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PERPUSTAKAAN IKK 
FEMA ·IPSPENDAHULUAN 

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender dellgan bukti dikeluarkal1l1ya INPRES No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender (PUG) dalam Pembangumm Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh pejabat 
negara, termasuk Gubemur dan BupatiIWalikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah 
Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh proses pembangunan mulai dari 
penyusWlan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang berperspektif gender 
dengan melibatkan peranserta warga negara baik laki-laki maupWl perempuan. 

Peran Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden 
Nomor 7 Tahoo 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP1MN) 
Republik Indonesia Tahun 2004-2009. Desain Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia 
tercermin dari Visi dan Misinya. VISI Pembangunan Nasional Tahun 2004·2009 diarahkan 
untuk mencapai: (I) Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negam yang aman, 
bersatu, ruJ....un dan damai; (2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negam yang menjunjung 
tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; dan (3) Terwujudnya perekonomian yang 
m.ampu menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi 
yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan VISI 
Pembangunan Nasional tersebut ditetapkan 3 (tiga) MISI Pembangunan Nasional Tahun 2004· 
2009 yang meJiputi: (1) Mewujudkan Indonesia yang Arnan dan Dama!; (2) Mewujudkan 
Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) Mev.'Ujudkan Indonesia yang Sejahtera. 1) 2) 

Departemen Pendidikan Nasional mengemban tugas yang diamanatkan oleh Undang
Undang Dasar 1945 yang tertera pada Pasal 27, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; Pasal 28C 
(I) bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya meIaIui pemenuhan kebutuban
kebutuhan dasamya, berhak atas pendidikan dan untuk memetik manfaat dari ilmu pengetahuan 
dan teknologi, seni dan budaya, untuk memngkatkan mutu kehidupannya dan untuk kebaikan 
seluruh umat manusia; Pasal 31 (1) bahwa setiap warga negara berhak menerima pendidikan; dan 
Pasal 31 (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar, dan pemerintah wajib 
mendanai ini. 

Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan mengacu pada arah dan strategi 
Pembangunan Pendidikan seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 
Tentang Sistem Pendidikan Nasionlll (Sisdiknas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) dengan tujuan 
pembangunan pendidikan yang diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 
diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, mlai keagamaan, nilai cultural, dan 
kemlljemukan bangsa (Gambar.I). 

Landasan kebijakan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional juga mengacu 
pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghaptlsan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 3277) dan Undang-Undang 
Nomor 39 Tahoo 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

Seiring dengan era gIobalisasi total, maka isu kesetaraan gender menjadi isu global yang 
sangat relevan menyangkut keterpaduan antara kerjasama laki-laki dan perempuan di segala 
bidang. Sebagai komitmen global dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 
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dalam hidang pendidikan, Indonesia juga merujuk pada 8 (delapan) tujuan utama Millenium 
Development Goals (MDGs) sampai dengan tahun 2015, yainl: (I) Tujuan Ke-2: yaitu mencapai 
pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak baik laki-Iaki 
maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar, dan (2) Tujuan Ke-3: yaitu 
mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapuskan 
segal a bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lamb at pada tabun 
2015. 

D u 
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Gambar 1. KUALITAS SISTEM PENDIDIKAN YANG RESPONSIF GENDER 

(Disarikan dari UNESCO, 2005 dan UU No 20 Tahun 2003) 

Sebagai salah saru negara anggota UNESCO, Indonesia telah menandatangani 
Kesepakatan Dakar mengenai Kebijakan Pendidikan Untuk Semua atau PUS (Education for All), 
yang di dalamnya mencanangkan beberapa hal pcnting berkenaan dengan target pencapaian 
kcsetaraan gender dalam bidang pendidikan. Target kebijakan terse but adalah: (1) Menjamin 
bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak perempuan, anak-anak dalanl keadaan 
yang sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan 
pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik, (2) Mencapai perbaikan 50% 
pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjeJang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, 
dan akses yang adil pad a pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang 
dewasa, dan (3) Penghapusan kesenjangan gender pada Pendidikan Dasar dan Menengah pada 
tahun 2005 dan mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus 
pada kepastian sepenuhnya bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh Pendidikan 
Dasar yang bemlutu. 
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Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran umlltn mengenai pentingnya 
pengarusutamaan gender (PUG) di bidang pendidikan dengan terlebih dahulu disajikan secara 
gans besar data dan informasi mengenai kesenjangan gender bidang pendidikan. Kemudian 
dijelaskan pula mengenai mekanisme PUG yang sudah dilakukan oleh Oepartemen Pendidikan 
Nasional berikut masukan-masukan mengenai checklist bidang pendidikan (baik checklist 
kesetaraan gender bidang pendidikan di tingkat keluarga dan masyarakat, checklist kcbijakan 
kesetaraan gender di bidang pendidikan, dan pernn perguruan tinggi dalam meningkatkan prestasi 
perempuan di bidang pendidikan). 

KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDIKAN DI INDONESIA 

Kondisi Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan 

Meskipun Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sudah 
dilakukan sejak tahun 2000 dan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan telah dilaksanakan 
oleh Departemen Pendidikan Nasional sejak tahun 2002, namun berdasarkan data statistik tentang 
pembangunan manusia dan kesetaraan gender masib menunjukkan adanya kesenjangan gender di 
bidang pendidikan, baik dilihat dari aspek akses dan pemerataan pendidik~ mutu dan 
relevansi, serta manajemen pendidikan, yaitu: 

1. 	 Angka Gender-Related Development Index (GDl) Indonesia pada tahun 1999 adalah 
0,691, menempati peringkat 87 dari 140 negam di dunia. Sepanjang tabun 1999-2004 
angka GDI Indonesia mengalami peningkatan dari 0,670 (1999) menjadi 0,685 (2001) 
dan 0,690 (2003) dan akhimya mencapai 0,704 (2004). Namun demikian peringkat GDI 
Indonesia (81) masih lebm rendah dari Vietnam (80), Filipina (66), Cina (64), Thailand 
(58) dan Malaysia (51) (UNDP -Human DevelopmentReport 1995 - 2004). 

2. 	 Pada aspek akses dan pemerataan pendidikan masm teIjadi kesenjangan gender pada 
Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Mumi (APM), Angka Partisipasi 
Kasar (APK) dan Angka melek Huruf meskipun tingkat kesenjangannya bervariasi, yaitu: 

a. Angka buta aksam perempuan pada tabun 2006 Iebih tinggi dibandingkan angka 
buta aksara laki-laki (perempuan: 10,73%, laki-Iaki: 5,40%) (Depdiknas, 2007). 

b. Persentase angka melek huruf penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan 
laki-Iaki (perempuan: 85,7%, laki-Iaki: 93,5% pada tahun 2002) (BPS
Bappenas-UNDP, 2004). 

c. Rata-rata lama sekolah penduduk perempuan lebih rendah dibandingkan laki-Iaki 
(perempuan: 6,5 tabun, laki-Iak!: 7,6 tahun pada tahun 2002) (BPS-Bappenas
UNOP,2004). 

d. Angka Partisipasi Kasar (APK) perenlpuan pada tahun 2006 sedikit lebm rendah 
dibandingkan laki-lak! untuk jenjang SD (Perempuan: 109,56%, laki-Iaki: 
110,32%), namun sedikit lebih tinggi dibandingkan laki-Iaki untuk jenjang SMP 
dan SMA (Perempuan: 82,53% dan laki-Iaki 81,25%: perempuan 57,42% dan 
56,00%) (Rosalin, 2007). 

e. Angka Partisipasi Sekolah (APS) perempuan pada tahun 2006 hampir sarna 
dibandingkan laki-Iaki untuk jenjang SO (Perempuan: 97,72%, laki-Iaki: 
97,08%), kemudian sedikit lebih tinggi dibandingkan IHki-laki untuk jenjang 
SMP (perempuan: 84,44%, laki-Iaki: 83,75%), dan sedikit lebih rendah 
dibandingkan laki-Iaki untuk jenjang SMA (Perempuan: 53,73 %, laki-Iaki: 
54,09%) (Rosalin, 2007). 

f Angka Partisipasi Mumi (APM) perempuan pada tahun 2006 hampir sama 
dibandingkan laki-laki untuk semua jenjang SO, SMP, dan SMA (Perempuan: 
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93,26% dan laki-Iaki 93,80%; perempuan 66,51% dan laki-Iaki 66,53%; 
perempuan 43,78% dan laki-Iaki: 43,77%) (Rosalin, 2007). 

3. 	 Pada aspek mutu dan relevansi terjadi bias gender dalam materi bahan ajar dan proses 
pembelajaran yang bersifat sub-ordinatif yang memperkuat stereotipe/pelabelan yang 
keliru terkait dengan peran dan tanggung jawab perempuan dan laki-Iaki dalam berbagai 
bidang, terutama pada bahan ajar IPS, PPKn dan Bahasa Indonesia. 

4. 	 Pada aspek manajemen sekolah masih teIjadi kesenjangan gender yaitu representasi 
perempuan dalam posisi sebagai pengambil kebijakan pendidikan lebih rendah 
dibandingkan dengan laki-laki sehingga peran perempuan dalam pengambilan keputusan 
masih terbatas. 

a. 	 Jumlah tenaga dosen laki-Iaki lebih besar danpada dosen perempuan dengan 
proporsi Tingkatl Golongan IV yang lebih banyak puJa pada dosen laki-Iaki 
dibandingkan dengan dosen perempuan. Begitu pula dengan proporsi karyawanl 
tenaga administrasi yang lebih banyak pada laki-Iaki daripada perempuan (Data 
Kopertis Wilayah IV, JlU1i 2004) (Depdiknas, 2006). 

b. 	 Proporsi kepala sekolah (Headmastersl Principals) untuk Jenjang sekolah SMP 
(junior) dan SM (senior) masih menunjukkan kesenjangan gender dengan 
kondisi proporsi kepaJa sekolah laki-Iaki jauh lebih tinggi dibandingkan dengan 
perempuan (SMP: L= 87%, P= 13%; SM: L=90%, P=10%) (Depdiknas, 2006). 

5. 	 Masih adanya pemisahan pemilihan jurusanl program studi yang bersifat stereotipe 
(voluntarily segregration preference) dimana hard science (nmu Eksakta) lebih 
didominasi laki-Iaki dan soft science (Ilmu Sosial) Iebih didominasi oleh perempuan. 

6. 	 Masih adanya kesenjangan gender pada tenaga pendidik, dimana tenaga pendidik PAUD, 
TK dan SD pada umumnya lebih didominasi perempuan, sedangkan pada jenjang SMP 
ke atas lebih didominasi laki-Iaki. 

7. 	 Berdasarkan hasil penelitian Mugniesyah, dkk (2003) di 9(sembilan) Perguruan Tinggi 
di Jawa Barat, maka diketahui bahwa seeara umum domain laki-Iaki adalah pada 
kelompok fakultas eksakta, sedangkan perempuan pada kelompok fal-ultas non-eksakta. 
Disamping itu laki-Iaki secara umum lebih mendominasi pendidikan pasea saIjana 
dibandingkan dengan perempuan. Data mahasiswa (S-O, Sol, S-2, dan S-3) daTi 9 
Perguruan Tinggi menunjukkan bahwa 54,&% adalab laki-Iaki dan 4&.2% adalah 
perempuan, dengan komposisi proporsi perempuan lebih banyak dari laki-Iaki pada 
jenjang S-O; tetapi proporsi laki-laki lebih banyak dan perempuan padajenjang S-I, dan 
selanjutnya semakin meningkat kesenjangan laki-Iaki dibandingkan perempuan pada S-2 
dan S-3. Kesenjangan gender tertinggi terdapat pada Institut Tehnologi BandlU1g (L>P), 
sedangkan di UPI proporsi perempuan (56.9%) lebih tinggi dari laki-Iaki (43.1%). 
Mahasiswa Program S-3 daTi 26 Program Studi daTi 4 Pergw-uan Tinggi di Jawa Barat 
didapatkan bahwa bahwa baik program studi yang bersifat eksakta maupun non-eksakta 
didominasi oleh laki-Iaki (69,6% dan 65,6%), dan sebagian kecil oleh perempuan (30,4% 
dan 34,4%). 

8. 	 Data Olimpiade Keilumuan baik di Tingkat NasionaI maupun Internasional didominasi 
oleh siswa laki-laki. Prestasi Siswa perempuan masih dalam kuantitas yang minimal. 

9. 	 Jumlah lulusan Pergw-uan Tinggi (Negeri maupun Swasta) di 30 Propinsi di Indonesia 
pada tabun 200312004 menunjukkan proporsi yang seimbang antara laki-Iaki (50,41 %) 
dan perempuan (49,59%) (Depdiknas, 2004). 

Dapat dikatakan bahwa secara umum kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan 
di Indonesia masih belum merata berdasarkan jenjang, jalur dan jenis pendidikan. Apabila 
dianalisis lebih melldalam, maka bentuk kesenjangan gender tersebut bervanasi antar wilayah di 
Indonesia, baik antar desa-kota maupun antar sLatus sasial masyarakat. Selama ini, kebijakan
kebijakan di bidang pendidikan pada umumnya masih netral gender yang secara tidak langsung 
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berkontribusi terhadap kesenjangan gender sebagaimana terse but di atas" Berdasarkan latar 
belakang inilah, maka perlu ada llsaha strategis, terencana dan berkelanjlltan lmtuk memperkecil 
kcsenjangan gender di bidang pendidikan sehingga perempuan dan laki-laki mempunyai 
kesamaan akses, panisipasi, kontrol dan manfaat yang sctara di bidang pendidikan (Gambar 2). 

Dengan demikian, jelaslah sudah betapa pentingnya strategi pengarusutarnaan gender 
(PUG) bidang pendidikan yang diarahkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan eli bidang 
pendidikan dalam rangka meningkatkan daya saing baik laki-Iaki maupun perempuan eli era 
globalisasi. Tuntutan kepada setiap warga negara baik laki-Iaki maupun perempuan Indonesia 
dalam penguasaan iImu pengetahuan dan tehnologi menjadi suatu keharusan, sebagaimana 
semakin tingginya tuntutan kualitas SDM di Era Globalisasi. 

AWALNX~ Bf:R~~~l.. D~R.IJ<EBIJAKAN YANG NETRAL.GENDER 

P!MBERIANAKSES 

AKSESYANG 
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Gambar 2. 	 Proses Pemikiran Pentingnya Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional-RI 
yang Responsive Gender untuk Mengatasi KesenJangan Gender Bidang 
Pendidikan. 

Ilustrasi oleh: Herien Puspitawati 
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Pengel1:ian Gender dan Pendidikan 5,6, 8, 12, 20, 24. 25) 

I. 	 Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan pendidikan adalah suatu strategi 
pembangunan pendidikan yang dilakukan untuk mencapai kesctaraan dan keadilan 
gender melalui penYllsunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari 
seluruh kebijakan, program, kegiatan di bidang pendidikan yang responsif gender. 

2. 	 Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah suatu kondisi yang setara dan scimbang 
antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluangl kescmpatan, partisipasi, 
kontrol dan manfaat pembangunan pendidikan untuk mewujudkan sccara penuh hak-hak 
asasi dan potensinya melalui proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan 
hambatan-hambatan berperan baik bagi perempuan maupun laki-Iaki. 

3. 	 Kerangka analisis kebijakan gender di bidang pendidikan diarahkan pada analisis 
terhadap akscs, partisipasi,manfaat, dan penguasaan dengan pengenian sebagai berikut: 

a. 	 Akscs (access) pada pendidikan mengacu pOOa pertanyaan apakah semua anak 
laki-laki dan perempuan memperoleh aksesl peluang yang sarna dalam 
pendidikan. 

b. 	 Partisipasi (participation) dalam pembangunan pendidikan mengacu pada 
pertanyaan apakah laki-Iaki dan perempuan dapal oorpartisipasi dalam proses 
pembangunan pendidikan. 

c. 	 Penguasaan (control) terhadap pembangunan pendidikan mengacu pOOa 
pertanyaan apakah laki-Iaki dan perempuan mempunyai kewenangan untuk 
mengambil keputusan bagi dirinya terkait bidang pendidikan. 

d. 	 Manfaat (benefit) pembangunan pendidikan mengacu pada pertanyaan apakah 
laki-Iaki dan perempuan telah memperoleh manfaat dari pembangunan 
pendidikan. 

4. 	 Gender Analysis Pathway (GAP) adalah salah satu alat analisis gender yang dapat 
digunakan untuk membantu para perencana pendidikan dalam menyusun kebijakan/ 
program! kegiatan pendidikan responsif gender melalui analisis data dan infonnasi sccara 
sistematis tentang laki-laki dan perempuan untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan 
kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-Iaki dan perempuan, serta faktor
faktor yang mempengaruhi. 

5. 	 Perencanaan pendidikan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan 
memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 
perempuan dan laki-laki dalam bidang pendidikan. 

6. 	 Pendidikan yang responsif gender adalah usaha sadar dan terencana untuk me"vujudkan 
suasana belajar dan proses pembelajaran yang memperhatikan perbedaan pengalaman, 
aspirasi, kebutuhan, pennasalahan dan kepentingan antara laki-Iaki dan perempuan, agar 
pescrta didik sccara aktif dapat mengembangkan potensinya dirinya secara optimal, untuk 
memikili kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 
akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. 

7. 	 Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait 
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

8. 	 Focal Point Pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah individu-individu atau 
perora.llgan yang telah memiliki pemaJlanlan dan komitmen tentang gender dan 
pengarusutamaan gender yang berasal dari dinas pendidikan yang ditunjuk disetiap unit 
organisasi untuk melaksanakan PUG pendidikan. 

9. 	 Kelompok keIja pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah wadah konsultasi 
bagi para perencana dan pelaksana PUG pendidikan dari berbagai instansif lembaga 
pelaksana PUG di tingkat nasional, provinsi maupun kabupatcn/ kota. 

10. 	Tcnaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 
llnluk menllnjang penyelenggaraan pcndidikan. 
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11, 	Pcndidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instmktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang 
sesuai dengan kehususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 

12. 	Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi 
diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang terdiri 
atas pendidikan fOffi1al, non-fonnal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan 
memperkaya, 

13. 	Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 
dikembangkan yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 
tinggi. 

14, 	Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan 
suatu satuan pendidikan yang mencakup pendidikan umu, kejuman, akademik, profesi, 
vokasi, keagamaan, dan khusus. 

15. 	Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri 
atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi, 

16, Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan fOffi1al yang dapat 
dilaksanakan seeara terstruktur dan berjenjang. 


17, Pendidikan infonnal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

18. 	Data terpilih adalah nilai dari veriabel-variabel yai1g sudah terpilah antara laki-laki dan 

perempuan berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. 
19. Data kuantitatif adalah nilai variabel yang terukur. 

20, Data kualitatif adalah nilai variabel yang tidak temkur dan sering disebut atribut. 

21. 	Akses adalah peluang atan kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber 

daya tertentu. 
22. Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseoranglkelompok dalam suatu kegiatan dan 

atau dalam pengambilan keputusan. 
23. Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. 
24. Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati seeara optimaL 
25. Indikator adalah 	 alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, 

kecenderungan atau perkembangan. 
26. Proses marjinahsasi 	atau perniskinan merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat 

maupun kebijakan negara yang berakibat pada penyisihanlpemiskinan bagi perempuan 
atau Iaki-laki. 

27. Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa saJah satu jenis kelamin dianggap 
lebih penting atau lebih utama dibandingkan jenis kelamin lainnya, sehingga ada jenis 
kelamin yang merasa dinomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan 
cenderung dieksploitasi tenaganya. 

28. Strereotype 	adalah suatu pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif 
secara umum terhadap salab satu jenis kelamin terrentu. 

MENDIDIK PEREMPUAN SAMA DENGAN MENDIDIK BANGSA 

Dalam mengerti pemikiran rasional (rational thought) bahwD mendidik perempuan sarno 
maknanya dengan mendidik suatu bangsa, maka berikut ini dipaparkan alur pemikiran sebagai 
berikut Merujuk pada kualitas SDM atau mutu manusia, maka ada dua segi pandangan, yaitu 
dari segi pendidikan adalah afeksi, kognisi, dan psikomotor, sedangkan mutu manusia daTi segi 
kecerdasan adalah kecerdasan nalar atau daya pikir (IQ), kecerdasan emosional atau daya hati! 
kalbu (El), kecerdasan adversity (AQ), kecerdasan finansial (FQ). dan kecerdasan emosionaI
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spiritual (ESQ) (Soesarsono dan Sanna 2002). Menurut filsafat Platonik yang dikembangkan 
oJeh Socrates dan diteruskan oJeh mllridnya, Plato, manusia terbagi menjadi tiga bagian : kepala, 
dada dan perut (simbol dan akal, ambisi dan nafsu) yang hams diseimbangkan menjadi hannoni 
sehingga terbentuklah manllsia yang sempuma (Megawangi, 1999). Voydanoff (Bowen dan 
Pittman 1995) dan Puspitawati (2006a) menyebutkan bahwa yang dinamakan outcome suatu 
manusia adalah terdiri atas kesehatan fisik, kesejahteraan psikologi psiko-sosial terdiri atas 
keadaan psikologi (penghargaan diriemosi / stres, dan kecerdasan emosi), masalah perilaku 
(agresifitas dan perilaku penyimpangan/ kenakalan), aspirasi dan prestasinya. 

Kualitas SDM perempuan berarti secara fisik, mental, psikologis dan talenta adalah dalam 
kondisi yang sangat baik. Apabila prestasi pendidikan perempuan dalam kualitas yang balk, 
maka produktivitas perempuan di dalam bidang ekonomi dapat ditingkatkan sehingga perempuan 
mampu memberdayakan dirinya sendiri dan keluarganya secara Icbm mandiri serta mampu 
menyejahterakan kehidupan secara optimal. 

Kualitas perempuan sebagai ibu sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak
anaknyanya. Perempuan juga sangat dominan dalam mewujudkan Keluarga yang Berkualitas 
melalui fungsi pemeIiharaan dan pengasuhan atau "caring ang parenting", Perempuan yang 
mempunyai prestasi pendidikan yang tinggi ditambah dengan kepribadian yang baik, maka akan 
berpengaruh pada kualitas pengasuhan yang baik terhadap anak-anaknya. Melalui pengasuhan 
yang baik, anak akan merasa lebih percaya diri, anak merasa dilindungi dan akhirnya 
mengakibatkan tumbub kembang anak yang baik pula, yaitu meliputi perkembangan fisik, 
perkembangan sosial, perkembangan mental, dan perkembangan kognitif Menurut teori 
perkembangan anak dikatakan bahwa 5 tahun pertarna merupakan masa yang sangat kritis bagi 
anak untuk membentuk kematangan fisik dan psikologisnya. Selanjutnya, memasuki usia sekolah 
sampai dengan umur 12 tahun, anak mengalami proses kematangan sosial, mental, psikologis dan 
moral (Harris & Liebert, 1992; Santrock, 1997). 

Berkaitan dengan h.'Ualitas SDM di atas, ada pembenaran tentang pandangan Gary S 
Becker (1975) bahwa investasi di bidang pendidikan diharuskan untuk dilaksanakan karena telah 
memberikan keuntungan secara makro dan jangka paQjang berupa keuntungan yang tidak hanya 
didapat dari pemuda yang berpendidikan sebagai hasil dari investasi yang ditanamkan saja 
(private rate ofreturns), namun juga keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat di lingkungan 
sekitar (social rale of returns). Pendekatan "Rate-ofRetum" illi adalah pendekatan yang 
disebut cost-benefit yang mempunyai prinsip rasional yaitu prinsip yang mengutamakan hasil 
yang melebihi biaya yang dikeluarkan meskipun membutuhkan waktu menunggu sampai periode 
tertentu. 

Berkaitan dengan prestasi pendidikan anak yang merupakan salah satu kualitas SDM, 
maka dalam teori keluarga disebutkan bahwa peran keluarga (family roles) mempakan sumber 
institusi paling awal dan paling kuat dalam mensosialisaikan anak-anaknya, baik laki-Iaki 
maupun perempuan sesuai dengan nilai-nilai keluarga dan nonna masyarakat yang dianut. 
Pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan ibu memberi pengaruh baik secara langsung maupun 
tidak langsung pada outcome anak (Simons 1996). Hasillemuan yang lebih spesiflk menyalakan 
bahwa kontribusi peran pengasuhan yang dilakukan oleh ibu (mother's parenting roles) 
mempunyai keistimewaan yang lebih besar dibandingkan dengan peran pengasuhan yang 
dilakukan oleh ayah (frlther's parenting roles) (Conger dan Elder 1994; Puspitawati, 2006a). 
Sepertinya lingkungan keluarga yang dimotori oleh peran ibu sebagai agen utama dan pertama 
bagi pendidikan dan sosialisai bagi anak-anaknya akan menghasilkan prestasi akademik yang 
tinggi. 
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Meskipun ditemukan hasil adanya peran ibu yang lebih berpengarub dibandingkan 
dengan peran ayab dalam meningkatkan prestasi akademik anak dan mencegah perilaku 
kenakalan peJajar, namun berdasarkan konsep kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang sudah 
menjadi kebijakan negara (dalam hal inl dibawah koordinasi Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan Republik Indonesia), maka perlu ada kesetaraan pula dalarn hal pengasuhan anak di 
dalarn keluarga. Melalui ketjasarna yang baik dan erat antara ayah dan ibu dalarn pengasuhan 
remaja, maka akan memberikan role model yang saling melengkapi (komplementer) bagi remaja. 
em-ciri yang khas dalarn hal pengasuhan, pendekatan individual, cara berkomunikasi dan 
pendekatan interpersonal antara ayab dan ibu serta remaja memberikan variasi bonding dan 
interaksi triadik yang saling melengkapi satu sarna lain. Apabila interaksi antar anggota ini 
berjalan dengan baik sehingga tereapai kestabilan lingkungan keluarga, maka remaja akan 
berpeluang besar dalarn meningkatkan prestasi akademiknya dan terhindar dari perilaku 
kenakalan. 

Tantangan mengenai prestasi pendidikan perempuan dalam menyongsong era globalisasi 
adalah: 

1. 	 Meningkatkan kualitas SOM Indonesia. 

Ukuran kinerja: Human Development Index (HOI) Indonesia 


2. 	 Meningkatkan kualitas dan peran perempuan dalarn pembangunan, serta mempersempit 
. kesenjangan 	antara perempuan dan laki-Jaki dalarn akses, kontrol, partisipasi, serta 

penerimaan manfaat dalam pembangunan. 
Ukuran Kinerja: 
L Gender-related Development Index (GDI) Indonesia 
2. Gender Empowerment Measurement (GEM) Indonesia 

Dengan demikian, secara garis besar ada beberapa alasan penting, mengenai makna 
kalimat" Mendidik Perempuan sarna dengan Mendidik Bangsa", yaitu: 

1. 	 Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tereapainya 
sasaran pembangunan kependudukan dan ke1uarga, yaitu terkendalinya pertumbuhan 
penduduk. 

Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin tinggi rata-rata umur melahirkan 

anak pertarna. 

Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah angka fertilitas total 

penduduk perempuan usia 15-49 tahun. 

Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah jwnlah rata-rata anak yang 

pemah dilahirkan perempuan usia 40-49 tabun. 

Semakin tinggi pendidikan perempuan menikah, semakin tinggi permintaan 

terhadap alatlobat kontrasepsi (KB). 


Kesimpulan: 
Oengan semakin tingginya taraf pendidikan perempuan, mereka akan cenderung 

menikah dalam usia yang relatif lebm dewasa. Oi samping itu, mereka cenderung 
menggunakan alat/obat kontrasepsi untuk memperpalljang jarak kelahiran anak dan 
dengan sendirinya membatasi jumlah anak yang pemah dilahirkan. Mereka juga 
cenderung bekerja di luar rurnah (pendapatan yang memadai dan exposure to 
mediaJinfonnasi lebih luas) 16) 
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2. 	 Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tereapainya 
sasaran pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya umur harapan hidup, menumnnya 
angka kematian bayi, menumnnya angka kematian ibn, dan menumnnya prevalensi gizi 
k'Urang pada anak bahta. 

Sebagai dampak dari semakin tinggi rata-rata umur melahirkan anak pertama, 

maka relatif semakin rendah resiko kehamilan dan kematian bayi atau kematian 

ibu melahirkan. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin tinggi persentase anak yang 

diimunisasi (data intemasional). 

Secara umum, semakin tinggi pendidikan (lama sekoIah) penduduk, semakin 

tinggi umur harapan hidup (data provinsi), 

Semakin tinggi pendidikan penduduk usia 15 tabun ke atas (laki-Iaki dan 

perempuan), semakin rendah angka kematian bayi (data provinsi). 


Kesimpulan: 
Perempuan dengan pendidil<an yang Iebih tinggi cenderung memiliki 

pengetabuan kesehatan dan gizi yang lebih bail<, termasuk untuk merawat anak ]6) 

3. 	 Secara umum (Iaki-laki dan perempuan) terdapat koreJasi positif dan signifIkan antara tingkat 
ekonomi (pengeluaran per kapita) dengan tingkat kesehatan dan tingkat pengetahuan (melek 
aksara) serta pendidikan. 

Perrnasalahan penduduk dalam mengakses peJayanan kesehatan adalah faktor 
kemiskinan (34%). 
Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin tinggi persentase penduduk yang 
melek aksara. 
Kesenjangan angka melek aksara antara perempuan dari kelompok pengeJuaran 
tinggi dan pengeJuaran rendah Jebih besar dari pada kesenjangan yang sarna pada 
penduduk laki-Iaki. Hal ini menandakan bahwa pengaruh tingkat ekonomi 
kepada rendahnya tingkat pengetahuan (meJek aksara) lebih besar teIjadi pada 
penduduk perempuan daripada penduduk laki-Iaki. 
Permasalahan utarna penduduk (laki-Iaki dan perempuan) usia 7-18 tahun tidak 
melanjutkan sekolah adalah masalah kemampuan untuk membiayai. 

Kesimpulan: 
Semakin meningkatnya pendapatanlekonomi penduduk (laki-Iaki dan 

perempuan), maka semakin besar kemungkinan mereka untuk mampu mengakses 
peJayanan kesehatan dan pendidikan 16;. 

Keberhasilan pembangunan yang berkeJanjutan (sustainable development) sangat 
tergantung pada faktor manusia dan sumber daya a1am di sekitamya serta hubungan antara 
keduanya. Secara garis besar, manusia yang berkualitas dan arif serta bijaksana akan mampu 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi daJam mengelola sumberdaya alam, agar nilai 
tambah dari sumberdaya alam itu akan memungkinkan peningkatan penyediaan pangan bagi 
konsumsi manusia dan akhimya dapat me.. ,ujudkan kualitas hidup yang berkelanjutan. Untuk itu 
prestasi balk laki-laki dan perempuan sebagai warga negara sangat dibutuhkan daJam 
menjalankan pembangunan yang berkelanjulan tersebut. Dengan demikian, dari segi kebijakan 
makro disarankan agar kine~ia pembangunan dapat bersifat responsif gender. 
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PENGARUSUTAMAAN GENDER (pUG) BIDANG PENDIDIKAN 

Bentuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan tercantum pada strategi 
kebijakan Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas, 2004, Gambar 3) sebagai berikut: 

L 	 Kegiatan Capacity Building 

a. 	 Tujuan kegiatan Capacity Building adalah: 
• 	 Menata lliang kelembagaan, aturan dan mekanisme serta kebijakan agar kondllsif 

terhadap pembangunan pendidikan responsif gender. 
Mendorong dikeluarkannya kebijakan dan program pembangunan pendidikan 
benvawasan gender di masing-masing propinsi dan kabupatenl kota. 

• 	 Meningkatkan komitmen dan kualitas sumberdaya manusia sehingga memiliki: 
o 	 Pemahaman dan sensitivitas gender di lingkungan pemerintah daerah untuk 

melaksanakan pembangunan pendidikan yang responsif gender. 
o 	 Pemahaman dan sensitifitas gender para stakeholders pendidikan. 
o 	 Pemahaman, sensitivitas gender dan kemampuan para perencana program 

untuk melaksanakan analisis situasi dan memahami isu-isu gender di bidang 
pendidikan sebagai dasar penyusunan perencanaan pendidikan responsif 
gender. 

o 	 Komitmen pemerintahdaerah yang terwujud dalam bentuk Position Paper 
dan Rencana Aksi Daerah untuk melaksanakan pembangunan pendidikan 
yang responsif gender. 

b. 	 Tahapan kegiatan capacity building mencakup: 
• 	 Pellgembangan koordillasi anlar dinas terkait di daerah dengan tim pusat untuk 

mendorong tersusunnya kebijakan dan program pembangunan pendidikan 
berwawasan gender. 

• 	 Advokasi, audiensi dan dish:usi (round table discussion) agar tersedia aturan, 
kelembagaan dan mekanisme yang mendukung pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender bidang pendidikan. 

• 	 Pembentukan Pokja Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan di propinsi dan 
kabupaten kota yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pakar gender dan 
wakil-wakil lembaga pemerintah daerah (Din as pendidikan, BPS, Bapeda, 
Lembaga yang menangani Pemberdayaan Perempuan, Perguruan Tinggi (Pusat 
Studi WanitaJ Pusat Studi Gender) dan LSM. 

• 	 Pengembangan tool kits (bahan ajar) capacity building dengan memperhitungkan 
hasil analisis gender tentang situasi pendidikan provinsi dan atau kabupatenlkota. 

• 	 Penentuan kriteria dan identiflkasi sasaran Capacity Building, baik \embaga, 
aturan, kebijakan maupun SDM. 
PenjadwaJan kegiatan sesuai dengan tata urutan prioritas kegiatan, mulai dari 
pengembangan koordinasi antar dinas terkait, advokasi, audiensi, dan diskusi 
(round table discussion) antara tim pusat dengan daerah, Sosialisasi 
Pengarusutrunaan Gender bidang pendidikan, Pelatihan Pengarusutamaan Gender 
bidang pendidikan untuk Stakeholders, Pelatihan Penyusunan Kebijakan 
Pendidikan Responsif Gender antara lain dengan menggunakan metode Gender 
Analysis Pathway (GAP) dan Policy Outlook Plan of Action (POP), Diskusi 
(Round Table Discussion) Pengaruslltamaan Gender Bidang pendidikan. 
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• 	 Pelaksanaan kegiatan. 
• 	 Evaluasi kegiatan. 

2. 	 Meningkatkan strategi Komunikasi, lniormasi, dan Edukasi (KIE) yang responsive 
gender melalui analisis gender terhadap bahan ajar yang diberikan pada semua jenis, j alur 
dan jenjang pendidikan, kemudian memberikan masukan kepada para penulis dan 
penerbit untuk menyusun bahan ajar dan materi pembelajaran yang tidak bias gender. 

3 	 Meningkatkan kemitraan antara Departemen Pendidikan Nasional dengan berbagai pihak 
(swkeholders), diantaranya pihak pcrguruaD tinggi, LSM dan pemangku kepentingan 
lainnya untuk bekeIjasama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender bidang 
pendidikan. Salah satu kegiatan yang sudah dilakukan adalah Program Pendidikan 
Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), Program Pendidikan Perempuan MaIjinal, dan 
Program Kolase Perempuan. 

GENDER CHECKLISTDALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER (pUG) 
BIDANG PENDIDlKAN 

Bab ini merupakan masukan bagi strategi PUG Bidang Pendidikan agar tingkat 
kesenjangan gender dapat diminimalkan dan agar prestasi pendidikan perempuan Indonesia 
dalam menyongsong era globalisasi. Ada beberapa cheklist yang hams diperhatikan baik oleh 
pihak keluarga dan masyarakat, maupun oleh pihak pemerintah. 

·PEND'DI!(AN KELvAt:tG)k\ ~ESPONSlF GENDER 
-KE!\rliTf~AAN PEHAN KELU,\RGA YF-..... NC r-!AR~v10Ni$ 

.PENDit"")H'AN SEI<C)L,..'i-lI-~FSPO"'.JSIF- G;.::t\JDc;~ 

.rvi,l·... TERI PE.fviBELJ\JARAi\l YANG SENSIT!;::: GENDER. 

·A\'~/ARENESS SELURUH PEMBUAT KESIJAKAN TERHAOAP 
I(ESEN1ANGAN GE"JOER 8/ DANG f.'EN!:)IOll·~AN 

-1(cBlJAKAN/ PROGRAr'v1 PENl):D!l<AN yANG RESF'()f\J~H· (j!:Nl)EK 
SERIKUf Af<.JGGARAN PENDfOi!<..l.,N (GENDE;{ BUDG!:·T!NG) 

Gambar 4. Checklist Kesetaraan dan Keadilan Gender Bidang Pendidikan 
dari Mulai Lingkungan Keluarga, Sekolah dan Kebijakan Pemerintah. 

CI,ecklisl Kesetaraan Gender Di Tingkat Keluat"ga dan Masya."akat 15) 

I. 	 Anak lllki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun janglln dibeda-bedakan (sesuai 
dengan Motto dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan-Republik Indonesia). 

2. 	 Nilai ekonomi anak laki-Iaki adalah sama dengan anak perempuan. 
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3. 	 Mendidik anak baik laki-Iaki maupun perempuan hams berdasarkan asas keadilan gender 
dalam rangka memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontroI terhadap semua 
sumbcrdllya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan 
rohani. 

4. 	 Setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi, dapat mendengarkan keluhan 
anggota keluarga, memecahkan masalah keluarga secara bersama, komunikasi terbuka 
dan jelas, saling berbagi dan empati, saling percaya dan menghargai. 

5. 	 Meluangkan waktu bersama; memiliki waktu luang bersama dan melakukan aktivitas 
bersama dengan seluruh anggota keluarga, dan mempunyai ikatan kuat antar anggota 
keluarga. 

6. 	 Pembagian peran yang jelas dan adil antar angggota keluarga; siapa yang bertanggung 
jawab melaksanakan peran instrumental (penyediaan sumberdaya dan kebutuhan anggota 
keJuarga) dan peran afd.:tif (pengasuhan, dukungan), serta komitmenitanggung jawab 
yang baik terhadap peran tersebut. 

7. 	 Menjunjung tinggi prinsip harmonis dalam keluarga; menghindari konflik atau 
pertengkaran suami-istri terntama didepan anak-anak; saling menahan diri untuk tidak 
membentaklmemaki saat terjadi konflik. 

8. 	 Anak perempuan boleh memilih bidang eksakta sejak sekolah menengah sampai ke 
Perguruan Tinggi (contohnya SMK-TI, SMK-Informatika, Fakultas Tehnik, Fakultas 
MlP A, F akultas Kedokteran, dll). 

9. 	 Anak perempuan boleh sekolah jauh dari rumahnya tanpa mengj,:uatirkan 
"keselamatannya sebagai perempuan". 

10. 	Harus ada perubahan pandangan bahwa "Anak perempuan yang sekolah tinggi masih 
tetap 'Iaku' untuk mendapatkan suami". 

11. 	Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan masih punya potensi besar disarankan lmtuk 
melanjutkan kuliah ke pasca sarjana walaupun telah berkeluarga. 

12. 	Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan sudah berkeluarga disarankan untuk tetap 
berkarya ( menjadi home-hased worker), dan tidak melupakan hasil jerih payah 
kuliahnya. 

13. Pengasuhan anak perempuan berperspek--rif gender: 
a. 	 Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik 

(introvert lfeminin vs extrovertlmaskulin). 
b. 	 Cari pendekatan yg tepat pada anak perempuan, awas moodnya. 
c. 	 Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian. 
d. 	 Beri sosialisasi tentang suat lalci-lalci dan cara respek dan menghargai laki-laki. 
e. 	 Ayah mensosialisasikan apa yang diharapkan laki-laki lerhadap perempuan. 
f. 	 Ibu mensosialisasi bagaimana seorang perempuan memberi arahan dan nasehat 

pada lalci-Iaki. 
g. 	 Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam 

keluarga dan masyarakat. 
h. 	 Tumbuhkan motivasi belajar. memilih program studi yang cocok dengan 

kompetensi dan minatnya. 
I. 	 Tidak ada salahnya memberi kesempatall anak perempuan yang cakap untuk 

sekolah di luar kota dan ke perguruan tinggi dengan program studi tehnik dan ilmu 
eksakta. 

J 	 Beri cara kemandirian yang cocok untuk percmpuan. 
k. 	 Anak perempuan hams bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan sense 

o.ldangerous untuk keperluan "survival strategies". 
14. Pengasuhan anak laki-Iaki berperspektif gender: 

b. 	 Ayah & lbu hams memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik 
(introvert Ifeminin vs extrovertlmaskulin) 

.- b 2& 
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c. 	 Cari pendekatan yg tepat pada anak laki-laki, awas se/ebomya. 
d. 	 Pendekatan ayah dan ibu hams bijaksana dan hangat serta penuh pengertian. 
e. 	 Beri sosiahsasi tentang suat perempuan dan cara respek dan menghargai 

perempuan. 
f lbu mensosialisasikan apa yang diharapkan perempuan terhadap laki-Iaki. 
g. 	 Ayah mensosialisasi bagaimana seorang laki-Iaki memberi perlindungan dan 

nasehat pada perempuan. 
h, 	 Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam 

keluarga dan masyarakat. 
I. 	 Tumbuhkan motivasi bela jar, memilih program studi yang cocok dengan 

kompetensi dan minatnya, 
J. 	 Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak laki-laki untuk sekolah dengan 

program studi ilmu sosial, keluarga, dan kerumahtanggaan. 
k. 	 Beri cara kemandirian yang cocok untuk laki-Iaki. 
L 	 Anak laki-laki harns bisa memasak, mencuci, menyeterika, dan membersihkan 

tempat tidur sendiri untuk keperJuan "survival strategies" 

CJ,ecklisl Kebijakan Kesetaraan Gender di Bidang Pendidikan 6,7, 25) 

1. 	 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Berwawasan Gender 
2. 	 Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Ben.vawasan Gender 7) 

3. 	 Peningkatan Kekuatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Bidang 
Pendidikan 

Hal-Hal yang Layak DipikiI'kan oleh Kita Semua.... 

L 	 Perguruan Tinggi secara khusus memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar wawasan 
peka gender kepada berbagai pihak, dimulai dari internal universitas (pihak rektorat, staf 
pengajar, dan para mahasiswa) melalui berbagai kegiatan baik pelatihan, ceramah, talk 
show atau bahkan mengintegrasikan isu gender ke dalam beberapa mata kuliah urnum di 
tingkat persiapan bersama. 

2, 	 Mengembangkan strategi peningkatan prestasi perempuan rnelalui pemberian beasiswa 
khusus bagi perempuan berprestasi atau pemberian dana penelitian khusus bagi siapapun 
yang tertarik untuk meneliti topik-topik yang berkaitan dengan perempuan. 

3. 	 Dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan di era globalisasi, maka penting untuk 
dipikirkan pendidikan di dalam keluarga berwawasan gender agar generasi mendatang 
Iebih sadar dan responsif gender dibandingkan dengan generasi sekarang. Pendidikan 
Keiuarga yang Berwawasan gender ini dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan Kuliah 
Kerja Nyatal Kuliah Kerja Profesi mahasiswa dengan sistim pendampingan masyarakat 
dan melibatkan semua unsur kelembagaan di masyarakat diantarnnya PKK dan 
Posyandu, Perkumpulan sosial-budaya, dll. 

4. 	 Mengingat kesenjangan gender bidang pendidikan berada pada pihak perempuan yang 
kondisinYIl mllsih tertinggal dibandingkan dengan pihak laki-Iaki, mllkll dalam rangka 
mewlljudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) dibutuhkan suatu strategi atau 
upaya untuk memberikan dukungan dan bantuan yang lebih pada perempuan dalam 
akses, partisipasi, dan kontrol serta manfaat yang lebih dibandingkan dcngan laki-Iaki. 

Ii" r 

15 



-~- .. ~-~......-

Strategi untuk meningkatkan prestasi perempuan di bidang pendidikan dapat dilakukan 
melaJui berbagai pendekatan, misalnya: 

a. Women help Women mulai dari tingkat keluarga dan tingkat masyarakat. 
Artinva bahwa: 

Kelembagaan dan organisasi perempuan harns meningkatkan kineIjanya 
untuk membantu sesama perempuan maIjinal lainnya untuk meningkatkan 
SOMnya agar dapat mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 
dalam berbagai bidang pembangunan. 
Pada tahapan individual, perempuan harns diberikan kesadaran tentang 
adanya perasaan emphati, solidantas, dan pentingnya perjuangan perempuan 
secara bersama-sama dalam mcmajukan seluruh perempuan Indonesia dalam 
berbagai bidang menuju kesejajaran dan kemitraan dengan laki-Iaki. 

h. Men help Women mulai dari tingkat keluarga dan tingkat masyarakat 
Artinya bahwa: 

Laki-Iaki dengan kesadarannya mempunyai kemampuan untuk beremphati, 
beketjasama, dan -toleran terhadap kaum perempuan. Dengan adanya 
kemitraan di segala bidang pembangunan yang dilandasi atas rasa 
membutuhkan dan saling melengkapi (baik secara profesional maupun 
psikologis) menjadikan kaulll laki-Iaki untuk lebih dapat membuka din dan 
bersedia untuk membagi t'lrilayah "Public Spherenya" kepada kawu 
perempuan. 
Laki·laki bersedia untuk menolong kaunl perempuan dalam meningkatkan 
kualitas SOMnya. 

c. Families help Women. 
Artinya bahwa: 

Seluruh keluarga Indonesia meningkatkan pernn dan fungsinya untuk 
mendidik dan melindungi anak-anaknya, baik laki-lalci maupun perempuan, 
dengan memperbatikan kebutuhan khusus sesuai dengan faktor biologisnya, 
namun memberikan kesempatan yang sarna dalam mendapatkan pendidikan 
forrnalnya. 

d. Goverment and Community Institusions help Women. 
Artinya bahwa: 

Semua rencana strategi pemerintah dilandasi oleh adanya wawasan gender, 
sehingga kebijakan yang dilaksanakan sudah responsif gender. 
Perlu ada gerakan naslonal dalam peningkatan kemitraan lalci-laki dan 
perempuan mulai dan tingkat keluarga dan masyarakat dalam rangka 
meningkatkan HOI. 
Perlu ada kampanye nasional mengenai "Peningkatan HOI Indonesia dalam 
Menyongsong Globalisasi Melalui Kemitraan Gender", dengan pendekatan: 

o Penyuluhan dan pendanlpingan masyarakat. 
o KIE yang tepat dan efektif 
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PENUTUP 

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (SisDikNas) disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu 
lmtuk mengembangkan patensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk itu hal yang paling 
prioritas (crncial) hams dilakukan adalah kesepakatan dan komitmen bersama antar stakeholders 
(pihak legislatif & yudikatif, pihak eksekutif, para pendidikl dosen, para pelajar/ mahasiswa, 
pihak keluarga, kelompok masyarakat) dalam mengatasi akar permasaiahan kesenjangan gender 
di bidang pendidikan. 

Daiam satu dekade terakhir, prestasi perempuan memang sudah mengalami kemajuan 
dalam dekade terakhir ini, bahkan dalam skala mUcro pada tingkatan jenjang sekolah dasar dan 
menengah, bahkan terkadang mengungguli prestasi laki-laki. Namun demikian secara makro dan 
jangka panjang, masih memerlukan perhatian khusus mengingat masih adanya kesenjangan 
gender untuk jenis, jenjang dan jalur pendidikan tertentu. Oleh karena itu harus ada perubahan 
eara pandang (mind set) terhadap persepsi tentang konsep gender pada semua komponen bangsa 
dan menyepakati adanya strategi PUG yang tepat dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar generasi 
muda yang akan datang baik laki-Iaki maupun perempuan dapat mengisi era globalisasi dengan 
kualitas SDM dan daya saing yang Iebih baik. 

Sebagai penutup dati bab ini adalah perlunya penerapan kebijakan pembangunan di 
bidang pendidikan yang responsif gender dengan memfokuskan lebih besar kepada kondisi 
perempuan agar dapat meningkatkan prestasinya, khususnya di bidang pendidikan. Jadi peran 
dan fungsi institusi-institusi pemerintah harus dioptimalkan agar pembangunan dapat terwujud 
dengan maksimal bagi kesejahteraan Bangsa Indonesia baik laki-Iaki maupun perempuan. 

....... ... 
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