIKAN
  Alokasi biaya pendidikan 9 tahun hingga   

 jenjang SMU (Gratis)

7.  ALIH FUNGSI LAHAN PRODUKTIF
  Pembuatan kebijakan ditingkat daerah un  

 tuk perlindungan kawasan lahan produktif

8.  KDRT
  Pembuatan kebijakan dan alokasi anggaran  

 untuk pencegahan, perlindungan dan   
 penanganan kasus KDRT

9.  PERLINDUNGAN ANAK
  Pembuatan kebijakan dan alokasi Anggaran  

 untuk pencegahan, perlindungan dan pen  
 anganan kasus Kekerasan terhadap anak

6.  TRAFIKING PEREMPUAN 
 DAN ANAK

  Pembuatan kebijakan dan alokasi anggaran  
 untuk pencegahan, perlindungan dan pen  
 anganan kasus TRAFIKING PEREMPUAN   
 DAN ANAK

11. KESETARAAN GENDER
  Membuat kebijakan ditingkat daerah yang   

 mengharuskan perempuan terlibat dalam   
 pengambilan keputusan penting di dalam   
 Masyarakat .

  Alokasi anggaran untuk program pengua  
 tan kapasitas dan skill perempuan dalam   
 memperkuat partisipasi perempuan dalam   
 pengambilan keputusan di Masyarakat

1.  KESEHATAN
  Kartu JAMKESMAS yang merata.
  Pelayanan kesehatan ibu dan bayi gratis   

 dan mudah prosesnya

12. BURUH MIGRANT
  Membuat kebijakan ditingkat daerah untuk   

 Perlindungan hak-hak Buruh Migran    
 perempuan dan anggota Keluarganya   
 Mengacu pada konvensi

  Alokasi anggaran untuk penanganan kasus   
 dan penguatan hak-hak Buruh migran   
 perempuan dan anggota keluarganya.


