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MONINTJA, RUDY C. TARUMINGKENG dan AIDA VITAYALA S. HUBEIS.
Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, di mana 65 persen
penduduknya, termasuk nelayan, hidup di wilayah pesisir. Perbandingan persentase
penduduk perempuan dan lelaki hampir sama, maka potensi perempuan dapat
dijadikan modal pembangunan. Perempuan banyak berperan dalam kegiatan
perikanan, seperti pedagang ikan, pengolah ikan dan pengelola keuangan, tetapi
peran perempuan belum terdokumentasikan sehingga mereka tidak dilibatkan
dalam pembangunan perikanan.
Produksi perikanan Kabupaten Subang yang berasal dari laut adalah lima puluh
persen dari jumlah total produksi perikanan. Pendaratan ikan laut tangkapan
banyak dilakukan di dua pelabuhan perikanan pantai (PPP) yang terletak di
Kecamatan Blanakan yaitu PPP Blanakan dan PPP Ciasem.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menganalisis kesetaraan gender dalam
pelaksanaan program pembangunan kelautan dan perikanan Kabupaten Subang saat
ini, (2) menganalisis sikap masyarakat pesisir terhadap kesetaraan gender dalam
perikanan pantai, dan (3) menyusun alternatif program pembangunan perikanan
pantai yang responsif gender. Analisis data yang digunakan adalah kombinasi
analisis gender (Gender Analysis Pathway dan analisis Moser), analisis Strengths,
Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) dan pendekatan Analytical
Hierarchy Process (AHP).
Kesimpulan yang diperoleh adalah (1) Pelaksanaan program pembangunan
kelautan dan perikanan Kabupaten Subang saat ini belum responsif gender. Dalam
lingkup keluarga, istri bertanggungjawab dan lebih dominan sebagai pengambil
keputusan dalam urusan rumahtangga dan keluarga serta keuangan. Suami
bertanggungjawab dan pengambil keputusan yang dominan dalam kegiatan
produksi dan urusan kemasyarakatan bersifat politik. (2) Sikap masyarakat pesisir
terhadap kesetaraan gender dalam perikanan pantai dipengaruhi oleh faktor
ekonomi berupa adanya peluang kerja dan faktor budaya berupa sosialisasi gender
melalui pendidikan keluarga. (3) Program pembangunan perikanan pantai yang
responsif gender dan yang paling berpeluang serta dianggap penting oleh pelaku
(Pemda, KUD Mina dan nelayan) untuk dilaksanakan adalah program
pengembangan sumberdaya manusia (SDM) masyarakat lelaki dan perempuan.
Kata kunci: Perikanan pantai, gender, Kabupaten Subang

ABSTRACT
SRI MURNI SOENARNO. Gender Equality in Coastal Fisheries Development:
The case of Subang District, West Jawa. Under the direction of DANIEL R.
MONINTJA, RUDY C. TARUMINGKENG and AIDA VITAYALA S. HUBEIS.
Indonesia is the biggest archipelagic state in the world where about 65 percent
of their population, including fishermen, lives in the coastal area. The percentage
ratio between male and female population is almost equal, so women can be a
potential capital for development. Women play multiple roles in fishery activities,
such as fish-trader, fish-processor, and financial administrator. However, their roles
are not well documented. Fifty percent of Subang fisheries come from the sea. The
most of fishes have been landed at Blanakan and Ciasem coastal port.
This research is aimed at: (1) Analyzing gender responsive of the Subang
District marine and fishery programs; (2) Analyzing the attitude of coastal
community toward gender equality in coastal fisheries; and (3) Developing
alternative programs for coastal fishery to be gender responsive. The data analyses
used the combination of gender analysis (Gender Analysis Pathway and Moser
Analysis), Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT) analysis and
Analytical Hierarchy Process (AHP) approach.
The results of the research conclude that: (1) Marine and fishery programs of
Subang District have not yet been gender responsive. In a family, wife responsible
and becomes a dominant decision maker in domestic and social activities and as a
financial administrator. On the other hand, husband responsible and becomes a
dominant decision maker in production activities and political decision. (2) The
community attitude may be influenced by work opportunity and culture through
family education. (3) The coastal fishery development program which is gender
responsive has the most chance and is considered important by stakeholders (local
government, Mina Village Unit Cooperative, and fishermen) to be implemented is
human resource development program for male and female.
Key words: Coastal fisheries, gender, Subang District
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:

jenis kelamin daripada jenis kelamin lainnya sebagai akibat
pengaturan dan kepercayaan budaya yang lebih berpihak
kepada jenis kelamin tertentu, misalnya, lebih berpihak
kepada lelaki daripada kepada perempuan atau sebaliknya.
Informasi statistik yang membedakan perempuan dan lelaki,
misalnya, ‘prosentase perempuan dan lelaki dalam angkatan
kerja” bukan “jumlah penduduk dalam angkatan kerja”
Isu-isu dan permasalahan yang disebabkan oleh
ketimpangan gender. Bagian dari permasalahan adalah
diskriminasi terhadap perempuan, terutama dalam hal akses
dan
penguasaan
atas
sumber-sumber
kehidupan,
kesempatan, status, peran, hak, dan penghargaan.
Adalah proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki. Agar
proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud,
diperlukan langkah-langkah untuk menghentikan berbagai
hal yang secara sosial dan menurut sejarah telah
menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan
dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya.
Keadilan gender mengantar ke kesetaraan gender.
Berarti perempuan dan laki-laki menikmati status yang sama
dan memiliki kondisi yang sama untuk menggunakan hakhaknya dan kemampuannya secara penuh dalam
memberikan kontribusinya kepada pembangunan politik,
ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, kesetaraan
gender merupakan penilaian yang sama yang diberikan
masyarakat atas kesamaan dan perbedaan antara perempuan
dan laki-laki, dan atas berbagai peran yang mereka lakukan.
Suatu istilah yang mengacu kepada perbedaan-perbedaan
antara perempuan dan laki-laki dalam akses ke dan kontrol
atas sumber-smber daya penting, perbedaan dalam pekerjaan
dan upah dimana laki-laki menerima lebih banyak
dibandingkan permepuan. Selain itu terkandung juga dalam
kesenjangan gender ini yaitu ketidak-seimbangan hubungan
antara perempuan dan laki-laki di dalam proses
pembangunan, dimana perempuan tidak berpartisipasi dalam
proses
pembangunan
(merencanakan,
memutuskan,
melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi). Kesenjangan
gender dapat diidentifikasi melalui analisis gender.
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Pengarusutamaan
gender

: Adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan gender

Perencanaan yang
responsif gender

:

Perspektif gender

:

Responsif gender

:

Sensitif gender

:

melalui kebijakan publik. Selain itu, ia juga merupakan
suatu pendekatan untuk mengembangkan kebijakan yang
memasukkan pengalaman-pengalaman dan permasalahanpermasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
kebijakan dan program dalam bidang-bidang politik,
ekonomi, dan kemasyarakatan. Tujuan pengarusutamaan
gender adalah untuk memastikan apakah perempuan dan
laki-laki sama-sama menikmati manfaat pembangunan
sehingga kesenjangan gender tidak ada lagi).
Perencanaan yang responsif gender adalah penggunaan dan
pengintegrasian kerangka gender dan Pembangunan ke
dalam keseluruhan siklus perencanaan pembangunan dari
suatu proyek.Siklus suatu proyek yaitu perencanaan,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dimana ditiap tahap
tersebut partisipasi yang setara antara perempuan dan lakilaki terjadi sehingga kebutuhan-kebutuhan dan potensipotensi mereka yang berbeda diperhatikan.
Menggunakan aspek gender untuk membahas atau
menganalisis isu-isu di dalam bidang-bidang: politik,
ekonomi, sosial, hukum, budaya, agama, psikologi untuk
memahami bagaimana aspek gender tersebut mempengaruhi
dan dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan, program, proyek,
dan kegiatan-kegiatan. Dalam pembahasan tersebut
dipelajari bagaimana faktor gender menumbuhkan
diskriminasi dan menjadi perintang bagi kesempatan dan
pengembangan diri seseorang.
Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaanperbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat
yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan
struktural dalam mencapai kesetaraan.
Adalah kemampuan untuk mengenali kesenjangan hubungan
kekuasaan antara perempuan dan laki-laki di dalam keluarga
dan di dalam komunitas; dampak pembagian kerja
berdasarkan gender terhadap perempuan dan laki-laki;
bahwa pengalaman, permasalahan, kebutuhan, kepentingan,
aspirasi perempuan dan laki-laki juga berbeda. Kesadaran ini
membawanya kepada kepekaan gender yang artinya selalu
mempertanyakan apakah suatu kebijakan, program, proyek,
kegiatan adalah adil dan berdampak sama terhadap
perempuan dan laki-laki dan hasilnya juga sama-sama
dinikmati oleh perempuan dan laki-laki.
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