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Pendahuluan 

 

Dua era besar sedang dihadapi oleh Bangsa Indonesia saat ini, yaitu era desentralisasi 

atau otonomi daerah dan era globalisasi total yang akan terjadi pada Tahun 2020 mendatang. 

Disamping menghadapi dua tantangan besar tersebut, Bangsa Indonesia juga menghadapi 

dampak krisis ekonomi nasional yang berkepanjangan.  Perubahan era dan krisis ekonomi ini 

telah berpengaruh secara multi dimensi pada tatanan kehidupan masyarakat baik dari tahapan 

makro, meso, dan mikro. Krisis ekonomi itu sendiri berdampak pada peningkatan masalah 

keluarga dan generasi muda Indonesia, seperti masalah kemiskinan, degradasi atau kemerosotan 

moral generasi muda dan kaburnya identitas Bangsa Indonesia. Transisi atau perubahan nilai-

nilai individu telah mengancam keberadaan nilai-nilai leluhur Bangsa Indonesia seperti 

menipisnya nilai gotong-royong, sopan santun, rasa hormat, dan kasih sayang terhadap sesama, 

serta lebih mengorbankan harga diri dan prinsip hidup demi kepentingan material dan 

sebagainya.   

 

Seiring dengan era globalisasi total, maka isu penanggulangan kesenjangan gender 

menuju kesetaraan gender menjadi isu global yang sangat relevan menyangkut keterpaduan 

antara kerjasama laki-laki dan perempuan.  Kesetaraan dan keadilan gender merupakan salah 

satu tujuan dari delapan tujuan global negara-negara sedunia yang berkomitmen dalam 

Millenium Development Goals (MDGs). Tujuan-tujuan ini disepakati pada Konferensi Tingkat 

Tinggi Millenium PBB pada September Tahun 2000. Target MDGs tersebut disepakati untuk 

dicapai pada Tahun 2015, yaitu:  

 

1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan. 

2. Mencapai pendidikan dasar bagi semua. 

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. 

4. Menurunkan angka kematian anak. 

5. Meningkatkan kesehatan ibu. 

6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. 

7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup. 

8. Mengembangkan kemitraan global dalam pembangunan.   

 

Survey yang dilakukan oleh Bank Dunia 5 tahun terakhir menghasilkan suatu kesimpulan 

bahwa negara-negara miskin di dunia menjadi semakin miskin dikarenakan kebijakan 

Pemerintahnya (jumlah anggaran, sektor pembangunan, strategi) belum sepenuhnya sensitif dan 

pro gender. Sedangkan negara-negara maju di dunia menjadi semakin maju dikarenakan 

kebijakan Pemerintahnya (anggaran, sektor pembangunan, strategi) memiliki sensitivitas dan 

sangat pro gender. Perempuan dan laki-laki adalah mahkluk yang memiliki potensi sama. 

Kerjasama mereka dapat mempercepat kemajuan pembangunan di segala bidang. Pendidikan 

dapat menjadi sarana yang sangat efektif dalam mempromosikan keadilan dan kesetaraan. 

 

Sebagai warga negara baik laki-laki maupun perempuan dibawah lindungan Hukum baik 

nasional maupun internasional, maka setiap orang dijamin mempunyai kesamaan hak; keadilan; 

dan kesetaraan (partisipasi, akses/ kesempatan, kontrol dan manfaat). Merujuk pada target dan 

tujuan MDGs tersebut, maka peran GENDER dalam institusi KELUARGA menjadi sangat 

penting dan vital pada semua tujuan pembangunan global (secara detil target MGDs tersaji di 
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Lampiran 1). Tabel berikut ini menunjukkan bahwa peran GENDER dan KELUARGA sangat 

vital dalam mencapai target dan tujuan Millenium Development Goals (MDGs).  Oleh karena itu 

telah jelas bahwa gender dan keluarga merupakan cross cutting issues dengan menempatkan 

GENDER sebagai substansi permasalahan dan solusi, dan KELUARGA sebagai wadah yang 

harus dioptimalkan kinerjanya sebagai unit terkecil dalam masyarakat (Tabel 1 dan Tabel 2). 

 

Tabel 1. Pentingnya Peran Gender dan Keluarga dalam Mencapai Target dan Tujuan 

Millenium Development Goals (MDGs). 

 

NO TUJUAN MDGs GENDER KELUARGA 
1 Menghapus kemiskinan dan kelaparan V V 
2 Mencapai pendidikan dasar bagi semua V V 
3 Mendorong kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan 
V V 

4 Menurunkan angka kematian anak V V 
5 Meningkatkan kesehatan ibu V V 
6 Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan 

penyakit menular lainnya 
V V 

7 Memastikan kelestarian lingkungan hidup V V 
8 Mengembangkan kemitraan global dalam 

pembangunan 
V V 

V= Sangat dibutuhkan untuk mencapainya 

 

Merujuk pada arahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 

2010-2014 adalah ditujukan untuk lebih memantapkan penataan kembali Indonesia di segala 

bidang dengan menekankan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk 

pengembangan kemampuan ilmu dan teknologi serta penguatan daya saing perekonomian.  

Adapun MISI Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025 

adalah mewujudkan: (1) Masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, beradab, 

(2) Bangsa yang berdaya saing, (3) Masyarakat demokratis berlandaskan hukum, (4) Indonesia 

aman, damai, dan bersatu, (5) Pemerataan pembangunan dan berkeadilan, (6) Indonesia asri dan 

lestari, (7) Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan 

kepentingan nasional, dan (8) Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.  

Selanjutnya berdasarkan VISI RPJPN 2005-2025 meliputi: (1) Mewujudkan Indonesia yang 

maju, (2) Mewujudkan Indonesia yang mandiri, (3) Mewujudkan Indonesia yang Adil, dan (4) 

Mewujudkan Indonesia yang makmur. Hak-hak dasar rakyat dalam bentuk bebas dari 

kemiskinan, pengangguran, keterbelakangan, ketidakadilan, penindasan, rasa takut, dan 

kebebasan mengemukakan pikiran dan pendapatnya memperoleh prioritas untuk diwujudkan. 

Pemenuhan hak dasar diantaranya adalah hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan 

pendidikan.  Semua usaha perencanaan jangka menengah dan panjang ini ditujukan untuk 

mewujudkan tujuan negara Republik Indonesia seperti diamanatkan dalam Undang-undang 

Dasar 1945 yaitu untuk melindungi tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia  (RPJPN, Tahun 2005-

2025; RPJMN 2010-2014). 
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Tabel 2.  Tujuan, Target Millenium Development Goals (MDGs). 

 

TUJUAN TARGET KETERANGAN TARGET 

TUJUAN 1: 
Menanggulangi kem 

Kemiskinan dan 

Kelaparan. 

Target 1 
Menurunkan proporsi penduduk yang tingkat pendapatannya 

di bawah USD 1/ hari menjadi setengahnya antara 1990-

2015. 

Target 2 
Menurunkan proporsi penduduk yang menderita kelaparan 

menjadi setengahnya antara tahun 1990-2015. 

TUJUAN 2: 
Mencapai Pendidikan 

Dasar untuk Semua. 
Target 3 

Menjamin bahwa sampai dengan tahun 2015, semua anak, 
dimanapun, laki-laki dan perempuan, dapat menyelesaikan 

sekolah dasar (primary schooling). 

TUJUAN 3: 
Mendorong Kesetaraan 
Gender dan 

Pemberdayaan 

Perempuan. 

Target 4 

Menghilangkan ketimpangan gender di tingkat pendidikan 

dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua jenjang 
pendidikan tidak lebih dari tahun 2015. 

TUJUAN 4: 
Menurunkan Angka 

Kematian Anak. 
Target 5 

Menurunkan angka kematian Balita sebesar dua pertiganya, 
antara tahun 1990 dan 2015. 

TUJUAN 5: 
Meningkatkan 

Kesehatan Ibu. 
Target 6 

Menurunkan angka kematian ibu antara tahun 1990-2015 

sebesar tiga-perempatnya. 

TUJUAN 6:  
Memerangi HIV/ 

AIDS, Malaria dan 

penyakit Menular 
Lainnya. 

Target 7 

Mengendalikan penyebaran HIV/AIDS dan mulai 

menurunnya jumlah kasus baru pada tahun 2015. 

 
Target 8 

Mengendalikan penyakit malaria dan mulai menurunnya 

jumlah kasus malaria dan penyakit lainnya pada tahun 2015. 

TUJUAN 7: 
Memastikan 

Kelestarian 
Lingkungan Hidup. 

Target 9 

Memadukan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan 

dengan kebijakan dan program nasional serta mengembalikan 

sumberdaya lingkungan yang hilang. 

 
Target 10 

Penurunan  sebesar separuh, proporsi penduduk tanpa akses 

terhadap sumber air minum yang aman dan berkelanjutan 

serta fasilitas sanitasi dasar pada 2015. 

 
Target 11 

Mencapai perbaikan yang berarti dalam kehidupan penduduk 
miskin di pemukiman kumuh pada tahun 2020. 

TUJUAN 8: 
Mengembangkan 

Kemitraan Global 

untuk Pembangunan. 
Target 12 

Kemitraan dan kerjasama regional untuk pencapaian MDGs 
antara lain di bidang perdagangan, investasi, pengembangan 

kapasitas, dukungan teknologi, pembangunan infrastruktur 

seperti transportasi, ICT (Information & Computer 

Technology) dan environmental sustainability. 
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Sangat diyakini bahwa untuk keberhasilan menghadapi dua tantangan Bangsa Indonesia, 

yaitu globalisasi dan desentralisasi, maka kunci suksesnya adalah dengan mempersiapkan 

kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) Indonesia yang paripurna, handal dan berbudaya dengan 

sebaik-baiknya.  Proses pembentukan SDM yang handal tersebut dimulai dari tingkat keluarga 

sebagai unit terkecil dari masyarakat. Secara eksplisit pada Mukadimah Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia (HAM) (yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 

Tanggal 20 November 1989), tertulis bahwa keluarga sebagai kelompok inti dari masyarakat dan 

sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya 

khususnya anak-anak, harus diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan agar keluarga 

mampu mengemban tanggung jawabnya dalam masyarakat. PBB menyadari bahwa anak, demi 

pengembangan kepribadiannya secara penuh dan serasi harus tumbuh dalam suatu lingkungan 

keluarga yang memiliki iklim kebahagiaan, cinta kasih, dan pengertian. 

 Berkaitan dengan tujuan pembangunan di atas, peran gender dan keluarga sangat diakui 

baik secara eksplisit maupun implisit dan tertuang dalam kebijakan pemerintah.  Indikator 

pembangunan gender dan sumberdaya manusia diperkenalkan sejak 1990, oleh UNDP (United 

Nations Development Program) melalui laporan berkalanya “Human Development Report 

(HRD)”.  Sebelumnya, indikator untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara  hanya 

diukur dengan GDP (Growth Domestic Product).  Adapun indikator baru sebagai ukuran 

tambahan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu negara adalah (Megawangi 1999): 

  

1. HDI (Human Development Index) yang mengukur tiga aspek yaitu Life Expectancy, 

Infant Mortality Rate, dan Food Security.  

2. Sejak 1995, ditambah lagi konsep kesetaraan gender (gender equality), 

a. GDI (Gender Development Index) yaitu kesetaraan antara laki-laki dan 

perempuan dalam usia harapan hidup, pendidikan, dan jumlah pendapatan, 

b. GEM (Gender Empowerment Measure) yang mengukur kesetaraan dalam 

partisipasi politik, dan beberapa sektor lainnya. 

 

Landasan hukum bagi peran gender dan keluarga serta perlindungan anak dalam Pembangunan 

Nasional adalah: 

 

1. Undang-undang Dasar 1945 khususnya Pasal 4 ayat (1), Pasal 27 ayat (2) dan pasal 33.  

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 menjamin Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan. 

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan 

Pembangunan Keluarga Sejahtera.  

4. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 

yang intinya mengenai pembentukan lembaga setingkat lembaga negara yang terutama 

bertugas memantau dan memediasi masalah HAM di Indonesia. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Delapan Fungsi Keluarga. 

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika.   

7. Undang-undang  Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.   

8. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan 

Terhadap Perempuan, Pasal (1): Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan masalah 

kekerasan terhadap perempuan serta penghapusan segala bentuk tindak kekerasan yang 
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dilakukan terhadap perempuan, dibentuk komisi yang bersifat nasional yang diberi nama 

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. 

9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Nomor 182 Mengenai 

Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk/ Pekerjaan Terburuk untuk 

Anak.  Pustaka Yustisia.  Jogyakarta. 

10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional, yang pada intinya mengenai instruksi Presiden kepada seluruh 

Menteri; Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; Pimpinan Kesekretariatan 

Lembaga Tertinggi/ Tinggi Negara; Panglima Tentara Nasional Indonesia; Kepala 

Kepolisian RI; Jaksa Agung; Gubernur; dan Bupati/ Walikota untuk melaksanakan PUG, 

dan memperhatikan secara sungguh-sungguh pedoman PUG. 

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang Standar Pelayanan Minimum 

(SPM) khususnya Butir 22-c mengenai penetapan pedoman dan fasilitasi peningkatan 

kesetaraan dan keadilan gender dan Butir 22-e mengenai penetapan pedoman 

perlindungan dan penghapusan tindak kekerasan terhadap perempuan, anak dan remaja. 

12. Surat Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 

23/SK/MENEG.PP/VI/2001 tentang Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal 

(SPM) Pemberdayaan Perempuan di Provinsi, Kabupaten/Kota sebagai Daerah Otonom. 

13. Keputusan Presiden RI Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) 

Penghapusan Perdagangan (trafficking) Perempuan dan Anak. 

14. Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 

15. Keputusan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional 

Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak. 

16. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak 

Indonesia. 

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 132 Tahun 2003 tentang 

Pedoman Umum Pelaksanaan PUG dalam Pembangunan di Daerah yang 

menginstruksikan setiap institusi pemerintah melaksanakan PUG dengan cara 

memasukkan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan: 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kebijakannya. 

18. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  

19. Undang-undang  Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: 

a. Pasal 26 Ayat (1), pada intinya mengenai salah satu tugas Kepala Daerah yaitu 

untuk melaksanakan pemberdayaan perempuan. 

b. Pasal 150 Ayat (3) Butir (d), pada intinya menyatakan bahwa dalam perumusan 

dan pelaksanaan Rencana Verja Pembangunan Daerah harus melibatkan 

partisipasi masyarakat. 

20. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara 

Pemerintah Pusat dan Daerah, yang pada intinya menyatakan bahwa dalam pelaksanaan 

otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik harus didasarkan 

pada prinsip-prinsip transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. 

21. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam 

Rumahtangga.    

22. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009, bahwa: 

a. Bab 12:  



6 

 

(1) Bagian b (1), tentang ”Terjaminnya Keadilan Gender dalam berbagai 

Perundangan, Program Pembangunan, dan Kebijakan Publik”. 

(2) Bagian c (2), tentang ”Meningkatkan Taraf Pendidikan dan Layanan 

Kesehatan serta Bidang Pembangunan lainnya, untuk Mempertinggi 

Kualitas Hidup dan Sumberdaya Kaum Perempuan. 

b. Bab 27: 

(1) Pengantar:  tentang ”Pendidikan Sebagai Salah Satu Cara untuk 

Penanggulangan Kemiskinan, Peningkatan Keadilan, dan Kesetaraan 

Gender, Pemahaman Nilai-nilai Budaya, dan Multikulturalisme, serta 

Keadilan Sosial”. 

(2) Bagian c (7), tentang Arah kebijakan ”Menurunkan Kesenjangan 

Partisipasi Pendidikan antar Kelompok Masyarakat dengan Memberikan 

Akses yang Lebih Besar kepada Kelompok Masyarakat yang selama ini 

Kurang Dapat Terjangkau oleh Layanan Pendidikan”. 

23. Peraturan Presiden (Perpres) tentang Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Tahun 2006, 

Bab 26 (C) bahwa Pembangunan pendidikan dibedakan pada dua kerangka arah 

kebijakan, yaitu kerangka anggaran dan kerangka regulasi dengan tetap memperhatikan 

kesepakatan-kesepakatan internasional, seperti : Education For All, Convention on The 

Right of Child, Millenium Development Goals, World Summit on Sustainable 

Development. 

24. Target Dakar bahwa: 

a. Menjamin bahwa menjelang Tahun 2015 semua anak, khususnya anak 

perempuan, anak-anak dalam keadaan yang sulit dan mereka yang termasuk etnik 

minoritas, mempunyai akses pada dan menyelesaikan pendidikan dasar yang 

bebas dan wajib dengan kualitas yang baik. 

b. Mencapai perbaikan 50 persen pada tingkat keniraksaraan orang dewasa 

menjelang Tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan, dan akses yang adil pada 

pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa. 

c. 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 bermutu. 

25. Millenium Development Goals (MDGs) sampai dengan Tahun 2015, ada 8 tujuan utama 

yang akan dicapai, yaitu: (1) Memberantas kemiskinan dan kelaparan, (2) Mewujudkan 

pendidikan dasar, (3) Meningkatkan persamaan gender dan pemberdayaan 

perempuan, (4) Mengurangi angka kematian bayi, (5) Meningkatkan kesehatan ibu, (6) 

Memerangi HIV/ AIDS, Malaria, dan penyakit lainnya, (7) Pengelolaan lingkungan 

hidup yang berkelanjutan, dan (8) Mengembangkan kemitraan global dalam 

pembangunan.  Jadi sebagai landasan hukum Bidang Pendidikan adalah tujuan nomor: 

a. Goal 2 : yaitu mencapai pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada 

Tahun 2015 semua anak baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam 

pendidikan dasar . 

b. Goal 3 : yaitu mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan 

dengan tujuan untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam 

pendidikan dasar dan menengah paling lambat pada Tahun 2015. 

26. Undang-Undang  Tentang HAM Internasional. 
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Konsep Gender 

 

Kata „gender‟ dapat diartikan sebagai peran yang dibentuk oleh masyarakat serta perilaku 

yang tertanam lewat proses sosialisasi dari satu generasi ke generasi berikutnya yang 

berhubungan dengan peran sosial dari jenis kelamin perempuan dan laki-laki. Ada perbedaan 

secara biologis antara perempuan dan laki-laki namun kebudayaan menafsirkan perbedaan 

biologis ini menjadi seperangkat tuntutan sosial tentang kepantasan dalam berperilaku 

berdasarkan jenis kelamin biologisnya, dan pada gilirannya hak-hak, sumberdaya, dan kuasa.  

 

Tuntutan peran, tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki 

atau perempuan dan yang tidak pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi 

di setiap masyarakat. Dalam masyarakat yang menganut sistem patriarkhi, terdapat beberapa 

kemiripan yang khas, misalnya, hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung 

jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas mencari nafkah diberikan pada laki-

laki.  Pada kenyataannya tidak semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan ras atau 

etnis, namun semua masyarakat mengalami diskriminasi berdasarkan gender-dalam bentuk 

kesenjangan dan perbedaan-dalam tingkatan yang berbeda-beda antara apa yang diperoleh oleh 

laki-laki dan apa yang diperoleh oleh perempuan.  

 

 

Definisi Gender (KPP 2001, 2004) 
 

Gender adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam peran, 

fungsi,hak, tanggung jawab, dan perilaku yang dibentuk oleh tata nilai sosial, 

budaya dan adat istiadat dari kelompok masyarakat yang dapat berubah 

menurut waktu serta kondisi setempat.Tanggung jawab dan perilaku yang 

dibentuk oleh tata nilai sosial, budaya dan adat istiadat dari kelompok 

masyarakat yang dapat berubah menurut waktu serta kondisi setempat. 

 

 

Gambar 1 menjelaskan tentang isu-isu gender pada skala makro di Indonesia: 

 

1. Gender merupakan suatu konsep berkaitan dengan peran antara  laki-laki dan perempuan 

(baik anak cacat/ normal; maupun anak berdasarkan perkembangannya apakah balita, 

anak, remaja, dewasa,  atau lansia). 

2. Relasi gender adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan 

pembagian peran yang dijalankan masing-masing pada berbagai tipe dan struktur 

keluarga (keluarga miskin/ kaya, keluarga desa/ kota, keluarga lengkap/ tunggal, keluarga 

punya anak/ tidak punya anak, keluarga pada berbagai tahapan life cycle dan keluarga 

petani/ nelayan).  Bahkan relasi gender ini juga diperluas secara bertahap berdasarkan 

luasan ekologi, mulai dari mikro, meso, ekso dan makro (keluarga inti, keluarga besar, 

masyarakat regional, masyarakat nasional, bangsa dan negara dan masyarakat 

internasional). 

3. Sebagai warga negara baik laki-laki maupun perempuan di bawah perlindungan hukum 

baik nasional maupun internasional, maka setiap orang dijamin mempunyai kesamaan 

hak; keadilan; dan kesetaraan (partisipasi, akes/ kesempatan, kontrol dan manfaat).  
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4. Namun demikian, kenyataan di lapangan, masih banyak ditemui adanya kesenjangan 

gender di segala bidang (Sosial Budaya, Ekonomi, Hukum, Hankam, Teknologi, 

Pendidikan, Tenaga Kerja, dan Kepemilikan Properti) yang akar permasalahannya 

berasal dari kesenjangan sosiologis kultural di tingkat keluarga dan masyarakat lokal 

(adanya marjinalisasi, ketidakadilan dalam pembagian peran, pelabelan pada kaum 

perempuan, beban ganda pada perempuan, dan penyalahgunaan arti dan pengertian 

kodrati untuk memagari kaum perempuan agar tidak terlalu banyak berpartisipasi di 

sektor publik). 

5. Dampak dari kesenjangan gender tersebut, tampak pada kehidupan keluarga yaitu adanya 

bias gender dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja serta ekonomi yang 

semuanya membawa ketertinggalan kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki; 

meningkatkan aktivitas trafficking yang sebagian besar merugukan kaum perempuan dan 

anak-anak, meningkatkan frekuensi Domestic Violence (kekerasan dalam rumahtangga) 

yang kasusnya lebih besar menimpa kaum perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan 

masih adanya pengasuhan bias gender yang lebih menguntungkan anak laki-laki 

dibandingkan dengan perempuan. 

6. Dampak dari kesenjangan gender di tingkat keluarga akan meluas ke tingkat makro 

dengan kenyataan bahwa Bangsa Indonesia masih mengalami kualitas HDI yang rendah; 

pertumbuhan ekonomi yang terhambat; kualitas pendidikan rendah (APS, APK, APM 

rendah; Angka Buta Aksara tinggi), kualitas kesehatan rendah  (AKI/ AKB tinggi); 

masalah sosial yang tinggi (pengangguran, kriminalitas, trafficking), kualitas 

kesejahteraan keluarga dan masyarakat rendah atau  kemiskinan  struktural meningkat 

dan  regeneratif, kualitas pemeliharaan lingkungan rendah (kerusakan hutan dan erosi 

serta polusi yang tinggi; transfer ketidakadilan dari generasi ke generasi konstan/ 

meningkat; dan urbanisasi/ migrasi yang tinggi. 

7. Untuk mengatasi masalah tersebut, dilakukan intervensi pihak pemerintah dalam 

merumuskan Kebijakan Pengarusutamaan Gender dan Anak  (PUGA) di Tingkat 

Nasional/ Propinsi/ Kab/ Kota melalui berbagai program dan kegiatan yang bersinergis 

antar stakeholder di berbagai jenjang pemerintahan untuk mewujudkan Kesetaraan dan 

Keadilan Gender (KKG) mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, dan negara dengan 

memberikan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang sama antara laki-laki dan 

perempuan. 
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Perbedaan Konsep Gender dan Jenis Kelamin 
 

Pengertian gender itu berbeda dengan pengertian jenis kelamin (sex).  Tabel berikut ini 

menyajikan perbedaan konsep gender dan jenis kelamin dan perbedaan konsep kodrati dan bukan 

kodrati. 

 

Tabel 3.   Perbedaan Konsep Jenis Kelamin (Sex) dan Gender.  

 

NO JENIS KELAMIN (SEKS) GENDER 
1 Menyangkut perbedaan organ biologis laki-

laki dan perempuan khususnya pada bagian 

alat-alat reproduksi. 

 
Sebagai konsekuensi dari fungsi alat-alat 

reproduksi, maka perempuan mempunyai 

fungsi reproduksi seperti menstruasi, hamil,  
melahirkan & menyusui; sedangkan laki-laki 

mempunyai fungsi membuahi (spermatozoid). 

Menyangkut perbedaan peran, fungsi, 
dan tanggungjawab laki-laki dan 

perempuan sebagai hasil kesepakatan 

atau hasil bentukan dari masyarakat. 
 
Sebagai konsekuensi dari hasil 

kesepakatan masyarakat, maka 
pembagian peran laki-laki adalah 

mencari nafkah dan bekerja di sektor 

publik, sedangkan peran perempuan 
di sektor domestik dan bertanggung 

jawab masalah rumahtangga. 

2 Peran reproduksi tidak dapat berubah; sekali 
menjadi perempuan dan mempunyai rahim, 

maka selamanya akan menjadi perempuan; 

sebaliknya sekali menjadi laki-laki, 
mempunyai penis, maka selamanya menjadi 

laki-laki. 

Peran sosial dapat berubah:   
Peran istri sebagai ibu rumahtangga 

dapat berubah menjadi pekerja/ 

pencari nafkah, disamping masih 
menjadi istri juga. 

3 Peran reproduksi tidak dapat dipertukarkan:  

tidak mungkin peran laki-laki  melahirkan dan 
perempuan membuahi. 

 

Peran sosial dapat dipertukarkan 
Untuk saat-saat tertentu, bisa saja 
suami dalam keadaan menganggur 

tidak mempunyai pekerjaan sehingga 

tinggal di rumah mengurus 
rumahtangga, sementara istri bertukar 

peran untuk bekerja mencari nafkah 

bahkan sampai ke luar negeri menjadi 
TKW. 

4 Peran reproduksi kesehatan berlaku sepanjang 

masa. 
Peran sosial bergantung pada masa 

dan keadaan. 
5 Peran reproduksi kesehatan berlaku di mana 

saja sama. 
Peran sosial bergantung pada budaya 

masing-masing. 

6 Peran reproduksi kesehatan berlaku bagi 

semua kelas/strata sosial. 
Peran sosial berbeda antara satu kelas/ 

strata sosial dengan strata lainnya. 

7 Peran reproduksi kesehatan ditentukan oleh 

Tuhan atau kodrat. 
Peran sosial bukan kodrat Tuhan tapi 

buatan manusia. 
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Tabel 4.   Perbedaan Konsep Kodrati dan Bukan Kodrati. 

 

NO KODRATI BUKAN KODRATI 
1 Membuahi  Bekerja di dalam rumah dan dibayar (pekerjaan 

publik/produktif di dalam rumah) seperti jualan masakan, 

pelayanan kesehatan, membuka salon kecantikan, 
menjahit/ tailor, mencuci pakaian/loundry, mengasuh dan 

mendidik anak orang lain (babby sitter/ pre-school). 

 
2 Menstruasi Bekerja di luar rumah dan dibayar (pekerjaan publik di luar 

rumah). 

 
3 Mengandung/hamil Bekerja di dalam rumah dan tidak dibayar (pekerjaan 

domestik rumahtangga) seperti memasak, menyapu 

halanam, membersihkan rumah, mencuci pakaian keluarga, 

menjahit pakaian keluarga. 
 

4 Melahirkan anak Bekerja di luar rumah dan tidak dibayar (kegiatan sosial 

kemasyarakatan). 
 

5 Menyusui anak/bayi Mengasuh anak kandung, memandikan, mendidik. 

 
6 Sakit prostat Mengangkat beban, memindahkan barang, membetulkan 

perabot dapur, memperbaiki listrik dan lampu. 

 
7 Sakit kanker rahim Menempuh pendidikan tinggi, menjadi pejabat publik, 

menjadi dokter, menjadi tentara militer, menjadi koki, 
menjadi guru TK/SD, memilih program studi SMK-Tehnik 

Industri, memilih program studi memasak dan merias. 

 

 

 

Gender menjadi persoalan yang menimbulkan pro dan kontra, karena disebabkan oleh 

faktor-faktor berikut : 

1. Perbedaan konsep gender secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan 

laki-laki dalam masyarakatnya.  Secara umum, adanya gender telah melahirkan peran, 

tanggung jawab, fungsi, dan bahkan ruang tempat dimana manusia beraktivitas.  

2. Perbedaan gender ini melekat pada cara pandang kita, sehingga kita sering lupa seakan-

akan hal itu merupakan sesuatu yang permanen dan abadi sebagaimana permanen dan 

abadinya ciri biologi yang dimiliki oleh perempuan dan laki-laki.  

3. Perbedaan gender telah melahirkan perbedaan peran, sifat, dan fungsi yang terpola 

sebagai berikut:  

a. Konstruksi biologis dari ciri primer, sekunder, maskulin, dan feminin 

b. Konstruksi sosial dan peran citra baku  

c. Konstruksi agama dan keyakinan kitab suci agama  

4. Anggapan bahwa sikap perempuan feminin atau laki-laki maskulin bukanlah sesuatu 

yang mutlak kepemilikan manusia atas jenis kelamin biologisnya.  
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5. Dengan demikian, gender adalah perbedaan peran, sifat, tugas, fungsi, dan tanggung 

jawab laki-laki dan perempuan yang dibentuk, dibuat, dan dikonstruksikan oleh 

masyarakat dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan jaman.  

6. Secara sosiologis, ada 2 konsep yang menyebabkan terjadinya perbedaan laki-laki dan 

perempuan:  

a. Konsep nurture: 

Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah hasil konstruksi sosial budaya 

sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. 

b. Konsep nature: 

Perbedaan laki-laki dan perempuan adalah kodrat, sehingga harus diterima. 

7. Dalam proses perkembangannya, disadari bahwa ada beberapa kelemahan konsep nurture 

yang dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam kehidupan 

berkeluarga maupun bermasyarakat, yaitu terjadi ketidakadilan gender.  Agregat 

ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan lebih banyak dialami oleh perempuan, 

namun ketidakadilan gender ini berdampak pula terhadap laki-laki.  

8. Kesetaraan dan keadilan gender tidak terlepas dari proses perjuangan hak-hak azasi 

manusia (HAM) yang dideklarasikan PBB tahun 1948.  Pelaksanaan HAM memberikan 

aspirasi bagi kaum perempuan dalam mengatasi kepincangan dan ketidakadilan 

perlakuan sebagai konstruksi sosial, yang menempatkan perempuan dalam status di 

belakang laki-laki.  

9. Konsep kesetaraan gender menjadi sangat penting, dimana perempuan dan laki-laki 

merupakan mitra sejajar yang harus memperoleh kesempatan yang sama untuk 

berkembang dan mempunyai andil yang seimbang terhadap pembangunan di berbagai 

bidang sektor.  

 
 

 

Pengertian Ketidakadilan Gender 

 
Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan kondisi kesenjangan dan ketimpangan 

atau tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial dimana baik perempuan maupun laki-laki 

menjadi korban dari sistem tersebut. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan 

pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia dalam berbergai bentuk yang bukan 

hanya menimpa perempuan saja tetapi juga dialami oleh laki-laki. Meskipun secara agregat 

ketidakadilan gender dalam berbagai kehidupan ini lebih banyak dialami oleh perempuan, namun 

ketidakadilan gender itu berdampak pula terhadap laki-laki.  
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Bentuk-bentuk manifestasi ketidakadilan akibat diskriminasi gender itu meliputi(KPP 2001; 

2004): 
 

1. Marjinalisasi  atau Peminggiran Perempuan 

a. Pengertian. Marjinalisasi adalah proses pemiskinan yang merupakan proses, 

sikap, perilaku masyarakat, maupun kebijakan negara yang berakibat pada 

penyisihan/ pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki. 

b. Contoh-contoh Marjinalisasi 

(1) Banyak pekerja perempuan kurang dipromosikan menjadi kepala cabang 

atau kepala bagian dalam posisi birokrat. Begitu pula politisi perempuan 

kurang mendapat porsi dan pengakuan yang sama dibandingkan dengan 

politisi laki-laki.  

(2) Sebaliknya banyak lapangan pekerjaan yang menutup pintu bagi laki-laki 

seperti industri garmen dan industri rokok karena anggapan bahwa mereka 

kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan 

kesabaran. 

 

2. Sub-ordinasi 

a. Pengertian 

(1) Proses sub-ordinasi adalah suatu keyakinan bahwa salah 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.  

(2) Sudah sejak dahulu ada pandangan yang menempatkan kedudukan dan 

peran perempuan lebih rendah dari pada laki-laki. Banyak kasus dalam 

tradisi, tafsir keagamaan maupun dalam aturan birokrasi yang meletakkan 

kaum perempuan pada tatanan sub-ordinat. 

b. Contoh-contoh Sub-ordinat 

(1) Banyak pekerjaan yang dianggap sebagai pekerjaan perempuan seperti 

”guru taman kanak-kanak”, ”sekretaris”, atau ”perawat”, yang dinilai lebih 

rendah dibanding dengan pekerjaan laki-laki seperti direktur, dosen di 

perguruan tinggi, dokter dan tentara. Hal tersebut berpengaruh pada 

pembedaan gaji yang diterima oleh perempuan. 

(2) Perempuan dipinggirkan dari beberapa jenis kegiatan baik di bidang 

pertanian dan industri serta bidang tenaga kerja yang lebih memerlukan 

ketrampilan yang biasanya lebih banyak dimiliki oleh laki-laki.  

(3) Selain itu perkembangan teknologi telah menyebabkan apa yang semula 

dikerjakan secara manual oleh perempuan diambil alih oleh mesin yang 

pada umumnya dikerjakan oleh tenaga laki-laki.  

(4) Apabila seorang istri yang hendak mengikuti tugas belajar atau hendak 

bepergian keluar negeri, ia harus mendapat izin dari suami. Tetapi apabila 

suami yang akan pergi ia bisa mengambil keputusan sendiri tanpa harus 

mendapat izin dari istri. Kondisi semacam itu telah menempatkan 

perempuan pada posisi yang tidak penting sehingga jika karena 
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kemampuannya ia bisa menempati posisi penting sebagai pimpinan, 

bawahannya yang berjenis laki-laki seringkali merasa tertekan.  

(5) Sebagai seorang laki-laki yang menjadi bawahan seorang perempuan, 

maka pola pikir seorang laki-laki masih memandang bos perempuan tadi 

sebagai mahluk lemah dan lebih rendah. Sehingga laki-laki bawahan 

merasa ”kurang laki-laki”. Inilah bentuk ketidakadilan gender yang 

dialami oleh perempuan namun yang dampaknya mengenai laki-laki. 

 

3.   Pandangan Stereotype 

a. Pengertian 

(1) Strereotype adalah suatu pelabelan atau penandaan yang sering kali 

bersifat negatif secara umum terhadap salah satu jenis kelamin tertentu. 

(2) Stereotype selalu melahirkan ketidakadilan dan diskriminasi yang 

bersumber dari pandangan gender. 

b. Contoh-contoh Stereotype: 

(1) Tugas dan fungsi serta peran perempuan hanya melaksanaan pekerjaaan 

yang berkaitan dengan kerumahtanggaan atau tugas domestik. 

(2) Label kaum perempuan sebagai ”ibu rumahtangga” sangat merugikan 

mereka jika hendak aktif dalam kegiatan laki-laki seperti kegiatan politik, 

bisnis maupun birokrasi. 

(3) Sementara label laki-laki sebagai pencari nafkah utama (a main 

breadwinner) mengakibatkan apa saja yang dihasilkan oleh perempuan 

dianggap sambilan saja (a secondary breadwinner) sehingga kurang 

dihargai. 

(4) Sebagai akibat dari stereotipe, maka ketika perempuan berada di ruang 

publik maka jenis pekerjaan, profesi atau kegiatan di masyarakat bahkan 

di tingkat pemerintahan dan negara hanyalah merupakan ”perpanjangan” 

dari peran domestiknya. Misalnya karena perempuan dianggap pandai 

merayu maka ia dianggap lebih pas bekerja di bagian penjualan.  

(5) Apabila seorang laki-laki marah, maka dianggap tegas tetapi apabila 

perempuan marah atau tersinggung dianggap emosional dan tidak dapat 

menahan diri. Standar penilaian terhadap perempuan  dan laki-laki 

berbeda namun standar nilai tersebut lebih banyak merugikan perempuan. 

 

4. Kekerasan 

a. Pengertian 

(1) Kekerasan atau violence adalah suatu serangan terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologi seseorang. Oleh karena itu kekerasan tidak 

hanya menyangkut serangan fisik saja seperti perkosaan, pemukulan, dan 

penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecahan seksual, 

ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki 

yang mengalaminya akan merasa terusik batinnya. 

(2) Pelaku kekerasan yang bersumber karena gender ini bermacam-macam. 

Ada yang bersifat individual seperti di dalam rumahtangga sendiri maupun 

ditempat umum dan juga di dalam masyarakat dan negara. 
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(3) Berbagai kekerasan terhadap perempuan terjadi sebagai akibat dari 

perbedaan peran gender yang tidak seimbang. 

b. Contoh-contoh kekerasan (fisik maupun mental psikologis) 

(1) Istri menghina/mencela kemampuan seksual atau kegagalan karier suami. 

(2) Perempuan dan anak-anak dijadikan sandera dalam suatu konflik 

sosial/ethnis atau antar negara. 

(3) Istri tidak boleh bekerja oleh suami setelah menikah. 

(4) Istri tidak boleh mengikuti segala macam pelatihan dan kesempatan-

kesempatan meningkatkan SDMnya. 

(5) Istri tidak boleh mengikuti kegiatan sosial di luar rumah. 

(6) Suami membatasi uang belanja dan memonitor pengeluarannya secara 

ketat. 

(7) Suami memukul dan menendang istri. 

(8) Orangtua memukul dan menghajar anaknya. 

 

5. Beban Kerja 

a. Pengertian 

(1) Beban kerja adalah peran dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan 

berbagai jenis kegiatan sehari-hari. 

(2) Beban kerja ganda yang sangat memberatkan seseorang adalah sebagai 

suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender.  Dalam suatu 

rumahtangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-

laki, dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan.   

(3) Beban kerja ganda ini seringkali dipandang dari sudut budaya sebagai 

bentuk pengabdian dan pengorbanan yang mulia (altruism) yang nanti di 

akherat mendapatkan balasan yang setimpal. Namun demikian harus ada 

suatu batas dari pengorbanan ini, karena pengorbanan yang tanpa batas 

berarti menjurus kepada ketidakadilan. 

b. Contoh-contoh beban kerja 

(1) Berbagai observasi menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% 

dari pekerjaan dalam rumahtangga, sehingga bagi mereka yang bekerja di 

luar rumah, selain bekerja di wilayah publik mereka juga masih harus 

mengerjakan pekerjaan domestik. Dengan demikian perempuan 

melakukan beban ganda yang memberatkan (double burden). 

(2) Seorang ibu dan anak perempuannya mempunyai tugas untuk menyiapkan 

makanan dan menyediakannya di atas meja, kemudian merapikan kembali 

sampai mencuci piring-piring yang kotor.  

(3) Seorang bapak dan anak laki-laki setelah selesai makan, mereka akan 

meninggalkan meja makan tanpa merasa berkewajiban untuk mengangkat 

piring kotor yang mereka pakai. Apabila yang mencuci istri, walaupun ia 

bekerja mencari nafkah keluarga ia tetap menjalankan tugas pelayanan 

yang dianggap sebagai kewajibannya. 
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Konsep Kesetaraan dan Keadilan Gender 

 

 Kesetaraan dan keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial 

perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Kondisi ini dapat terwujud 

apabila terdapat perlakuan adil antara perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan 

keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan berdasarkan 

perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. Jadi konsep kesetaraan adalah konsep 

filosofis yang bersifat kualitatif, tidak selalu bermakna kuantitatif(KPP 2001; 2004). 
. 

1. Pengertian 

a. Kesetaraan gender: kondisi dimana perempuan dan laki-laki menikmati status 

yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-

hak asasi dan potensinya bagi pembangunan di segala bidang kehidupan. 

b. Keadilan gender: suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses 

budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan berperan bagi 

perempuan dan laki-laki. 

 

2. Wujud Kesetaraan dan Keadilan Gender 

a. Akses: Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki pada sumberdaya 

pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama memperoleh 

informasi pendidikan dan kesempatan untuk meningkatkan karir bagi PNS laki-

laki dan perempuan. 

b. Partisipasi: Perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama dalam proses 

pengambilan keputusan. Contoh: memberikan peluang yang sama antara laki-laki 

dan perempuan untuk ikut serta dalam menentukan pilihan pendidikan di dalam 

rumahtangga; melibatkan calon pejabat struktural baik dari pegawai laki-laki 

maupun perempuan yang berkompetensi dan memenuhi syarat ”Fit an Proper 

Test” secara obyektif dan transparan.  

c. Kontrol: perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang sama pada 

sumberdaya pembangunan. Contoh: memberikan kesempatan yang sama bagi 

PNS laki-laki dan perempuan dalam penguasaan terhadap sumberdaya (misalnya: 

sumberdaya materi maupun non materi daerah) dan mempunyai kontrol yang 

mandiri dalam menentukan apakah PNS mau meningkatkan jabatan struktural 

menuju jenjang yang lebih tinggi. 

d. Manfaat: pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama bagi perempuan 

dan laki-laki. Contoh: Program pendidikan dan latihan (Diklat) harus memberikan 

manfaat yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dalam 

mensosialisasikan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan penerapannya di Indonesia mengenal 

prinsip-prinsip sebagai berikut: 

 

1. Pluralistis 

Yaitu menerima keragaman budaya, agama dan adat istiadat (pluralistis), karena bangsa 

Indonesia dalam kehidupan sehari-hari yang terdiri dari berbagai suku bangsa, agama dan 
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adat istiadat tadi merupakan kekayaan dan keragaman yang perlu dipertahankan di dalam 

Pengarusutamaan Gender tanpa harus mempertentangkan keragaman tersebut. 

2. Bukan pendekatan konflik 

Yaitu pendekatan dalam rangka PUG tidak melalui pendekatan dikotomis yang selalu 

mempertimbangkan antara kepentingan laki-laki dan perempuan. 

3. Melalui proses sosialisasi dan advokasi 

Prinsip yang penting dalam PUG di Indonesia adalah melalui perjuangan dan penerapan 

secara bertahap melalui proses sosialisasi dan advokasi. Dalam PUG tidak semudah 

membalikkan telapak tangan atau ibarat memakan ”cabe” begitu digigit terasa pedas. 

Tetapi pelaksanaannya harus dengan penuh pertimbangan melalui proses sosialisasi dan 

advokasi yang tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat. 

4. Menjunjung Nilai HAM dan Demokratisasi 

Yaitu pendekatan PUG di Indonesia tidak melalui pertentangan-pertentangan dan 

penekanan-penekanan, sehingga ada kelompok-kelompok yang merasa dirugikan. PUG 

di Indonesia penerapannya akan selalu menjunjung nilai-nilai Hak Azazi Manusia dan 

demokratis, sehingga akan diterima oleh lapisan masyarakat tanpa ada penekanan-

penekanan. 

 

 

Pengertian Kesetaraan dan Keadilan Gender versi Megawangi (1999 dalam  

Membiarkan Berbeda) 
 

1. Istilah kesetaraan gender sering terkait dengan istilah-istilah diskriminasi terhadap 

perempuan, subordinasi, penindasan, perlakuan tidak adil dan semacamnya. Istilah 

tersebut memang dapat membangkitkan emosi, kekesalan dan memicu rasa simpati yang 

besar kepada kaum perempuan. Oleh karena itu, banyak bermunculan program atau 

kegiatan, terutama dilakukan oleh beberapa LSM, untuk memperbaiki kondisi 

perempuan, yang biasanya berupa pelatihan tentang isu-isu gender, pembangkitan 

kesadaran perempuan dan pemberdayaan perempuan dalam semua segi kehidupan 

ekonomi, sosial dan politik.  

 

2. Konsep Kesetaraan Gender 50/50 Menurut UNDP terlihat pada salah satu indikator 

dalam mengevaluasi keberhasilan pembangunan nasional yaitu GDI (Gender 

Development Index), yaitu kesetaraan antara pria dan perempuan dalam usia harapan 

hidup, pendidikan dan jumlah pendapatan, serta GEM (Gender Empowerment Measure), 

yang mengukur kesetaraan dalam partisipasi politik, dan dalam beberapa sektor lainnya. 

Ukuran ini bertitik tolak pada konsep kesetaraan sama rata. Misalnya apabila rata-rata 

pria dan perempuan sama-sama berpenghasilan dua juta rupiah setahun, menerima 

pendidikan sama-sama sepuluh tahun, atau proporsi yang aktif dalam politik sama-sama 

20 persen, maka angka GDI dan GEM adalah 1, atau telah terjadi “perfect equality”.  

 

3. Konsep kesetaraan kuantitatif (50/50) inilah yang diidealkan oleh UNDP, sehingga 

lembaga ini mengharapkan seluruh negara di dunia dapat mencapai kesetaraan yang 

demikian. Pada kenyataannya memang data statistik di seluruh dunia selalu menunjukkan 

bahwa angka partisipasi perempuan dalam pasar kerja dan politik selalu lebih kecil 

daripada pria. 
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4. Kesetaraan gender dengan ukuran kuantitatif telah menjadi arus topik utama dalam segala 

macam diskursus tentang kedudukan perempuan. Ukuran kuantitatif ini yang dimaksud, 

yakni outcome atau hasil yang dicapai oleh kaum perempuan, relatif terhadap pria. 

Artinya, kemajuan perempuan dalam sektor publik khususnya, secara normatif harus 

sama dengan pria. Maka, apa pun istilahnya, entah itu mitra kesejajaran, persamaan pria 

dan perempuan, atau kesetaraan gender, pada kenyataannya mengacu pada pengertian 

yang sama, yaitu ukuran kuantitatif tingkat keberhasilan perempuan di sektor publik 

seperti yang telah ditunjukkan oleh konsep GDI dan GEM di atas.  

 

5. Asumsi di Balik Kesetaraan Gender 50/50 adalah kurang tepat karena tidak semua 

individu mempunyai kemampuan, kebutuhan, dan kemauan yang sama.  Asumsi yang 

tidak diuraikan secara eksplisit ini, akan mempengaruhi cara pandang kita mengenai 

sesuatu hal. Secara implisit asumsi yang dipakai adalah bahwa pria dan perempuan harus 

mempunyai kapasitas, kesukaan dan kebutuhan yang sama, sehingga idealnya harus 

meraih tingkat kesehatan, pendidikan, tingkat pendapatan, partisipasi politik atau dengan 

perkataan lain melakukan pekerjaan yang sama dengan pria. Secara implisit pula, tidak 

diakui adanya perbedaan biologis (alami) yang mempengaruhi potensi kemampuan antara 

pria dan perempuan tersebut. Dalam beberapa aliran paham feminisme, memang ada 

asumsi yang melandasi teorinya, bahwa tidak ada perbedaan biologis antara pria dan 

perempuan selain menstruasi dan kehamilan. Perbedaan tentang konsep feminin, 

pengasuhan, penyusuan adalah bukan perbedaan alami/ biologis (nature) tetapi 

merupakan perbedaan yang  dibentuk karena budaya (nuture).  

 

6. Ilustrasi ini secara implisit menawarkan dua asumsi yang berbeda. Asumsi pertama, 

bahwa perempuan dapat mempunyai kapasitas atau kemampuan yang sama dengan pria 

dalam melakukan pekerjaan publik. Kapasitas ini dapat menyangkut kemampuan, 

kepandaian dan ketahanan fisik. Asumsi kedua adalah perempuan karena pengaruh 

biologisnya, tidak mempunyai keinginan atau aspirasi atau ambisi yang sama dengan pria 

dalam mencapai kesuksesan di dunia publik atau karier. Secara de facto, mengapa lebih 

banyak perempuan yang mau mengorbankan kariernya demi anak-anaknya dibandingkan 

pria?. Lagi-lagi ini perlu diteknakan secara de facto, karena para feminis data saja 

mengatakan karena pria tidak pernah disosialisasikan (argumentnurture) untuk menjadi 

ibu.  Kedua asumsi di atas dapat dipakai untuk membedakan kemampuan dasar manusia, 

yaitu yang bersifat universal, dan yang bersifat spesifik. Kemampuan universal adalah 

kemampuan dimana pria dan perempuan mempunyai kapasitas dan potensi yang sama, 

sehingga konsep kesetaraan gender 50/50 sangat mungkin untuk dicapai. Sedangkan 

kemampuan spesifik adalah kemampuan yang berbeda antara pria dan perempuan karena 

adanya keragaman biologis, misalnya perempuan dengan sifat khas femininnya, yang 

tentunya berpengaruh pada proses pemilihan perempuan untuk terjun dalam kegiatan 

publik. Dengan adanya keragaman biologis ini, maka konsep kesetaraan gender 50/50 

mungkin tidak tepat, karena means atau alat untuk mencapai ini tidak sama antara 

perempuan dan pria.  
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