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Harap dicatat: Referensi terhadap rata-rata industri harus mempertimbangkan hanya dari individu yang diwakili dalam penelitian ini.

Temuan 
Kunci
KESENJANGAN PERSEPSI
Industri musik memiliki kesenjangan persepsi yang 
jelas dalam bagaimana kita mengasumsikan para 
profesional industri dan artis yang berpengalaman 
di industri dibandingkan dengan kenyataannya. 
Hampir 60% artis dan profesional industri percaya 
bahwa diskriminasi gender adalah masalah besar 
dalam industri ini. Perempuan dan individu 
Nonbinary1 lebih cenderung melihat diskriminasi 
gender sebagai masalah (+28% dan +46%, 
masing-masing) dibandingkan dengan Pria (-32% 
lebih kecil).

PELECEHAN SEKSUAL & 
KEKERASAN
Tingkat pelecehan seksual dan kekerasan seksual 
yang mengkhawatirkan terjadi dalam industri musik, 
sering kali terhadap perempuan dan individu 
beragam gender, tanpa sumber daya yang memadai 
untuk korban atau konsekuensi bagi pelaku. 
Perempuan (34%), individu transgender (42%), dan 
individu nonbinary (43%) dalam industri melaporkan 
telah mengalami pelecehan atau kekerasan seksual 
di tempat kerja dalam industri musik.

IDENTITAS & 
INTERSEKSIONALITAS
Diskriminasi gender dalam industri musik 
diperparah oleh diskriminasi berdasarkan 
kelompok-kelompok terpinggirkan lainnya. 
Representasi yang buruk dan tokenisme 
memperumit pengalaman perempuan dan individu 
beragam gender dalam industri ini. Minoritas 
perempuan, misalnya, lebih (+114%) merasa bahwa 
keputusan perekrutan mereka sebagian rata-rata 
didasarkan pada latar belakang rasial, etnis, suku, 
atau negara asal mereka.

KESEHATAN & KESEJAHTERAAN
Kesehatan mental adalah masalah yang merajalela 
dalam industri musik bagi perempuan, individu 
nonbinary, dan transgender. Perempuan (76%), 
individu transgender (82%), dan individu nonbinary 
(89%) semuanya rata-rata banyak melaporkan 
kesulitan dengan kesehatan mental mereka sejak 
bergabung dengan industri musik. Individu dengan 
disabilitas juga menghadapi akomodasi dan sumber 
daya yang buruk di dalam industri.

PENGAKUAN & KOMPENSASI
Kesenjangan upah masih mempengaruhi para 
profesional serta kreator perempuan dan nonbinary 
dalam industri musik dan menjadi penghalang bagi 
suksesnya karir. Sekitar separuh (53%) dari mereka 
yang bekerja di industri tersebut setuju bahwa pria 
cisgender2 dibayar lebih dari yang lain dalam 
industri musik. Separuh perempuan melaporkan 
pengalaman profesional atau karier pribadi mereka 
maupun orang lain dianggap tidak valid yang 
berdampak pada potensi penghasilan di industri 
tersebut."

KEPEMIMPINAN
Sedikit perempuan dan profesional beragam gender 
yang berkuasa di dalam industri musik dan 
menemukan hambatan dalam mencapai posisi 
kepemimpinan. 58% orang yang kami temui tidak 
setuju dengan gagasan bahwa setiap orang 
memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil di 
industri musik. Perempuan (+30%), kelompok etnis 
yang kurang terwakili (+30%), dan individu 
transgender (+74%) semuanya lebih cenderung 
melaporkan pengalaman tidak dipromosikan."

PELUANG UNTUK KEMAJUAN
Perempuan (+42%) dan individu transgender 
(+98%) dalam industri ini lebih cenderung 
mengatakan bahwa mereka tidak memiliki akses ke 
pelatihan/pengembangan profesional. Ditemukan 
juga hambatan untuk masuk ke industri ini karena 
hanya 41% dari profesional dan kreator industri 
yang merekomendasikan karir di industri musik saat 
ini (22% lagi akan merekomendasikan karir di 
industri jika meningkatkan kesetaraan gender).

1 NONBINARY (JUGA NON-BINARY): SESEORANG YANG MENGIDENTIFIKASI DIRINYA DENGAN 
IDENTITAS GENDER YANG TIDAK SEPENUHNYA LAKI-LAKI MAUPUN SEPENUHNYA PEREMPUAN (DI 

LUAR GENDER BINER).
2 CISGENDER: SESEORANG YANG IDENTITAS GENDER-NYA SESUAI DENGAN JENIS KELAMIN YANG 

DITETAPKAN PADA SAAT KELAHIRAN.
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UNTUK INDUSTRI MUSIK
Evaluasi kondisi saat ini dari industri dengan 
melakukan dan mengadakan penelitian tentang 
kesetaraan gender di lingkungan ini. Baca studi BE 
THE CHANGE: Kesetaraan Gender dalam 
Industri Musik secara lengkap di sini.

Evaluasi komposisi gender tim eksekutif, dewan, 
dan kepemimpinan serta memastikan 
representasi yang beragam di tim tersebut, 
mencerminkan industri musik secara keseluruhan.

Mendorong dialog tentang kesetaraan gender 
dengan menciptakan ruang untuk diskusi (misalnya 
workshops, konsultasi dengan ahli eksternal, dsb.) 
dan memungkinkan proses pembelajaran terjadi 
tanpa takut pembalasan atau konsekuensi dari 
“mengatakan hal yang salah.”

Berjanji untuk menciptakan industri yang lebih 
inklusif dengan berkomitmen untuk meningkatkan 
representasi gender di semua level dan sektor 
industri musik.

Mengajak lebih banyak wanita dan pembuat 
kreator dengan beragam gender serta produser 
untuk penampilan musik live dan juga 
mempekerjakan pembuat kreator yang lebih 
beragam di belakang layar sebagai produser, 
penulis lagu, engineer, dan sebagainya, dengan 
tujuan mewujudkan representasi gender yang 
setara.

Meningkatkan ketersediaan ruang aman bagi 
kreator untuk merekam, mempromosikan, dan 
menampilkan karya mereka (misalnya, memperluas 
ketersediaan pada siang hari di studio rekaman, 
menunjuk zona bebas zat adiktif di tempat konser 
live, membuka studio hanya untuk perempuan dan 
beragam gender, dsb.).

Ambil Tindakan Sekarang! TANDA TANGANI 
Perjanjian Keychange global untuk membuat 
langkah-langkah personalisasi dalam perjalananmu 
menuju representasi yang setara dalam industri 
musik.

UNTUK HR/KEPIMPINAN
Bertekad untuk menyediakan transparansi gaji 
dalam deskripsi pekerjaan, pembayaran yang sesuai 
untuk pekerjaan, tanpa memandang gender, dan 
mendiversifikasi komite perekrutan sehingga 
mereka merepresentasikan seluruh industri musik.

Menyediakan jalur yang jelas untuk kemajuan, 
serta menginvestasikan pelatihan dan kesempatan 
pengembangan karir bagi wanita dan juga para 
profesional dan kreator industri musik dengan 
beragam gender

Mewajibkan pelatihan anti-pelecehan seksual 
dan sensitivitas gender untuk semua karyawan 
industri

Memastikan adanya ruang bebas pembalasan 
dan anonim baik secara online maupun tatap muka 
untuk melaporkan kasus diskriminasi dalam industri 
musik dengan aman.

Memberikan sumber daya kesehatan mental dan 
akomodasi bagi mereka yang memiliki 
disabilitas di semua lingkungan industri musik 
(misalnya, di studio, dalam tur, dsb) dan 
memanfaatkan sumber daya eksternal seperti Safe 
Tour. Jika kamu membutuhkan bantuan segera, 
silakan kunjungi International Association for 
Suicide Prevention, Helpline Direct-Link, dan 
Trans Lifeline (hanya untuk AS dan Kanada).

Ambil Tindakan Sekarang! Lihat pasar dan profil 
profesional ini yang menampilkan wanita dan 
kreator beragam gender serta profesional di 
industri: Gritty in Pink dengan INPINK 
Marketplace, Sound Girls, She Is The Music, 
Amplify Her Voice, dan sebagainya.

https://www.keychange.eu/what-can-i-do/as-a-music-organisation-representative
https://www.safetour.org/
https://www.safetour.org/
https://www.iasp.info/crisis-centres-helplines/
https://www.iasp.info/crisis-centres-helplines/
https://findahelpline.com/i/iasp
https://translifeline.org/
https://inpink.com/
https://inpink.com/
https://soundgirls.org/profiles/
https://sheisthemusic.org/profiles/
https://www.amplifyhervoice.org/
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UNTUK PRIA
Jika kamu tidak tahu harus mulai dari mana, 
tanyakan pada wanita dan individu beragam 
gender di organisasi kamu bagaimana cara terbaik 
mendukung mereka.

Berbicaralah dan bertindak konkret untuk 
mendukung, menyokong, serta berjuang untuk 
profesional industri dan kreator kamu.

Rekrut dan pekerjakan wanita serta kreator 
beragam gender dan profesional industri untuk 
mengembangkan tim dan perspektif yang beragam.

Edukasi dirimu tentang realitas yang dihadapi 
wanita dan individu beragam gender di industri 
musik yang berasal dari praktik diskriminasi historis 
di industri tersebut.

Gunakan posisi keistimewaanmu untuk 
mendukung karier wanita dan individu beragam 
gender, membagi ulang kekuasaan di antara semua 
gender di industrimu.

Ambil Tindakan Sekarang! Berbicaralah 
menentang diskriminasi gender secara langsung 
dan online yang dilakukan terhadap wanita dan 
individu beragam gender di industri musik.

UNTUK WANITA & INDIVIDU 
BERAGAM GENDER
Berbicaralah tentang urusan keselamatan dan 
ketidaksetaraan di industri musik dengan 
melaporkan insiden diskriminasi gender pribadi atau 
yang disaksikan.

Untuk pemimpin, berikan mentoring kepada 
wanita dan individu beragam gender untuk 
membantu menumbuhkan pemimpin generasi 
berikutnya di industri musik.

Ambil Tindakan Sekarang! Bangun atau 
bergabunglah dengan jaringan industri musik 
(Women in Music, SheSaidSo, Color of Music 
Collective, Queer Capita, dsb.) dan manfaatkan 
sumber daya pengembangan profesional dan 
kesempatan jaringan mereka.

UNTUK KREATOR
Pilih tim kamu dengan hati-hati dan bekerja 
dengan organisasi, agen, dan manajemen yang 
telah menjanjikan komitmen terhadap kesetaraan 
gender (contohnya Festival Reeperbahn yang telah 
mengambil Perjanjian Keychange untuk 
kesetaraan gender).

Merekrut perempuan dan individu beragam 
gender untuk peran tradisional yang didominasi 
laki-laki (contohnya produser, sound engineer, road 
crew, dsb.). Organisasi seperti #BookMoreWomen 
dan Diversify The Stage adalah contoh bagus dari 
praktik pemesanan inklusif.

Gunakan suaramu di dunia musik live untuk 
'membagi panggung' dengan perempuan dan 
individu beragam gender, memberikan kesempatan 
dan membela kreator dari semua jenis kelamin.

Menetapkan ruang untuk perempuan dan 
penggemar beragam gender untuk menikmati 
musik live dengan aman (seperti "Girls to the Front" 
yang dipopulerkan oleh penyanyi Punk Rock 
Kathleen Hanna).

Bekerja sama dengan organisasi pada acara 
musik live yang bekerja untuk menciptakan 
lingkungan yang aman bagi perempuan dan individu 
beragam gender pada acara musik live (contohnya 
Calling All Crows (HereForTheMusic), Safe 
Spaces Now dari UN Women UK).

Berinvestasi dalam kesehatan dan 
kesejahteraan kamu sendiri dengan mengakses 
layanan yang tersedia untuk kreator di industri 
musik (seperti Music Minds Matters, Backline, 
and sebagainya).

Ambil Tindakan Sekarang! Pertimbangkan untuk 
mengadopsi riders inklusif yang mengharuskan 
representasi yang beragam di antara line-up 
pertunjukan dan kru.

https://www.womeninmusic.org/
https://www.shesaid.so/
https://www.colorofmusiccollective.com/
https://www.colorofmusiccollective.com/
https://www.queercapita.com/
https://www.reeperbahnfestival.com/en/frontpage
https://www.bookmorewomen.com/
https://www.diversifythestage.org/
https://www.callingallcrows.org/
https://www.callingallcrows.org/hftm
https://www.unwomenuk.org/safe-spaces-in-music
https://www.unwomenuk.org/safe-spaces-in-music
https://www.musicmindsmatter.org.uk/
https://backline.care/

