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KATA PENGANT AR 


- e , a "Pengarusutamaan Gender dalam Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan menuju Kualiia3 
•e.nidupan Serkelanjutan" sengaja diangkat dalam lokakarya yang dilaksanakan oleh Fakultas Ekologi 
','cnusia (FEMA) IPS bekerjasama dengan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, mengingat 
· ::setaraan gender dan pemberdaydan perempuan, serta lingkun9an berkelanjutan sebagai bcgian tujuan 
'.' ·Os. Tema ini menjadi salah 5:ltu perhatiiln J=a~ultas Ekologi Manllsia (FEMA) IPS seb2gai jalan panjang 
- erentas peneapaian delapan tujuan MOSs yang menempatkan pembangunan r1'anusia sebagai fokus utama 
::-embangunan. Tujuan tersebut yaitu: (i) men3nggulangi kemiskinan dan kelaparan; (ii) meneapai pendidikan 
asar untuk semua; (iii) mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; (iv) menurunkan 

20gka kematian anak; (v) meningkatkan kesehatan ibu; (vi) memerangi HIVIAIDS, malaria dan penyakit 
ainnya; (vii) memastikan kelestarian lingkungan hidup dan (viii) membangun kemitraan global untuk 
:;embangunan (Sappenas, 2005). 

i5erbagai hasil penelitian menunjukkan bahwa keadaan perempuan Indonesia yang menunjukkan kemajuan 
·ang tidak berarti. Unt'Jk Indonesia, Angka Human Development Index (HOI) , angka Gender-Related 
) evelopment Index (GDI) dan angka Gender Empowerment Measurement (GEM) masing-masing adalah 65,8; 
59,2 dan 54,6. Tingginya angka HOI dibandingkan dengan angka HOI menunjukkall bahwa keberhasilan 
embangunan sumberdaya .manusia seeara keseluruhan belum sepenuhnya diikuti dengan keberhasi lan 

oembangunan gender, atau masih terdapat kesenjangan gender. Sementara itu, rendahnya angka GE~1 
"Tlenunjukkan bahwa partisipasi dan kesempatan perempuan masih rendah di bidang politik, ekonomi dan 
pengambilan keputusan. Angka GDI Indonesia menempati peringkat ke- 90 jauh lebih rendah jika 
dibandingkan dengan negara Asean (Sappenas 2085). 

Oleh karena itu, lokakarya yang di laksanakan oleh FEMA IPS bertujuan untuk: (1) Membangun kesadaran 
Pengarusutamaan Gender (PUG) di kalangan Civitas Akademika IPS; (2) Memaparkan hasil-hasil penelitian, 
pemberdayaan masyarakat, dan pemikiran orisinil staf pengajar, mahasi swa, dan mitra kerja Fakultas Ekologi 
Manusia-IPS tentang P,=ngarusutamaan Gender (PUG) dalam pengelolaan sumberdaya lingkungan; dan (3) 
Menghasilkan pemikiran inovatif dalam strategi Pengarusutamaan Gender (PUG). 

Alhamdulillah, aCara lokakarya dihadiri oleh 152 peserta selain panitia pelaksana yang berasal dari 
fingkungan Perguruan Tinggi, Pemda, Swasta, dan LSM yang telah menjadi mitra kerja FEMA IPS. Lokakarya 
ditindaklanjuti dengan adanya diskusi kelompok terbatas sebanyak 3 (tiga) kelompok, yaitu (1) kelompok 
kemiskinan, UKM dan kesehatan; (2) kelompok pendidikan; (3) kelompok lingkungan. Adapun hasil dari 
lokakarya dan diskusi kelompok kami wujudkan dalam sebuah dokumen presiding ini. 

Terimakasih kepada Prof. Dr. Meutia Hatla Swasono, Menteri Negara PemberdaY?3n Perempuan RI yang 
telah menjadi mitra dalam penyelenggaraan kegiatan ini sekaligus berkenan memberikan sambutan dan 
membuka acara lokakarya. Kami berharap kemitraan dengan IPS tetap terjalin dengan baik di masa datang. 
Ucapan terimakasih kami sampaikan pula kepada para pemakalah/pembicara, moderator, penulis makalah 
iskusi, segenap peserta dan panitia, sehingga kegiatan ini dapat berjalan lancar dan sukses. 

lhpan terimakasih kami sampaikan kepada Rektor IPS yang telah memberikan sambutan dan memfasilitasi 
su sesnya kegiatan ini. Juga terimakasih kepada Dr. Titik Sumarti dan Dr. Saharuddin, yang telah mendukung 
suksesnya lokakarya dan terwujudnya prosiding ini. Kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Dr. Siti 



Amanah, dan Mahmudi Siwi yang telah membantu dalam penyusunan prosiding ini. Rasa syukur tak terhingga 
kami panjatkan kehadirat Iliahi yang telah memberi, tenaga, pikiran, kesempatan dan kesehatan sehingga 
kegiatan d?n prosiding ini dapat diwujudkan. 

Bogor, !)esembe~ 2007 

Prof. Dr. Ir. HAM. Hardinsyah, t~S 
Dekan FEMA IPS 
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SAMBUTAN REKTOR 

INSTITUT PERTANIAN BOGOR 


PADA 

LOKAKARYA PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM 


PENGELOLAAN SUMBERDA YA ALAM DAN UNGKUNGAN MENUJU 

KUALITAS KEHIDUPAN BERKELANJUTAN 


Kampus IPB Darmaga, Bogor, Senin, 10 September 2007 

Yang terhormat 
i,1enteri Negara Pemberdayaan Perempuan geserta Staf 
Pimpinan di lingkungan Rektorat dan Fakultas di IPB 
Guru Be:;2r dan Dosen IPB 
'.1 itra Kerja Gender - FEMA IPB 
Jndangan, dan para mahasiswa yang berbahagia 

:,ssalamu'alaikum Wr. Wb., 
5elamat Pagi dan Salam Sejahtera. 

';Ihamdulilah wasyukuriliah walahaulawala kuala Ilia biliah 
::ada hari yang penuh rahrr.c:t ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, Tuhan yang Mah~ 


,: engasih dan penyayang , karena at as ,idha-nya, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini dalarn 

::uasana yang penuh keakraban untuk bersama-sama mengikuti lokakarya "Pengurusutamaan Gender dalcn 

=engelol ahan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Menyju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan". 


'.'Ientri Negara Pemberdayaan Perempuan yang kami cintai, 

::enanian, Pendidikan, dan Pemberdayan Perempuan merupakan rangkaian kata yang sulit dipisahk2;, 

::erempuan mempunyai peran penting,..dalam pembangunan pangan dan penanian; bahkan perempuan jU9-" 

-,empunyai peran penting dalam pembangunan pendid:kan sejak usia dini. Salah satu dari tujuc,

:- ~mbangunan millinium (MDGs) adalah Meningkatkan Kesetaran Gender dan pemberdayaan perempuc r 


'lromole Gender Equa/tty and Empower Women), yang berkaitan erat dengan tujuan-tujuan MDGs lainny~ 
~:: peni mengatasi kemiskinan dan kelaoaran, mencapai ajib belajar , menurunkan kematian, merr.perb2iV 
'::sehatan ibu,pengendalian penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya. Oleh karen a itu, peningkat2; 
= ~mberdayaan perempuan akan semakin mempermudah mencapaian MDGs. 

. =poran bank DLJ,lia pada tahun 2005 mengungkapkan bahwa Negara sedang berkembang proses 
=2ncapaian tujuan MDGs tersebut masuh jauh dari harapan, yang disebut Bank Dunia sebagai off Trad. 

o 'onesia saat ini masih menghadapi masalah serius tentang kemiskinan,pengangguran,kekurang2; 
~ zi.penyakit menular, kematian anak, dan berbagai ketimpangan sosial. Selain itu juga krjadi ienomena 212r:
0"9 tidak bersahabat, sepeni gempa bumi, banjir dan tanah longsor, semburan lumpur panas r~asaI2;

:	~-sebu t tidak semata karena bencana alam tetapi juga akibat kesalahan manusia dalam berinteraksi dengcr 
. ; ';)'lgannya. Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan terutama bagi golongan kurang marr.pu di pedesac r 

~. = ,:=1-idupannya benumpu pada sektor penanian. 
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Hadirin yang saya hormati. 
Sumberdaya manusia yang berkualitas, termasuk perempuan, sangat diperlukan dalam mewujudkan 
pembangunan pertanian yang memberi dampak pada kesejahteraan masyarakat. Sumberdaya manusia 
berkualitas hanya dapat diwujudkan melalui proses pendidikan berkualitas. Pembangunan pendidikan adalah 
elemen penting dalam memajukan dan mensejahterakan suatu bangsa. Sebaiknya, pembangunan pendidikan 
kedepan adalah pendidikan yang dapat menjamin kualitas kehidup3n berkelanjutan, dengan memperhatikan 
aspek sosial (manusia beserta segenap nilai dan interaksinya termasuk dalam konteks pendidikan, kesehatan 
dan kelembagaan) , aspek lingkungan hidup dan aspek ekonomi seeara se;mballg. Dalam konsep triple 
bottom lines disebut kesatuan 3P, yaitu People, Planet, and Profit. 

Satt! hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa pembangunan pendidikan di Indonesia adalah hasil 
konstruksi sosial masyarakat. Pembangunan pendidikan kita eenderung membaik tetapi masih timpang dan 
belum menguntungkan sebagian golongan, terutama kaum miskin dan perempuan. Oleh karena itulah akses 
dan kesempatan yang sama baik laki-Iaki dan perempuan dalam pendidikan harus diperjuangakan agar 
keadilan gender dalam pendidikan dan pemberdayaan perempuan dapat terwujud. Dengan demikian 
sumberdaya manusia berkualitas, baik laki-Iaki maupun peremfJu2.n. dapat membangun pertanian see2.ra 
berkelanjutan . 

Hadirin sekalian, 
Institut Pertanian Bogor sebagai perguruan tinggi bidang pertanian akan berupaya semaksimal mung kin 
meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan tingginya agar dapat berpartisipasi aktif da!am 
mengatasi permasalahan bangsa. IPB sejak tahun 1974 telah mengembangkan cara penjaringan ea lon 
mahasiswa Ualur USMI) dari seluruh pelosok tanah air, termasuk perempUiln dari golo:1gan ekonomi yang 
tidak mampu tetapi berprestasi. B~hkan sejak lima tahun terakhir IPB mengembangkarl jalur BUD (Beasiswa 
Utusan Daerah), bagi putra-putri daerah berprestasi yang dibiayai oelh PEMDA dan diharapkan kembali ke 
daerahnya setelah lulus. 

Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, selama tiga fahun terakhir (2005-2007) partisipasi perempuan 
masuk IPB lebih tinggi dibandingkan dengan laki- Iaki, bahkan eende,ung semakin meningkatkan. berturut
turut 57%, 58%, dan 61 % pad a tahun 2005, 2006 dan 2007 . Apakah hal ini sudah meneerminkan 
terjadinya kesetaraan gender di tingkat pendidikan tinggi di Indonesia? Hal ini tentu perlu dikaji lebih 
mendalam. 

Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB adalah fakultas termuda yang dimiliki IPB dan yarlg pertama di 
Indonesia, dan merupakan wujud komitmen IPB untuk melakukan seeara terus-menerus perubahan me!alui 
inovasi pengetahuan dan teknologi agar tereapai kondisi yang lebih baik. Sekedar eatatarl bahwa FEtv'IA juga 
mengembangkan pendidikan yang sadar gender, yang diindikasikan oleh Wakil Dekan, K.epala Jaminan Mutu 
dan Pendidikan dan salah seorang Ketua Departemen-nya adalah perempuan. FEMA mengembang kan 
keilmuan berbasiskan ekologi manusia, yang mempelajari hubungan timbalbalik antara manusia 
kebudayaannya - dengan lingkungan hidup disekitarnya, serta memiliki tiga departemen yaitu Gizi 
Masyarakat, IImu Keluarga dan Konsumen, serta Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Dalam disiplin
disiplin ilmu itulah pendidikan gender riiintegrasikan ke dalam kurikulum, dan kemudian dapat diambii puia 
sebagai mata kuliah minor atau pefiunjang oleh para mahasiswa program mayor lainnya. 

Sehubungan hal tersebut, kami menyambu baik upaya kerjasama Kementerian Negara Pemberdayaan 
Perempuan dengan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) IPB dalam memprakarsai kegiatan lokakarya ini. Hal ini 
kami anggap sebagai langkah awal dari kerjasama seianjutnya dalam mengintergrasikan gender dalc'T1 
kebijakan dan program pembangunan termasuk didalamnya pembangunan pendidikan. 
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Hadirin sekalian, 

Harapan saya dari hasillokakarya ini adalah kesadaran gender di lingkungan dvitas akademika IPS semakin 

meingkat sehingga dapat membuat proses pendidikan yang lebih adil bagi laki,laki dan perempuan. 

Disamping itu kita berharap kesadaran gender tersebut terus bergulir dikembangkan alt.:mni, yang 

merupakan bagian dari agen of change, dimanapun alumni berada nantinya, Lebih dari itu kita harapkan 

mampu mewujudkan pembangunan pertanian yang lebih baik dan membawa kesejahteraan bagi seluruh 

mahluk di bumi yang kita cintai ini. Amien. 


Begor, 10 Septembe; 2007 

Rektor IPS 


Prof. Or. Ir. H. A. Anshori Mattjik, MSc 
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SAMBUTAN 

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 


PADA 

lOKAKARYA PENGARUSUTAMAAN GENDER 


DAlAM PENGElOlAAN SUMBERDAY A AlAM DAN lINGKUNGAN 

MENUJU KUALITAS KEHIDUPAN BERKElANJUTAN 


Bogar, 10 S2ptember 2007 

Yth. 

Sdr. Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB; 

Civitas Akademika IPB; 

Para undangan, peserta, serta 

Hadirin sekalian yang berbahagia. 

Assalamu' alaikllm Wr. Wb. 

Sa lam sejahtera untuk kita semua. 

Sebagai umat yang beragama, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Y2ng 

j·laha Esa karena dengan kehendak-Nyalah maka kita dapat berkumpul hari ini pada acara pembuka2n 

Lokakarya Pen~arusutamaan Gender Dalam Pengelplaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan Menuju Kualii 2S 

Kehidupan Berkelanjutan, dalam keadaan sehat wal 'afiat. Amien. 

Topik yang akan dibahas pad a Lokakatya hari ini sangat strategis mengingat isu sumberdaya alam den 

lingkungan sangat erat kaitannya dengan isu pemanasan globa yang disebabkan oleh rusaknya sumberd2ye 

alam dan lingkung an itu sendiri. Isu pemanasan globa saat ini menjadi topik ya:1g sedang hang2t 

dibicarakan, baik di tataran nasional, maupun internasional karena stmua makhluk hidup, termasuk manusi2. 

merasakan dampaknya. 

Dampak dari pemanasan global yang disebabkan oleh meningkatnya volume gas rumah kaca seti2.J 
!2hunnya, akan menyebabkan cuaca menjadi tidak menentu dan tida~ dapat diramalkan lagi sepeili 
erjadinya kemarau yang sang at panjang (akan berakiuat terhadap pertanian, perkebunan, kehu!anan) 
. ebakaran hutan, banjir bandang, gelombang air laut meninggi, terumbu karnag rusak (akan i:,erakib2t 
:erhadap ketersediaan ikan dan makanan laut lainnya). 

, ~adaan yang tidak menentu ini tentu saja akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia di scgala penju:c 
: Jnia, termasuk di Indonesia. Perempuan terkena dampak yang lebih buruk lagi dari keadaan ini menging2: 
::e'an gendernya dan posisinya di dalam keluarga dan masyarakat. 

~ ~::- :: --: i kila kelahui pekerjaan di keluarga dan masyarakat dibagi menurut gender. Perempuan memiku: 
:: - ~ ~ ..!ngjawab utama untuk pekerjaan pertanian, mengumpulkan air dan bahan bakar dan menyedia~c.n 
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pangan untuk keluarga mereka. Pemanasan global yang diakibatkab oleh rusaknya SDA dan lingkungan seria 
kurangnya akses dan kontrol perempuan terhadap SDA dan lingkung an mengakibatkan dampak yang parah 
pada perempuan. Contohnya, karen a adanya kebijakan yang mengurangi akses ke pasokan air bersih, 
tingginya polusi, privatisasi jasa air, pelayanan yang buruk dan meningkatn,a jumlah penduduk 
menyebabkan beban pada peremepuan meningkat secara drastis. 

Perempuan dan anak-anak miskin (Ienih sering anak perempuan) menempuh perjalanan jauh dari rumah 
un:uk mencdri sumber air yang membl1a\ mereka terpapar kekerasan, memperpanjang hari kerja yang sudah 
panJar.g dan membata5i Vlaktu mereka untuk bercocok tanam di /adang yang diperlukan untuk makanan 
sehari-hari dan sisanya kalau ada, untuk menambah penghasilan keluarga. Selain itu, anak-anak perempuan 
kemungkinan terpaksa berhenti sekolah untuk membantu mengambil air, memaksa dan menyiapkan makanan 
di rumah seria mengasuh adik-adiknya. 

Sejalan dengan itu, sebagai akibat dari banyaknya perempuan sudah kelebihan beban terpaksa menerima air 
dengan kua!itas rendah karena sudah terkontaminasi berbagai bakteri sehingga tidak layak untuk dikonsumsi 
karena akan mengancanl kesehatan mereka. Lebih jauh /agi dimana HIV/A/DS sudah memasuki rumah t?ngga 
dan kurangnya akses perempuan terhadap air bersih yang diper/ukan untuk merawat anggota ke/uarga akan 
semakin menguras tenaga perempuan yang mempunyai peran gender sebagai pengasuh atau merawat 
orang sakit. Lebih bur uk lagi hal ini akan merolpercepat kematian orang yang terinfeksi penyakit ini. Ini 
beberapa (ontoh isu gender yang berkaitan dengan peran perempuan dalam SDA dan lingkungan. 

•,,,eirin seka:ian yang berbahagia, 

~ n2 mengatasi kesenjanga.n gender, untuk meningkatkan akses, pariisipasi, kontrol dan manfil2t 
perempuan di berbagai bidang pembangunan termasuk di bidang SOA dan lingkungan. Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan (KPP) RI telah merumuskan visi dan misi Pemberdayaan Perempuan, sejalan 
dengan adanya komitmen global kita untuk memberdayakan kaum perempuan dan mewujudkan kesetaraan 
dan keadi!an gender, termasuk di dalam isu peremptJan dan lingkungan. 

tisl KPP adalah Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Kehidupan Berkeluarga, 
Bermasyarakat, Berbangsa dan Bernegara. Hal ini mengingat pada kondisi dan posisi perempuan Indonesia 
de ','asa ini yang masih teriinggal di berbagai bidang dan masih adanya subordinasi dan marginalisasi 
perempuan di dalam keluarga dan masyarakat. Untuk itu salah satu misinya adalah, meningkatkan kualitas 
hid up perempuan dalam berbagai bidang termasuk bidang SOA dan lingkunag seria menguatkan lembaga 
pengarusu amaan gender. 

Ada dua strategi utama di da/am mencapai visi tersebut, yaitu melalui strategi pengarus utamaan gende~ dan 
aksi animaS! atau kebijkaan khusus sementara. Oi dalam konteks SOA dan lingkungan maka kebij:>kan KPP 
adalah bagaimana perempuan mendapatkan akses yang sama untuk mendapat informasi, tekno!ogi. dan 
pelatihan yang diper/ukan untuk melestarikan lingkungan dan menge/ola sumberdaya alam. 

A.kses yang sama terhadap informasi mengenai bahaya makanan yang mengandung boraks. formalor. da,l 
zat pewarna yang berbahaya bagi kesehatan seria produk kosmetik yang mengandung merkuri sehingga 
makanan yang disediakan di rumah dan kosmetik yang dibeli tidak mengandung zat berbahaya teisebut 
Perempuan juga prlu dil ibatkan di da/am pengambilan keputusan (kontrol) dan berpariisipasi secara 2k~if di 
dalam perencanaan dan perumusan kebijakan yang berkaitan dengan SDA d2n lingkungan mengingat 
peremuan yang paling terker.a dampaknya seperii contoh-contoh di atas. Lebih jauh lagi perempuan herus 
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- -:- --:: ' - :, -:: ~ 

. ~ -
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_':.: ' ~ :: 1 

- :-- : ::':: ~'. ·- ' ::. rmasi, teknologi. dan 

oraks . formalon da,] 
::'-:'=::' -: Jng merkuri sehi<l9ga 

berbahaya te~sebut. 
isipasi secara ak,if d; 

lingkungan menginga: 
lagi p erc:~puan h2 CUS 

memiliki akses dan kontrol pad a sumber-sumber daya lingkungan tertentu seperti air dan tanah yang 
merupakan domain utama mereka di dalam keluarga. 

Oi dalam konteks internasional, Indonesia sudah mengadopsi Deklarasi dan Landas~n Aksi Beijing pada saat 
Konferensi Dunia IV tentang Perempuan di Beijing pada tahun 1995, dimana salah satu bidang kritisnya 
adalah mengenai perempuan dan lingkungan. Ada tiga sasaran strateg:s dari Landasan Aksi Beijing yang 
perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, perguruan tinggi 
dan S'.vasta yaitu: (a) menyerta~an perempuan secara aktif dalam pengambilan keputusan yang menyangkut 
lingkJngan di segala tingkatan; (b) semua kebijakan dan program untuk pembangunan yang berkelanjutan, 
berintegrasi dengan kepedulian terhadap perempuan dan berperspektif gender; (c) memperuat dan 
mcmbentuk mekanise di tingkat nasional, regional dan internasional untuk menaksir dampak pembangunan 
dan kebijakan iingkungan pada perempuan. 

Komitmen internasional lainnya adalah Tujuan Pembangunan Milenium, dim ana salah satu Goalnya adalah 
mengenai pelestarian lingkungan. Pemerintah sangat concern dengan berbagai keomitmen internasional di 
atas dan berusaha mewujudkannya di dalam berbagai kebijakan dan rrogram yang ada seperti yang sudah 
saya kemukakan di atas. Namun demikian, partisipasi perguruan tinggi, lembaga non'pemerintah dan swasta 
tentunya sangat signifikan di dalam mencapai tujuan pembangunan nasional dan internasional te~sebut 

sehingga dapat terwuud suau SDA dan lingkungan yang berkualitas dan berkelanjutan. 

Hadirin sekalian yang berbahagia , 

Untuk memberikan gambaran mengenai pentingnya peranan perempuan, akademisi dan perguruan tinggi di 
ddlc:m mengelola dan melesktarikan SDA dan lingkungan, maka dibwah ini akan saya berikan beb~rap a 

contoh konkrit sebagai berikut: 

I. 	 Kelompok perempuan/individu di rumah tangga 
1. 	 Konsep Reduce, Reuse, Recycle,dan Rep/ant 

Konsep ini bertujuan untuk mengurangi volume sampah di rumah tangga dan lil'lgkungan 
terutama dari sampah-sampah non,organik seperti plastik. alull1unium yang tidak mudah harrcur. 
Contoh konsep reduce apabila berbelanja ke pasar tradisional maupun modern bawalah tas 
sendiri (bisa dari kain atau tas khusus berbelanja) dari rumah sehingga para ibu/remaja putri 
ataupun para suami atau bapak tidak perlu lagi membawa barang belanjaan di tas-tas plastik 
belanjaan yang disediakan penjual sehingga tidak menumpuk di rumah menjadi sampah; 

Konsep reuse dan recycle adalah memdnfaatkan sampah dan barang bekas lainnya untuk oi daur 
ulang sehingga mengandung nilai ekonomis seperti membuat kerajin2n tangan yang bermanfaat 
seperti kertas, blocknote, tempat tissue, tas tangan, tempat telopon genggam, bingkai dan lain , 
lain; 

Sampah,sampah organik di rumah tangga dapat dibuat kompos yang bermanfaat untuk tanam2n. 

Konsep rep/ant. Warga dapat menanami kembali pohon-pohon keras yang sudah tua atau 
ditebang, den gam pohon-pohon keras lainnya yang bermanfaat untuk menjaga lingkungan 
sehingga asri . 

2. 	 Para bapak dan ibu juga dapat memanfaatkan laharr kosong yang tersedia dihalaman u:-: tuk 
dian ami tanaman obat sepert ginseng, jahe, kunyit, bawcng putih. daun sirih . tanaman u1tuk 
pengusir nyamuk da lain-lain, sehingga apabila terserang onenyakit ringo., sepert lelah. pe-;al, 
pegal atau pusing tidak perlu minum obat yang dibuat ol e'1 pabrik ),ang tentunya meng2nc:.Jng 
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bahan kimia yang kurang baik untuk kesehatan selain juga dapat mngirit keuangan keluarg2 
Kalau tidak ada lahan kosong, tan am an obat dapat dimasukkan ke dalam pot dan digantun-; 
dimuka rumah. Hal ini juga untuk menambah keasrian lingkungan dan rumah; 

3. 	 Para ibu dan bapak dapat mendidik anak-anak sejak dini untuk membuang sampah pad~ 

tempatnya dan mencintai alam dengan melarang mereka mencabut bunga yang ada di taman atc_ 
kebun, mematahkan ranting dan merusak lingkungan dengan menggali, dan lain-lain untu-, 
menumbuhkan rasa cinta dan menghargai SOA dan lingkungan; 

4. 	 Para ibu dan bapak dapat mengganti freon pada penyejuk ruangan dan penoingin makanan serte 
freon pada pending in mobil dengan freon yang ramah lingkungan; 

5. 	 Mengajarkan setiap anggota keluarga untuk selalu mematikan AC atau lampu bila tidak digunakar 
untuk :nenghemat enerqi. 

II. Kelompok akademisi/Perguruan Tinggi (khususnya Fake/tas Eko!ogi Manusia IPB) 
1. 	 ~'1enyiapkan sumberdaya manusia yang handal untuk menjadi penyuluh dan pend;dik di bidang SOP, 

dan ling kung an; 
2. 	 Melakukan kajian tentang dampak kerusakan SOA dan lingkungan terhadap perem puan dan anak 

pada khususnya dan warga masyarakat pada umumnya; 
3. 	 Melakukan inovasi dan kreasi untuk mencari terobosan di dalam mengelola dan me!estarikiln SOP, 

dan lingkungan yang add di sekitarnya; 
4. 	 Membimbing para siswa dan siswi SMU atau para mahasiswa/mahasiswi yang baru masuk untuk 

mencintai SOA dan lingkungan dengan aksi nyata di lapangan seperti pembuatar ;Jengolahan 
sampah yang berteknologi sederhana dan murah, menanam pohon, membersihkan sungai dan 
membersihkan lingkungan dar sampah, serta membantu membllat SU:l1ur resapan bagi warga. dan 
lain-lain; 

5. 	 Menciptakan sistem pemantauan kualitas air sungai yang sederhana; 
6. 	 Menciptakan teknologi sederhana untuk membantu warga mengolah lim bah Lurqur dan sampah 

menjadi pupuk cair atau batu bara; 
7. 	 Mengembangkan plastik ramah lingktmgan yang dapat terurai untuk solusi mengurangi 

pencemaran tanah dan udara. 

Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi saL!dara-saudcra 
sekalian. Melalui Lokakarya ini tentu saja saya berharap dapat dirumuskan strategi-strategi dan rekomendasi 
gun(1 meningkatkan peranan laki-Iaki dan perempuan di dalam mengelola dan melestarikan lingkungan 
sehingga akan terwujud pembangunan yang berkelanjutan dan kesetaraan dan keadilan gender di dc1cm 
mendapatkan ilkses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari SDA dan lingkungan yang ada. 

Dengan mengucapkan Bismlliahirrahmanirrahim, maka Lokakarya Pengarusutamaan Ge;tder Da! am 
Pengelolaan Sumberdaya Aiam Dan Lingkungan Menuju Kualitas Kehidupan Berkelanjutan saya buka deng;on 
resmi. Sekian dan terimakasih atas perhatian saudara-saudara semua. 

Wabillahi taufik wal hidayah. 
Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 
Republik Indonesia 

Prof. Dr. Neutia Harta Swasono 
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PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) 
BIDANG PENDIDIKAN DAlAM MENYONGSONG ERA GlOBALlSASI 

Dr. Ir. Herien Puspitawati, MSc, MSc1 

ENDAHULUAN 

::cmerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan bukti 
: eluarkannya INPRES No.9 hhun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan 

:'1sional yang menginstruksikan kepada se:uruh pejabat negara, tennasuk Gubernur dan BupatifWalikotc 
_- uk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melakukan seluruh 
: 'oses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi yang 
: ~ !perspektif gender dengan melibatkan peranseria warga negara baik laki-Iaki maupun perempuan. 

::" an Departemen Pendidikan Nasional sebagaimana teriuang dalam Peraturan Presiden Nomor 7 T ohun 
=YJ 5 Tentang Rencana Pembangunan Jangka MenenQah Nasional (RPJMN) Republik Indonesia T3.t:·Jn 2004
= :w)9. Desain Pembangunan Nasional Bangsa Indonesia tercermin dari Visi dan Misinya. VISI Pembangunan 
:sional Tahun 2004-2009 diarahkan untuk mencapai: (1) Terwujudnya kehidupan masyarakat. bangsa, 

::1 negara yang aman, bersatu, rukun dan damai; (2) Terwujudnya masyarakat, bangsa, dan negara yang 
- : l junjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia; dan (3) Terwujudnya perekonomian yang 
-:: llpU menyediakan kesempatan kerja dan penghidupan yang layak serta memberikan pondasi yang kokoh 
:-:: ~ i pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya berdasarkan VIS I Pembangunan Nasional tersebut 
.. : :apkan 3 (tiga) MISI Pembangunan Nasional Tahun 2004-2009 yang meliputi: (1) Mewujudkan 
. = Jnesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis; dan (3) 
=.l'tJjudkan Indonesia yang Sejahtera. 

- :: :rtemen Pendidikan Nasional mengemban tugas yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 
:..- ~ tertera pada Pasal 27, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa; Pasal 28C (1) bahwa setiap orang 
~~k untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya, berhak atas 
~- :-dikan dan untuk memetik manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, untuk 

- ::,.-' Igkatkan mutu kehidupannya dan untuk kebaikan se:Jruh umat manusia; Pasal 31 (1) bahwa setiap 
_.~: negara berhak menerima pendidikan; dan Pasal 31 (2) bahwa setiap warga negara wajib mengikuti 
_. = jikan dasar, dan pemerintah wajib mendanai ini. 

_ :lengajar Departemen IImu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia-lr6ti1ut Pertanian Bogor 



Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan mengacu pada arah dan strategi Pembangunan Pendidik, 
seperti tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasior 
(Sisdiknas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Nega 
Republik Indonesia Nomor 4586) dengan tujuan pembangunan pendidikan yang diselenggarakan seca 
demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi haK asasi manusia, nil 
keagamaan, nilai cultural, dan kemajemukan bangsa (Gambar 1). 
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Gambar 1. Kualitas Sistem Pendidikan Yang Responsif Gender 

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

Landasan kebijakan yang disusun oleh Departemen Pendidikan Nasional juga mengacu pada Undan 
Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskrimine 
Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lemb2r, 
Negara Republik Indonesia Nomor 3277) dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Ase 
Manusia. 

Seiring dengan era globalisasi total, maka isu kesetaraan gender menjadi isu global yang sangat reJev 
menyangkut keterpaduan antara kerjas?ma laki-Iaki dan perempuan di segal a bidang. Sebagai kOlili~r" 

global dalam upaya mewujudkan kesctaraan dan keadilan gender dalam bidang pendidikan, Indonesia jL: 
merujuk pada 8 (delapan) tujuan utama Mlllenium Development Goals (MDGs) sampai dengan tahun 20 1 
yaitu: (1) Tujuan Ke-2: yaitu mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 20 
semua anak baik laki-Iaki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar, dan (2) Tujuan Ke 
yaitu mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan untuk menghapus~ 

segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada tahun 2015. 
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• _:~ mengacu pada Undang
•__ -: 5e~2 I a Bentuk Diskriminasi 
- : - : - 29, Tambahan Lemb~ran 
=-;: -_-, 1999 Ten tang Hak Asasi 

:: !' _ g'-bal yang sangat relevan 
: : ::= ~ bdang. Sebagai komitiilen 
: : 0 - ; oendidikan, Indonesia juga 
: _~: s.~m pai dengan tahun 2015, 

~ ;' ~_;: ~1 bahwa pada tahun 2015 
: ;: - .~ 53r , dan (2) Tujuan Ke-3 : 
. ~~- ·.. :uan untuk menghapuskar. 
~ - ; ' ::: -'bat pada tahun 2015. 

Sebagai salah satu negara anggota UNESCO, Indonesia telah menandatangani Kesepakatan Dakar mengenai 
Kebijakan Pendidikan Untuk Semua atau PUS (Education (or A/1, yang di dalamnya mencanangkan beberapa 
nal penting berkenaan dengan target pencapaian kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Target 
: ebijakan tersebut adalah: (1) Mcnjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak 
perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk etnik minoritas, mempunyai 
ckses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang bebas dan wajib dengan kualitas yang baik, (2) 
Mencapai perbaikan 50 persen pada tingkat keniraksaraan orang dewasa menjelang tahun 2015, terutama 
bagi kaum perempuan, dan akses yClng adil pada pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua 
orang dewasa, dan (3) Penghapusan kesenjangan gender pada Pendidikan Oasar dan Menengah pada 
tahun 2005 dan mencapai kese!araan gender dalam pendidikan pada tahun 2015 dengan fokus pada 
kepastian sepenuhnyi' bagi anak perempuan terhadap akses dalam memperoleh Pendidikan Oasar yang 
bermutu. 

Makalah ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum mengenai pentingnya pengarusutamaan gender 
(PUG) di bidang pendidikan dengan terlebih dahulu disajikan secara garis besar data dan informasi 
mengenai kesenjangan gender bidang pendidikan. Kemudian dijelaskan pula mengenai mekanisme PUG 
\ ang sudah dilakukan oleh Oepartemen Pendidikan Nasional berikut masukan-masukan mengenai dleck/ist 
idang pendidikan (baik checklist kesetaraan gender bidang pendidikan di tingkat keluarga dan masyarakat, 

checklist kebijakan kesetaraan gender di bidang pendidikan, dan peran perguruan tinggi dalam 
:71eningkatkan prestasi perempuan di bidang pendidikan). 

KESENJANGAN GENDER BIDANG PENDIDlKAN DIINDONESIA 

\ ondisi Kesenjangan Gender Bidang Pendidikan 

"!eskipun Strategi Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional sudah dilakukan sejak tahun 
l OOO dan Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan telah dilaksanakan oleh Oepartemen Pendic,~an 

"2sional sejak tahun 2002, namun berdasarkan~ data statistik tentang pemb;::ngunan manusia dan 
·:esetaraan gender masih menunjukkan adanya kesenjangan gender di bidang pendidikan, baik dilihat dari 
::spek akses dan pemerataan pendidikan, mutu dan relevansi, serta manajemen pendidikan, yaitu: 

Angka Gender-Related Development Index (6D1lndonesia pada tahun 1999 adalah 0,691, menempati 
peringkat 87 dari 140 negara di dunia. Sepanjang tahun 1999-2004 angka GOI Indonesia mengaJami 
peningkatan dari 0,670 (1999) menjadi 0,685 (2001) dan 0,690 (2003) dan akhirnya mencapai 0,704 
(2004). Namun demikian peringkat GOI Indonesia (81) masih lebih rendah dari Vietnam (80), Filipina 
(66), Cina (64), Thailand (58) dan Malaysia (51) (UNDP - Human Development Report 1995 - 2004). 

Pada aspek akses dan pemerataan pendidikan masih terjadi kesenjangan gender pada Angka Partisipasi 
Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka melek Huruf 
meskipun tingkat kesenjangannya bervariasi, yaitu: 

a. 	 Angka buta aksara perempuan pada tahun 2006 lebih tinggi dibandingkan angka buta aksarc laki
laki (Perempuan: 10,73 persen, laki-Iaki: 5,40 persen) (Oepdiknas, 2007). 

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

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

d. 	 Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan pada tahun 2006 sedikit lebih rendah dibandingkan iaki
laki untuk jenjang SO (Perempuan: 109,56 persen, laki-Iaki: 110,32 persell), namun sedikit lebih 
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tinggi dibandingkan laki-Iaki untuk jenjang SMP dan SMA (Perempuan: 82,53 persen dan laki-I, 
81,25 persen; perempuan 57,42 persen dan 56,00 persen) (Rosalin, 2007). 

e. Angka Partisipasi 5ekolah (APS) perempuan pada tahun 2006 hampir sama dibandingkan laki-I, 
untuk jenjang SD (Perempuan: 97,72 persen, laki-Iaki: 97,08 persen), kemudian sedikit lebih tin~ 
dibandingkan laki-Iaki untuk jenjang 5MP (Perempuan: 84,44 persen, laki-Iaki: 83,75 persen), d 
sedikit lebih rendah dibandingkan laki-Iaki untuk jenjang SMA (Perempuan: 53,73 persen, laki-Ia 
54,09 persen) (Rosalin, 2007). 

f. Angka Partisipasi Murni (APtvi) perempuan pada tahun 2006 hampir salna dibandingkan laki-I, 
untuk semua jenjang SD, SMP, dan SMA (Perempuan: 93,26 perstn dan laki-Iaki 93,80 pers~ 
perempuan 66,51 persen dan laki-Iaki 66,53 persen; perempuan 43,78 persen dan laki-Iaki: 43,: 
persen) (Rosalin, 20(7). 

3. 	 Pada aspek mutu dan relevansi terjadi bias gender dalam materi bahan ajar dan proses pembelajar 
yang bersifat sub-ordinatif yang memperkuat stereotipe/pelabelan yang keliru terkait dengan peran d 
tanggung jawab per€lTipuan dan laki-Iaki dalarr: berbagai bidang, terutama pada bahan ajar IPS, PP 
dan Bahasa Indonesia. 

4. 	 Pada aspek manajemen sekolah masih te~adi kesenjangan gender yaitu representasi perempuan dala 
posisi sebagai pengambil kebijakan pendidikan lebih rendah dibandingkan dengun laki-Iaki sehing' 
peran perempuan dalam pengambilan keputusan masih terbatas. 

a. 	 Jumlah tenaga dosen laki-Iaki lebih besar daripada dosen perempuan dengan proporsi Ting~, 

Golongan IV yang lebih banyak pula pada do~en laki-Iaki dibandingkan dengan dosen perempuc 
Begitu pula dengan 9roporsi karyawan/ tenaga administrasi yang lebih banyak pada laki-Iaki daripal 
perempuan (Data Kopert;s Wilayah IV, Juni 2004) (Depdiknas, 2006). 

b. 	Proporsi kepala sekolah (Headmasters/ Principals) untuk Jenjang sekolah SMP (junior) dan S 
(senior) masih menunjukkan kesenjangan gender dengan kondisi proporsi kepala sekolah laki-I , 
jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pertmpuan (5MP: L= 87 persen, P= 13 persen; SM: L=~ 

persen, P= 1 0 persen) (Oepdiknas, 200§). 

5. 	 Masih adanya pemisahan pemilihan jurusan/ program studi yang bersifat stereotipe (vo/un/a: 
segregration preference) dimana hard science (limu Eksakta) lebih didominasi laki-Iaki dan soft seier. 
(limu 50sial) lebih didominasi oleh perempuan. 

6. 	 Masih adanya kesenjangan gender pada tenaga pendidik, dimana tenaga pendidik PAUD, TK dan : 
pad a umumnya lebih didominasi perempuan, sedangkan pada jenjang SMP ke atas lebih didominasi Ie 
laki. 

7. 	 Berdasarkan hasil penelitian Mugniesyah, dkk (2003) di 9(sembilan) Perguruan Tinggi di Jawa Bar 
maka diketahui bahwa secara umum domain laki-Iaki adalah pada kelompok fakultas eksakta, sedang! 
perempuan pada kelompok fakultas non-eksakta. Disamping itu laki-Iaki secara umum lebih mendomi : 
penJidikan pasca sarjana dibandingkan dengan perempuan. Data mahasiswa (5-0, 5-1, 5-2, dan 5
dari 9 P€~guruan Tingg; menunjukkan bahwJ 54,8 persen adalah laki-Iaki dan 48,2 persen ada 
perempuan, dengan komposisi proporsi perempuan lebih banyak dari laki-Iaki pada jenjang 5-0; te: : 
proporsi laki-Iaki let-ih banyak dari perempuan pada jenjang S-1, dan selanjutnya semakin menin ~' 

kesenjangan laki-Iaki dibandingkan perempuan pada 5-2 dan 5-3 . Kesenjangan gender tert'~ ~ 

terdapat pada Institut Tehnologi Bandung (L>P), sedangkan di UPI proporsi perempuan (56,9 pers-:c 
lebih tinggi dari laki-Iaki (43,1 persen). Mahasiswa Program S-3 dari 26 Program 5tudi dari 4 Pergur. 
Tinggi di Jawa Barat didapatkan bahwa bahwa baik program studi yang bersifat eksakta maupun r : 
eksakta didominasi oleh laki-Iaki (69,6 persen dan 65,6 persen), dan sebagian kecil oleh perem~_ 
(30,4 persen dan 34,4 persen). 
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3. 	 Data Olimpiade Keilumuan baik di Tingkat Nasional maupun Internasional didominasi oleh siswa laki-Iaki. 
Prestasi Siswa perempuan masih dalam kuantitas yang minimal. 

lumlah lulusan Perguruan Tinggi (Negeri maupun Swasta) di 30 Propinsi di Indonesia pada tahun 
2003/2004 menunjukkan proporsi yang seimbang antara laki-Iaki (50,41 persen) dan perempuan (49,59 
persen) (Depdiknas, 2004) . 

'apat dikatakan bahwa secara umum kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan di Indonesia masih 
:: elum merata berdasarkan jenjang, jalur da:l jenis pendidikan. Apabila dianalisis lebih mendalam, maka 
: entuk kesenjangan gender tersebut bervariasi antar wilayah di Indonesia, baik antar desa-kota maupun 
c tar status sosial masyarakat. Selama ini, kebijakan-kebijakan di bidang pendidikan pada umumnya masih 
-etral gender yang secara tidak langsung berkontribu~i terhadap kesenjangan gender sebagaimana tersebut 
:i atas. Berdasarkan latar belakang ir,ila;l, maka perlu ada usaha strategis, terencana dan berkelanjutan 
_ntuk memperkecil kesenjangangender di bidang pendidikan sehingga perempuan dan laki-Iaki mempunyai 
·esamaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara di bidang .pendidikan (Gambar 2) . 

.:Jengan demikian, jelaslah sudah betapa pentingnya strategi pengarusl.'tamaan gender (PUG) bidang 
: endidikan yang diarahkan untuk menurunkan tingkat kesenjangan di bidang pendidikan dalam rangka 
-eningkatkan daya saing baik laki-Iaki maupun perempuan di era globalisasi. Tuntutan kepada setiap warga 
-::gara baik laki-Iaki maupun perempuan Indonesia dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan tehnologi 
-enjadi suatu keharusan, sebagaimana semakin tingginya tuntutan kualitas SDM di Era Globalisasi. 
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I Gambar 2. rroses Pemikiran Pentingnya Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional-RI yang Responsive 
Gender untuk Mengalasi Kesenjangan Gender Bidang Pend;dikan. 

lIuslr"si oleh: Herien Puspitawali 
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Pengertian Gender dan Pendidikan 

1. 	 Pengarusutamaan gender (PUG) dalam pembangunan pendidikan adalah suatu strategi pembangu 
pendidikan yang dilakukan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender melalui penyusu 
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiataf 
bidang pendidikan yang responsif gender. 

2. 	 Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) adalah suatu kondisi yang setara dan seimbang antara laki
dan perempuan dalam memperoleh peluang/ kesempatan, partisipasi, kontrol dan man' 
petnbangunan pendidikan untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensinya mel 
proses budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan baik bagi peremp 
maupun laki-Iaki. 

3. 	 Kerangka analisis kebijakan gender di bidang pendidikan diarahkan pada analisis :e;tndap a:.c; 
partisipasi,manfaat, dan penguasaan dengan pengertian sebagai berikut: 

a. 	 I\kses (access) pada pendidikan mengaQJ pada pertanyaan apakah semua anak laki-Iaki ~ 

perempuan fYlemperoleh akses/ peluang yang sama dalam pendidikan. 
b. 	 Partisipasi (participation) dalam pembangunan pendidikan mengacu pada pertanyaan apakah 

laki dan perempuan dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan pendidikan. 
c. 	 Penguasaan (contro~ terhadap pembangunan pendidik.:n mengacu pada pertanyaan apakah 

laki dan perempuan mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan bagi dirinya te· 
bidang pendidikan. 

d. 	 Manfaat (bene!i~ pembangunan pendidikan mengacu pada pertanyaan apakah laki-Iaki : 
perempuan telah memperoleh manfaat dari pembangunan pendidikan. 

4. 	 Gender Analysis Pathway (GAP) adalah salah satu alat analisis gender yang dapat digunakan L

membantu para perencana pendidikan dalam menyusun kebijakan/ program/ kegiatan pendi 
responsif gender melalui analisis data dan informasi secara sistematis ten tang laki-Iaki dan pererr: . 
untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-Ia\ ~ : 
perempuan, serta laktor-faktor yang mempengaruhi. 

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

6. 	 Pendidikan yang responsil gender adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan SU:: 3: 

belajar dan proses pembelajaran yang memperhatikan perbedaan pengalaman, aspirasi, kebu:--, 
permasalahan dan kepentingan antara laki-Iaki dan perempuan, agar peserta didik secara akti f :: 
mengembangkan potensinya dirinya secara optimal, untuk memikili kekuatan spiritual keaga - 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperMan c ~ 
masyarakat, bangsa, dan negara. 

7. 	 Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait 5-:

terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 

8. 	 focal Point Pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah individu-individu ateU perc :: 
yang telah memiliki pemahaman dan komitmen tentang gender dan pengarusutamaan gende' 
berasal dari dinas pendidikan yang ditunjuk disetillp unit organisasi untuk melaksanakc' 
pendidikan. 

9. 	 Kelompok kerja pengarusutamaan gender bidang pendidikan adalah wadah konsultasi bii~ 

perencana dan pelaksana PUG pendidikan dari berbagai instansi/ lembaga pelaksana PUG d 
nasional, provinsi maupun kabupaten/ kota. 
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10. 	 Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk 
menunjang penyelenggaraan pendidikan. 

11. 	 Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong 
belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lainnya yang sesuai dengan 
kehususannya, serta berpartisipasi dalam menye:enggarakan pendidikan. 

12. 	 Jalur pendidikan adal'lh wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam 
suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan yang terdiri atas pendidikan formc;I, 
non-formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. 

13. 	 Jenj'lng pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkar, tingkat perkembangan 
. peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan yang terdiri atas 

pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 

14. 	 Jenis pendid:kan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan 
pendidikan yang mencakup pendidikan umu, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keag'lmaan, dan 
khusus. 

15. 	 Pendidikan forr.lal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan 
dasar, pendidikan mp.nengah, dan pendidikan tinggi. 

16, 	 Pendidikan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakar 
secara terstruktur dan berjenjang. 

j 7, 	 Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 

3. 	 Data terpilih adalah nilai,dari veriabel -variabel yang sudah terpiiah antara laki·laki Jan perempuan 
berdasarkan topik bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. 

l Data kuantitatif adalah nilai variabel yang terukur. 

Data kualitatif adalah nilai variabel yang tidak ter-ukur dan sering disebut atribut. 

Akses adalah peluang atau kescmpatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu. 


Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/kelompok dalam suatu kegiatali dan atau dalam 

pengambiian keputusan. 


Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. 


Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal. 


Indikator adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau 

perkembangan. 

Proses marjinaiisasi atau pemiskir.an merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan 
;:egara yang berakibat pada penyisihan/~emiskinan ba~i perempuan atau laki-Iaki. 

~ :;roses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting 
2.:au lebih utama dibandingkan jenis kelamin Idinnya, sehingga ada .jenis kelamin yang meraSG 
: nomorduakan atau kurang didengarkan suaranya, bahkan cenderung dieksploitasi te'1aganya. 

;.'rereotype adalah suatu pelabelan atau penandaan yang sering kali bersifat negatif secara umum 
': iladap salah satu jenis kelamin tertentu. 

http:pemiskir.an


MENDIDIK PEREMPUAN SAMA DENGAN MENDIDIK BANGSA 

Dalam mengerti pemikiran rasional (rational though~ bahwa mendidik perempuan sama maknanya denga 
mendidik suatu bangsa, maka berikut in! dipaparkan alur pemikiran sebagai berikut. Merujuk pada kualita~ 
SDM atau mutu manusia, maka ada dua segi pandangan, yaitu dari segi pendidikan adalah afeksi, kognis' 
dan psikomotor, sedangkan mutu manusia dari segi kecerdasan adalah kererdasan nalar atau daya pi '. 
(IQ), kecerdasan emosional atau daya hati/ kalbu (EI), kecerdasan adversity (AQ) , kecerdasan finansial (FQ) 
dan kecerdasan emosional-spiritual (ESQ) (Soesarsono dan Sarma 2002). Menurut filsafat Platonik yan: 
dikembangkan oleh Socrates dan diteruskan oleh muridnya, Plato, manusia terbagi menjadi tiga bagian : 
kepala, dada dan perut (simbol dari akal, ambisi dan nafsu) yang harus diseimbangkan menjadi harmon 
sehingga terbentuklah manusia yang sempurna (Megawangi, 1999). Voydanoff (Bowen dan Pitt~an 1995 
dan Puspitawati (2006a) menyebutkan bahwa yang dinamakan outcome suatu mar.usia adalah terd:~i 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 prestllsinya. 

Kualitas SDM perempuan berarti secara fisik, mental, psikologis dan talenta adalah dalam kondisi yilnS 
sangat baik. Apabila prestasi pendidikan perempuan dalam kualitas yang baik, maka produktivitc:: 
perempuan di da!am bidang ekonomi dapat ditingkatkan sehingga perempuan mampu memberdayakar 
dirinya sendiri dan keluarganya secara lebih mandiri serta mampu menyejahterakan kehidupan secare. 
optimal. 

Kualitas perempuan sebagai ibu sangat menentukan kualitas tumbuh kembang anak-anaknyanyco 
Perempuan juga sangat dominan dalam mewujudkan Keluarga yang Berkualitas melalui fungsi pemelihara a ~ 

dan pengasuhan atau caring ang parenting". Perempuan yang mempunyai prestasi pendidikan yang tingsU 

ditambah dengan kepribadian yang baik, maka akan berpengaruh pada kualitas pengasuhan yang ba;' 
terhadap anak-anaknya. Melalui pengasuhan yang baik, anak akan merasa lebih percaya diri, anak meras,: 
dilindungi dan akhirnya mengakibatkan tumbuh kembang anak yang baik pula, yaitu meliputi perkembanga
fisik, perkembangan sosial, perkembangan mental, dan perkembangan kognitif. Menurut te 
perkembangan anak dikatakan bahwa 5 tahun pertama merupakan masa yang sangat kritis bagi anak untt! · 
membentuk kematang'ln fisik dan psikologisnya. Selanjutnya, memasuki usia sekolah sampai dengan umL 0 

12 tahun, anak mengalami proses kematangan sosial, mental. psikologis dan moral (Harris & Uebert, 199: 
Sant.ock,1997). 

Berkaitan dengan kualitas SDM di atas, ada pembenaran tentang pandangan Gary S Becker (1975) bah,,:: 
investasi di bidang pendidikan diharuskan untuk dilaksanakan karena telah memberikan keuntungan seear:: 
makro dan jangka panjang berupa keuntungan yang tidak hanya didapat dari pemuda yang berpendidik2
sebagai hasil dari investasi yang ditanamkan saja (private rate of returns), namun juga keuntungan ya ~ 

dinikmati oleh masyarakat di lingkungan sekitar ~social rate of returns). Pendekatan "Rate-ot-Return' '
adalah pendekatan yang disebut cost-benefit yang mempunyai prinsip rasional yaitu prinsip ya- ~ 

mengutamakan hasil yang melebihi biaya yang dikeluarkan meskipun membutuhkan waktu menunggu samp . 
periode tertentu . 

Berkaitan dengan prestasi pendidikan anak yang merupakan salah satu kualitas SDM, maka dalam te:' 
keluarga disebutkan bahwa peran keluarga (family roles) merupakan sumber institusi paling awal dan pali: : 
kuat dalam mensosialisaikan anak-anaknya, baik laki-Iaki maupun perempuan sesuai dengan nilai-n' :.. 
keluarga dan norma masyarakat yang dianut. Pengasuhan yang dilakukan oleh ayah dan ibu mem~ 
pengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung pada outcome anak (Simons 1996). Hasil tern ~o 
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_ _: :1 sama rnaknanya dengan 
~ : . -. '. Merujuk pada kualitas 
-::=.-::. '- 0 adalah afeksi, kognisi, 

=-=-;.:.seo nalar atau daya pikir 
!~. ',e(erdasan finansial (FQ), 

'=.. HJt filsafat Platonik yang 
_ 0 ~ ':!": :gi menjadi tiga bagian : 
. - "'- .Jangkan menjadi harmoni 

_,-:- 30wen dan Pitt~an 1995) 
:- ' -:' - _r.usia adalah terd:~i atas 

. : -' (penghargaan diriemosi I 
;.enyimpanganl kenakalan), 

: :---:: 2dalah dalam kondisi yang 
- ~ - -: baik, maka produktivitas 

~ :-: _~:- mampu memberdayakan 
:-- -=.: -;erakan kehidupan secara 

-: _- ,=.Tlbang anak-anaknyanya. 
_=-..:..: - :::lalui lungsi pemeliharaan 

-0. : -estasi pendidikan yang tinggi 
-: . _ :...:"s pengasuhan yang baik 

: ~ - percaya diri, anak merasa 
~ _:. ;,r. ':u meliputi perkembangan 

- ' - :-- I . qnitif. Menurut teori 
~ - ; -: : :; g~at kritis bagi anak'untuk 

_~ :- s=- :Jlah sampai dengan umur 
~ : ::...- - oral (Harris & Liebert, 1992; 

-- : :. - .c.ry S Becker (1975) bahwa 
:-::. ~- :::mberikan keuntungan secarC. 
: :- :: - pemuda yang berpendidika:

am un juga keuntungan yan~ 
:'endekatan "Rate-ol-Return' ir ' 

:: -, : rasional yaitu prinsip yan; 
=-: ": _lkan waktu menunggu samp=

. :. _ . !a!i as SOM, maka dalam te:
_-: ::r institusi paling awal dan pal' - ~ 

- ;'- .J""\. - an sesuai dengan nilai-r, :: 
-~ . _. £.J oleh ayah dan ibu membe.

:: -::.., (Simons 1996). Hasil tem!.! '-

yang lebih spesifik menyatakan bahwa kontribusi peran pengasuhan yang dilakukan oleh ibu (mother's 
parenting roles) mempunyai keistimewaan yang iebih besar dibandingkan dengan peran pengasuhan yang 
dilakukan oleh ayah (father'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 rrengh(lsilkan prestasi akademik yang tingsi. 

Meskipun ditemukan hasil adanya peran ibu yang lec:h berpengaruh dibandingkan dengan peran ayah dalam 
meningkatkan prestasi akademik anak d3n mencegah perilaku kenakalan pelajar, namun berdasarkan konsep 
kesetaraan dan keadilan gender (KKG) yang sudah menjadi kebijakan negara (dalam hal ini dibawah 
koordinasi Kementerian Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia), maka perlu ada kesetaraan pula 
dalam hal per.:Jasuhan anak di dalam keluarga. Melalui kerjasama yang baik dan erat antara ayah dan ibu 
dalam pengasuhan remaja, mai<a akan memberika;'l rde modelyang saling melengkapi (komplementer) bagi 
remaja. Ori-ciri yang khas dalam hal pengasuhan, pendekatan individual, cara berkomunikasi dan 
pendekatan interpersonal antara ayah dan ibu serta remaja memberikan variasi bonding dan interaksi triadik 
yang saling melengkapi satu sama lain. Apabila interaksi antar anggota ini be~alandengan baik sehingga 
tercapai kestabilan lingkungan keluarga, maka remaja akan berpeluang besar dalam meningkatkan prestasi 
akademiknya dan terhindar dari perilaku kenakalan. 

Tantang~n mengenai prestasi pendidikan perempuan dalam menyongsong era globalisasi adalah: 
1. 	 Meningkatkan kualitas SOM Indonesia. 

Ukuran kinerja: Human Oevelopment Index (HDI) Indonesia 
2. 	 Meningkatkan kualitas dan peran perempuan ~alam pembangunan, serta mempersempit kesenjangan 

antara perempuan dan laki-Iaki dalam akses, kontrol, partisipasi, serta penerimaan manfaat dalam 
pembangunan. 
Ukuran Kinerja: 
1. 	Gender-related Oevelopment Index (GOI) Indonesia 
2. Gender Empowerment Measurement (GEM) Indonesia 

engan demikian, secara garis besar ada bebera-pa alasan penting, mengenai makna kalimat " Mendidik 
:Jerempuan sama dengan Mendidik Bangsa", yaitu: 

Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tercapainya sasaran 
pembangunan kependudukan dan keluarga, yaitu tel ~endalinya pertumbuhan penduduk. 

- Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin tinggi rata-rata umur melahirkan anak pertama. 
- Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah angka fertilitas total penduduk perempuan 

usia 15-49 tahun. 
- Semakin tinggi pendidikan perempuan, semakin rendah jumlah rata-rata anak yang per;1ah 

dilahirkan perempuan usia 40-49 tahun. 
- Semakin tinggi pendidikan perempuan menika~, semakin tinggi permintaan terhadap alatlobat 

kontrasepsi (KB) . 

/(esimpulan: 
Jengan semakin tingginya taraf pendidikan perempuan, mereka akan cenderung menikah dalam usia 
tang relatif lebih dewasa. Oi samping itu, mereka cenderung menggunakan alatlobat kontrasepsi untuk 
.-.emperpanjang jarak kelahiran anak dan dengan sendirinya membatasi jumlah anak yang pernah 
:·Iahirkan. Mel eka juga cenderung bekerja di luar rumah (pendapatan yang memadai dan exposure to 
_. :::dia/informasi lebih luas). 
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2. 	 Ada korelasi yang positif antara meningkatnya pendidikan perempuan dengan tercapainya sasaran 
pembangunan kesehatan, yaitu meningkatnya umur harapan hidup, menurunnya angka kematian bayi, 
menurunnya angka kematian ibu, dan menurunnya prevalensi gizi kurang pada anak balita. 

Sebagai dampak dari semakin tinggi rata-rata umur melahirkan anak pertama, maka relatif se~~kin 
rend~h resiko kehamilan dan kematian bayi atau kematian ibu melahirkan. 

Semakin tinggi tingkat pendidikan ibu, semakin tinggi persentase anak yang diimunisasi (~ata 


internasional) . 

Secara umum, semakin iinggi pendidikan (lama sekolah) penduduk, sema,kin tinggi umur harapan 

hidup (data provinsi). 

Semakin tinggi pendidikan penduduk usia 15 tahun ke atas (Iaki-Iaki dan perempuan), semakin 

rendah angka kematian bayi (uatd IJr(;vinsi). 


Kesirnpulan: 
Perempuan dengan pendidikan yang lebih tinggi cenderung memiliki pengetahuan kesehatan dan gizi 
yang lebih baik, termasuk untuk merawat anak. 

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

Permasalahan penduduk dalam mengakses pelayanan kesehatan adalah faktor kemiskinan (34 

persen) . 

Semakin tinggi pengeluaran per kapita, semakin tinggi persentase penduduk yang melek aksara. 

Kesenjangan angka· melek aksara antara perempuan dari kelompok pengeluaran tinggi dan 

pengeluaran rendah lebih besar dari pada kesenjangan yang sam a pada jJenduduk laki-Iaki. Hal ir ' 

menandakan bahwa pengaruh tingkat ekonomi kepada rendahnya tingkat pengetahuan (mele' 

aksara) lebih besar terjadi pada pcndudukyerempuan daripada penduduk laki-Iaki. 

Permasalahan utama penduduk (Iaki-Iaki dan perempuan) usia 7-18 tahun tidak melanjutka 

sekolah adalah masalah kemampuan untuk membiayai . 


Kesirnpulan: 
Semakin meningkatnya pendapatan/ ekoncmi penduduk (Iaki-Iaki dan perempuan), maka semakin bex
kemungkinan mereka t;ntuk mampu mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan. 

Keberhasilan pembangunan yang berkelanjutan (sustainable developrnen~ sangat tergantung pada fakt: 
manusia dan sumberdaya alam di sekitarnya serta hubungan antara keduanya. SecC.ra garis besar, mar,u~ :. 
yang berkualitas dan arif serta bijaksana akan mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan ttknologi daJ-
mengelola sumberdaya alam, agar nilai tambah dari sumberdaya alam itu akan memungkinkan peningkc.::.
penyediaan pangan bagi konsumsi manuslJ dan akhirnya dapat mewujudkan kualitas hidup 'f,- ; 
berkelanjutan . Untuk itu prestasi baik laki-Iaki dan perempuan sebagai warga negara sang at dibutuhl : 

dalam menjalankan pembangunan yang berkelanjutan tersebut. Dengan demikian, dari segi kebiJi'~ ' 

makro disarankan agar kinerja pembangunan dapat bersifat responsif gender. 

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIDANG PENDIDIKAN 

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

1. Kegiatan Capacity But/ding 
a. Tujuan kegiatan Capacity But/ding adalah: 
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- dengan tercapainya sasaran 
- ;,urunnya angka kematian ba~, 
~- pada anak balita. 

"1. " 

=..- ::. 	 pertama, maka relatif semakin 
_~ -	 Kan. 
- -: 	 anak yang diimunisasi (data 

_-	 • semakin tinggi umur harapan 

~ . - 0. ci dan perempuan), semakin 

: _ etahuan kesehatan dan gizi 

~- : :-''ikan antara tingkat ekonomi 
: -:..- ~e~huan (melek aksara) seria 

- : . ~- a alah faktor kemiskinan (34 

:-; ': : ~- uduk yang melek aksara. 
: : - : 0 ' pengeluaran tinggi dan 

__- : =:: a fJenduduk laki-Iaki. Hal ini 
::. - - ,"2. tin gkat pengetahuan (melek 
: ; : ::r'':; duk laki-Iaki. 

_, :. 	 - -18 tahun tidak melanjutkan 

=-- :: =..-em~ uan), maka semakin besar 
- ::. - :i:ndidikan. 

-=- sangat tergantung pada tah1o
• : _=- - ?! . Sec2ra garis besar, mar,usi2 
- _ : ~.-etahuan dan ttknologi dalar 

. _ :. .~n memungkinkan peningkatc
. - ::' uTlJdkan kualitas hidup yen ~ 
._. -:-9a negara sangat dibutuhkc.
~~- ~ - dei1likian, dari segi kebijakc.

N 

. =-::1tum pada strategi kebij2..~:' 

.:... =-: ~ ·~IJ : 

• Menata ulang kelembagaan, aturan dan mekanisme serta kebijakan agar kondusif terhadap 
pem-bangunan pendidikan responsif gender. 

• 	 r~endorong dikeluarkannya kebijak-an dan program pembangunan pendidikan berwawasan 
gender di masing-masing propinsi dan kabupaten/ kota. 

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

pembangunan pendidikan yang responsif gender. 
o 	 Pemahaman dan sensitifitas gender para stakeholders ?endidikan. 
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 respons~f gender. 

o 	 Komitmen pemerintah daerah yang terwujud dalam bentuk Pos':tion Paper dan Rencana Aksi 
Daerah untuk melaksanakan pembangunan pendidikar, yang responsif gender. 

b. 	 Tahapan kegiatan capacity bUIlding mencak'Jp: 
• 	 Pengembangan koordinasi antar dinas terkait di daerah dengan tim pusat untuk mendorong 

tersusunnya kebijakan dan program pembangunan pendidikan berwawasan gender. 
• 	 Advokasi, audiensi dan diskusi (round table discussion) agar tersedia aturan, kelembagaan Jan 

mekanisr.le 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 (Dinas pendidikan, BPS, Bapeda, Lembaga yang menangani Pemberdayaan 
Perempuan, Perguruan Tinggi (Pusat Studi Wanita/ Pusat Studi Gender) dan LSM. 

• 	 Pengembangan tool kits (bahan ajar) capacity building dengan memperhitungkan hasil anal isis 
gender tentang situasi pendidikan provinsi dan atau kabupaten/kota. 

• 	 Penentuan kriteria dan identifikasi sasaran Capacity Building, baik lembaga, aturan, kebijakan 
maupun SDM. 

• 	 Penjadwalan kegiatan sesuai dengan tat~ urutan prioritas kegiatan, mulai dari pengembangcn 
koordinasi antar dinas terkait, advokasi, audiensi, dan diskusi (round table discussion) antara 
tim pusat dengan daerah, Sosialisasi Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan, Pelatihc.n 
Pengarusutamaan Gender bidang pendidikan untuk Stakeholders, Pelatihan Penyusunc.!l 
Kebijakan Pendidikan Responsif Gender antara lain dengan menggunakan metode Gender 
Analysis Pathway (GAP) dan Policy Outlook Plan of Adion (POP), Diskusi (Round TaNe 
Discussion) Pengarusutamaan Gender Bidang pendidikan. 

• 	 Pelaksanaan kegiatan. 
• 	 Evaluasi kegiatan. 

'~ningkatkan strategi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang responsive gender melalui analis.~ 
:: lder terhadap bahan ajar yang diberikan pada semua jenis, jalur dan jenjang pendidika", kemudic.n 
- :mberikan masukan kepada para penulis dan penerbit untuk menyusun bahan ajar dan rlateri 
: :mbelajaran yang tidak bias gender. 

c,-lingkatkan kemitraan antara Depariemen Pendidikan Nasional dengan berbagai pihak (stakeholders). 
: :' -. taranya pihak perguruan tinggi, LSM dan pemangku kepentingcn lainnya untuk bekerjasama dalc.!ll 
-: ,;ujudkan kesetaraan dan keadilan gender bidang pendidikan. Salah satu kegiatan yang sudG.h 

:" j kan adalah Program Pendidikan Keluarga Berwawasan Gender (PKBG), Program Pendidikc.n 
~ -:--:mpuan Marjinal, dan Program Kolase Peremouan. 
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: : \ OER CHECKLIST DALAM PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) BIOANG 
. :':OIOIKAN 

: : -li merupakan masukan bagi strategi PUG Bidang Pendidikan agar tingkat kesenjangan gender dapat 
--- 'malkan dan agar prestasi pendidikan peremfluan Indonesia dalam menvongsong era globalisasi. Ada 
~ . -apa cheklist yang harus uiperhatikan baik oleh pihak keluarga dan masyarakat, maupun oleh pihak 
~-~ntah . 

' 
A. 
, 

! 

..., z 
, 

~ c.' , 
c=;-:= , 
.=: VI I 


.5 ~ I
[illc S: :, Sekolah dan Kebijakan Pemerintah., 
A 

_-.: :"_'5t Kesetaraan Gender Di Tingkat Keluarga dan Masyarakat
\ \~ 

. ------- - ----..' ro li5 ~_-ak laki-Iaki dan perempuan adalah berbeda, namun jangiin dibeda-bedakan (sesuai dengan Motto 
-"" ~ 

: :: i Kementerian Pemberdayaan Perempuan-Republik Indonesia).~ ~ OJ 

~~-g 
 ;Iai ekonomi anak laki-Iaki adalah sama dengan anak perempuan.
ro Q.l Q.l

:2!ro0 '! endidik anak baik laki-Iaki maupun perempuan harus berdasarkan asas keadil3n gender dalamz 
« « -::ngka memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol terhadap semua sumberdaya keluarga untuk 
~ -;ewujudkan sumberdaya manusia yang sehat jasmani dan rohani .o , 

.. tiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi, dapat mendengarkan keluhan anggotaa5 : 
Cl.. , 

eiuarga, memecahkan masalah keluarga secara bersama, kumunikasi terbuka dan jeias, saling berbagi 
~ - --: ::'an empati , saling percaya dan menghargai. 
z I, eluangkan waktu bersama; memiliki waktu luang bersama dan melakukan aktivitas bersama denganen« «ro en seluruh anggota keluarga, dan mempunyai ikatan kuat antar anggota keluarga.::2: 
U1 :::J « Pembagian peran yang jelas dan adil antar angggota keluarga; siapa yang bertanggung jawabo 
Z en melaksanakan peran instrumental (penyediaan sumberdaya dan kebutuhan anggota keluarga) danU1 o 
Cl.. 

peran afektif (pengasuhan, dukungan). serta komitmen/tanggung jawab yang baik terhadap peran ~ I tersebut. 

Menjunjung tinggi prinsip harmonis dalam keluarga; menghindari konftik atau pertengkaran suami-is"tri 

terutama didepan anak-anak; saling menahan diri untuk tidak membentaklmemaki saat terjadi konflik. 

Anak perempuan boleh memilih bidang eksakta sejak sekolah menengah sampai ke Perguruan Tinggi 


~w (contohnya SMK-TI, SMK-Informatika, Fakultas Tehnik, Fakultas MIPA, Fakultas Kedokteran, dll ). «!::: ~UJ~cn 
UJ «ro ::2:~oUJ 109 s: ~ .....--

Checklist Kesetaraan dan Keadilan Gender Bidang Pendidikan dari Mulai Lingkungan Keluarga, 

\-



9. Anak perempuan boleh sekolah jauh dan rumahnya tanpa mengkuatirkan "keselamatannya seb2. 
pe,empuan". 

1O. 	 Harus ada perubahan pandangan bahwa "Anak perempuan yang sekolah tinggi masih tetap "2

untuk mendapatkan suami". 
11. 	 Anak perempuan yans telah lulus kuliah dan masih punya potensi besar disarankan untuk melanjut! 

kuliah ke pasca sarjana walaupun telah berkeluarga. 
12. Anak perempuan yang telah lulus kuliah dan sudah berkeluarga disarankan untuk tetap berkar:i: 

menjadi home-based worker), dan tidak melupakan hasil jerih payah kuliahnya. 
13. 	 Pengasuhan anak perempuan berperspektif gender: 

a. 	 Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert ffemin' 
extrovertfmaskulin) . 

b. 	Cari pendekatan yg tepat pada anak perempuan, awas moocitya. 
c. 	 Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian. 
d. 	Beri sosialisasi tentang sifat laki-Iaki dan cara respek dan menghargai laki-Iaki. 
e. 	 Ayah mensosialisasikan apa yang diharapkan laki-Iaki terhadap perempuan. 
f. 	 Ibu mensosialisasi bagaimana seorang perempuan memberi arahan dan nasehat pada laki-Iaki. 
g. 	 Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-Iaki dan perempuan di dalam keluargil ~ 

masyarakat. 
h. 	Tumbu,)kan motivasi belajar, memilih program studi ~/ang cocok dengan kompetensi dan minatn : 
i. 	 Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak perempuan yang cakap untuk sekolah di luar -: 

dan ke perguruan tinggi dengan program studi tehnik dan ilmu eksakta. 
J. 	 Beri cara kemandirian yang cocok untuk perempuan. 
k. 	 Anak perempuan harus bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan sense of dange ' : 

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

a. 	Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas anak yang masing-masing unik (introvert ffemin:
extrovertfmaskulin) 

b. 	 Cari pendekatan yg tepat pada anak laki-Iaki, awas selebornya. 
c. 	 Pendekatan ayah dan ibu harus bijaksana dan hangat serta penuh pengertian. 
d. 	 Beri sosialisasi tentang sifat perempuan dan cara rcspek dan menghargai perempuan. 
e. 	 Ibu mensosialisasikan apa yang diharapkan perempuan terhadap laki-Iaki. 
f. 	 Ayah mensosialisasi bagaimana seorang laki-Iaki memberi perlindungan dan nasehat ~ :. 

perempuan. 
g. 	 Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-Iaki dan perempuan di dalam keluarga : 

masyarakat. 
h. 	 Tumbuhkan motivasi belajar, merdilih program studi yang cocok dengan kompeten si dan minatn, : 
I. 	 Tidak ada salahnya memberi kesempatan anak laki-Iaki untuk sekolah dengan program studi 

sosial, keluarga, dan kerumahtanggaan. 
J. 	 Beri cara kemandirian yang cocok untuk laki-Iaki. 
k. 	 Anak laki-Iaki harus bisa memasak, mencuci, menyeterika, dan membersihkan tempat tic!ur se- 

untuk keperluan "survival strategies'. 

CheckJist Kebijakan Kesetaraan Gender di Bidang Pendidikan 

1, 	 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Berwawasan Gender 
2. Peningkatan Penyebarluasan Pendidikan Berwawasan Gender 
3'. Peningkatan Kekuatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan di Bidang Pendidikan 
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Hal-Hal yang Layak Dipikirkan oleh Kita Semua.... 
:-•..,x:LJ'r<.an "keselamatannya sebas ~ 

1. Perguruan Tinggi secara khusus memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar wawasan peka gender 
-; SC olah tinggi masih tetap '\a, kepada berbagai pihak, dimulai dari internal universitas (pihak rektorat, staf pengajar, dan para 

mahasiswa) melalui berbagai kegiatan baik pelatihan, ceramah, talk show atau bahkan 
~' :~ disarankan untuk me\anjutkc mengintegrasikan isu gender ke dalam beberapa mata kuliah umum di tingkat persiapan bersama. 

~ : - 0 'ankan untuk tetap berkaryc. Mengembangkan strategi peningkatan prestasi perempuan melalui penberiar, beasiswa khusus bagi 
-:- . ~ahnya. perempuan berprestasi atau pemberian dana penelitian khusus bagi siapapun yang tertarik untuk 

meneliti topik-topik yang berkaitan dengan perempuan. 
- - ~ -raasing unik (introvert Ifeminin ."; 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perempuan di era globalisasi, maka penting untuk dipikirkan 
pendidikan di dalam keluarga ber.vawasan gender agar generasi mendatang lebih sadar dan responsif 

pengertian. gender dibandingkan dengan generasi sekarang. Pendidikan Ke!uarga yang Berwawasan gender ini 
• - 0- oai \aki-\aki. dapat diinteg,asikan ke dalarn kegiatan Kuliah Ke(ja Nyata! Kuiiah Kerja Profesi mahasiswa dengan 
:: : empuan. . sistim pendampingan masyarakat dan melibatkan semua unsur kelembagaan di masyarakat 

- : .J 

: r= - O- dan nasehat pada laki-Iakl. diantaranya PKK dan Posyandu, Perkumpulan sosial-budaya. dll. 
. =.- - : ~empuan di da\am keluarga d:-

Mengingat kesenji1ngan gender bidang pendidikan berada pada pihak perempuan yang kondisinya 
~ : : 9an kompetensi dan minatnyc masih tertinggal dibandingkan dengan pihak laki-Iaki, maka dalam rangka mewujudkan Kesetaraan dan 

.:.,.- ~ ca ap untuk sekolah di luarh' : KeaGilan Gender (KKG) dibutuhkan suatu strategi atau upaya untuk memLerikan dukungan dan 
- _ -:--..$2 tao bantuan yang lebih pada perempuan dalam akses, partisipasi, dan kontrol seita manfaat yang lebih 

dibandingkan dengan laki-Iaki. Strategi untuk meningkatkan prestasi perempuan di bidang pendidikan
.. :: : c.raan, dan sense of dangerc_: dapat dil akukan melalui berbagai pendekatan, misalnya: 

a. Women help Women mulai dari tingkat keluarga dan tingkat masyarakat. 

.-- -~_ , asing unik (introvert Ifeminir Artinya bahwa: 
Kelembagaan dan organisasi perempuan harus meningkat k~n kinerjanya untuk membantu 
sesama perempuan marjinal lainnya untuk meningkatkan SDr~:1ya agar dapat mewujudkan 

, : ~- _ 1 pengertian. kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dalam berbagai bidang pembangunan. 

: ~- - =:1 ,hargai perempuan. Pada tahapan individual, perempuan harus diberikan kesadaran tentang adanya perasaan 

- = - 0 - ;> 'i-\aki . emphati, solidaritas. dan pentingnya perjuangan perempuan secara bersama-sama dalam 
• : -:.:- - r ~Iindungan dan nasehat p::.: . mernajukan seluruh perempuan Indonesia dalam berbagai bidang rnenuju kesejajaran dan 

kemitraan dengan laki-Iaki. 

: : - :-e;empuan di dalam keluarga '

b. Men help Women mulai dari tingkat keluarga dan tingkat masyarakat 
E: ::- ~engan kompetensi dan minat~'; 0 Artinya bahwa: 
--_. s~kolah dengan program studt - - Laki-Iaki dengan kesadarannya mempunyai kemampuan untuk beremphati, bekerjasama, dan 

toleran terhadap kaum perempuan. Dengan adanya kemitraan di segala bidang pembangunan 
yang dilandasi atas rasa membutuhkan dan saling melengkapi (baik secara profesional maupun 

: : _ membersihkan tempat tiGur se- ~ psikologis) menjadikan kaum laki-Iaki untuk lebih dapat membuka diri dan bersedia untuk 
membagi wilayah "Public Spherenya" kepada kaum perernpuan . 

- Laki-Iaki bersedia untuk menolong kaum perempuan dalam meningkatkan ku al itas SDMnya. 

families help Women. 
Artinya bahwa: 

- Seluruh keluarga Indonesia meningkatkan peran dan fungsinya untuk mendidik dan melindungi 
" :. - : 5idang Pendidikan anak-anaknya, baik laki-Iaki maupun perempuan, dengan memperhatikan kebutuhan kh usus 
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. 

sesuai 	 dengan faktor biologisnya, namun memberikan kesempatan yang sama dal 
mendapatkan pendidikan formalnya. 

d. Goverment and Community /nstJrusions help Women. 
Artinya bcthwa: 
- Semua rencana strategi pemerintah dilandasi oleh arjanya wawasan gender, sehingga kebijak 

yang dilaksanakan sudah responsif gender. 
Perlu ada gerakan nasional dalam peningkatan kcmitraan laki-Iaki dan perempuan mulai d 
tingl\at keluarga dan masyarakat dalam rangka meningkatkan HOI. 
Perlu ada kampanye nasional mengenai "Peningkatan HOI Indonesia dalam t~enyongso 

Globalisasi Melalui Kemitraan Gender", dengan pendekatan: 
o Penyuluhan dan pendampingan masyarakat. 
o KIE yang tepat dan efektif. 

PENUTUP 

5~suai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidik 
Nasiulli.l1 (SisOikNas) disebutkar bahwa tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan pa(cr 
pe~erta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakh! 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggu 
jawab. Untuk itu hal yang paling prioritas (crucia~ harus dilakukan adaiah kesepakatan dan komitn' 
bersama antar stakeholders (pihak legislatif & yudikatif, pihak eksekutif, para pendidik/ dosen, para pelaji 
mahasiswa, pihak ke1uarga, kelompok masyarakat) dalam mengatasi akar permasalahan kesenjangan gene 
di bidang pendidikan. . 

Oalam satu dekade terakhir, prestasi perempuan memang sudah mengala, ni kemajuan dalam dekc 
terakhir ini, bahkan da!am skala mikro pada~ tingkatan jenjang sekolah dasar dan menengah, bah· 
terkadang mengungguli prestasi laki-Iaki. Namun demikian secara makro dan jangka panjang. rna, 
memerlukan perhatian khusus mengingat masih adanya kesenjangan gender untuk jenis, jenjang dan ja 
pendidikan tertentu. Oleh karena itu harus ada perubahan cara pandang (mind se~ terhadap perse: 
tentang konsep gender pada semua komponen bangsa dan menyepakati adanya strategi PUG yang te: 
dan efektif. Hal ini dimaksudkan agar generasi muda yang akan datang baik laki-Iaki maupun peremp'_ 
dapat mengisi era globa!isasi dengan kualitas SOM dan daya saing yang lebih baik. 

Sebagai penutup dari bab ini adalah perlunya penerapan kebijakan pembangunan di bidang pendidikan ! ~. 
responsif gender dengan memfokuskan lebih besar kepada kondisi perempuan agar dapat meningkc:.: 
prestasinya, khususnya di bidang pendidikan. Jadi peran dan fungsi institusi-institusi pemerintah r:..
dioptimalkan agar pembanguncn dapat terwujud dengan maksimal bagi kesejahteraan Bangsa Indonesic. :: 
laki-Iaki maupun perempuan. 
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~ _ ;: 'j dan perempuan mulai dari 

- : nesia dalam t~enyongsong 

•::sempatan yang sama dalam 

~ : ~3 Tentang Sistem Pendidikan 
_-I!Uk mengembangkan poknsi'" -

:. 
- : - _ cD Yang Maha Esa, berakhlak 

~ - ~ demokratis serta bertanggung 
:. =: :L kesepakatan dan komi!me. 
: .=-::. oendidik! dosen, para pelajar/ 

:- ='-~c:s 2 I ahan kesenjangan gende ~ 

- :-: :: c ni kemajuan dalam dekade 
_ '- - ~2.sar dan menengah, bahkc 
-: -:: ._' :' dan jangka panjang. masi, 

:::-: :c- untuk jenis, jenjang dan jall! 
-:~ :.=-.- ~ (mind set) terhadap persepS: 
:- -;-~ <: janya strategi PUG yang tepc: 
~ - = : 2.;, laki-Iaki maupun peremruc:

- ~ ::: -- baik. 

~- = ::.- = nan di bidang pendidikan yafi ~ 
: : --:.-= ; uan agar dapat meningkatke.
:: s:::usi-institusi pemerintah harL : 
~ . ~ =:chteraan Bangsa Indonesia be.· 

: :C 10mic.: of the Family : t"2.rTia~ : 
:. ~- ~go Press, Chicago. 
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