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Abstrak
Peranan dan strategi perempuan dalam politik dan jabatan publik, masih ditempatkan pada
golongan/masyarakat kelas dua di kancah perpolitikan dan jabatan publik. Partisipasi perempuan dalam
politik dan jabatan publik mencerminkan masih kentalnya ideologi patriarki dimana keikutsertaan
perempuan di partai politik/duduk di parlemen, merupakan bagian dari dominasi kekuasaan/jabatan suami
atau laki-laki. Strategi yang harus diambil oleh perempuan untuk meningkatkan representasi dan dapat
berperan serta dalam lembaga-lembaga politik formal atau pada jabatan publik mencakup faktor internal
dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang meliputi sumber daya perempuan itu sendiri.
Perempuan harus percaya diri dengan kemampuan yang ada dalam dirinya, sedangkan faktor ekternal
berkaitan dengan empat sektor pokok yang diacu dalam indikator pembangunan manusia atau human
development index (HDI), yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, administrasi publik dan desentralisasi.
Adapun langkah-langkah strategis yang dapat dilakukan untuk meningkatkan partisipasi perenpuan
dibidang politik dan jabatan public dapat dilakukan dengan sejumlah pendekatan-pendekatan, antara lain:
Pendekatan
Konstitusional,
Pendekatan
Organisatorral/Struktural,
Pendekatan
Profesional/Kompetensional, Pendekatan Sosial, Pendekatan Personal.
Kata kunci: Strategi, Jabatan Publik , Partisipasi
Abstract
The role and strategies of women in politics and public office, was placed on the class / second
class people in the arena of politics and public office. Participation of women in political and public
positions reflect the ideology of patriarchy which still kentalnya participation of women in political
parties / elected to parliament, is part of the domination of power / position husbands or male. Strategies
to be taken by women to increase the representation and can participate in formal political institutions or
in public office include internal factors and external factors. Internal factors are factors that include
women's own resources. Women should be confident in her abilities, while the external factors related to
the four main sectors referred to in the indicators of human development or human development index
(HDI), namely education, health, economics, public administration and decentralization. The strategic
measures that can be done to increase participation in the political and perenpuan public office can be
done with a number of approaches, among others:
Constitutional approach, approach Organisatorral / Structural, Professional Approach /
Kompetensional, Social Approach, Personal Approach.
Keywords: Strategy, Public Function, Participation

I.

PENDAHULUAN

Beberapa organisasi wanita yang cukup

1.1 Latar Belakang

terkenal antara lain :

Di Indonesia banyak organisasi

-

Rifka

Anissa
Center)

Swasti (Women

wanita, namun yang mempunyai perhatian

Crisis

yang

banyak

serius dalam hal peran perempuan dalam

menaruh

perhatian

terhadap

politik dan jabatan publik sangat sedikit.

kekerasan

keluarga

khususnya

perempuan dan anak;
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-

-

Kalyanamitra, organisasi ini mem-

dipinggirkan.

berikan

diungkapkan

perlindungan

terhadap

Seperti
oleh

apa

Zahra

yang

Rahnavard,

perempuan dalam bidang politik;

seorang idelogis dan istri perdana menteri

Yasanti (Yayasan Anissa Swasti)

terdahulu Iran, Mir Hoesein Mousavi,

yang menaruh perhatian terhadap

dalam pernyataannya

nasib

pekerja

mengalami

wanita

pelecehan

yang

‘Women have been active and
present, at time in large numbers then
men, in our public demonstrations.
But when it comes to political
appointments, they are pushed aside.’

seksual

dalam lingkungan kerjanya.
Konstruksi

sosial

kita

yang

membuat wanita tidak memungkinkan

Pernyataan tersebut menarik minat

untuk berperan secara aktif dalam politik.

keingintahuan peneliti ketika mencoba

Peran laki-laki sangat dominan/sangat

menghubungkannya

kuat, sehingga kalaupun ada wanita yang

yang berkembang di masyarakat terutama

muncul dalam karier politik, ini bukan

dalam

karena suatu kehebatan wanitanya, tetapi

Banyak Negara telah menyepakati piagam

merupakan kebaikan dari laki-laki (istri

PBB mengenai Deklarasi Universal HAM

yang akan berkiprah dalam politik harus

yang dalam pasal 21 menyebutkan bahwa

mendapat ijin dari suami). Contohnya

tiap

dalam kasus PPP, akan tetapi karena dia

kelaminnya,

seorang wanita maka tidak akan pernah

mendapatkan akses yang sama untuk

menjadi ketua (ada kalangan yang tidak

pelayanan publik.

menyetujuinya)

1.2 PERMASALAHAN

Berbagai bentuk gerakan perempuan

realitas

orang

dengan

kehidupan

tanpa

fenomena

sehari-hari.

memandang

mempunyai

hak

jenis
untuk

Perempuan seringkali dirugikan oleh

yang terintegrasi dalam isu-isu publik

konstruksi

mengenai

lelaki-perempuan

seperti merebut kemerdekaan, menum-

dengan segenap relasinya yang dibentuk

bangkan rezim, terlibat dalam demonstrasi

oleh berbagai latar belakang sosial bu-

berskala besar, merupakan kisah yang

daya, termasuk agama ataupun interpres-

sering kita baca dalam buku sejarah

tasi keagamaan. Hampir seluruh ranah

maupun pemberitaan diberbagai media

keagamaan baik yang bersifat lembaga

massa. Namun ketika masuk ke dalam

keagamaan maupun materi ajarannya,

gelanggang politik dan jabatan publik,

dikuasai oleh laki-laki dan disampaikan

perempuan disingkirkan dan kembali

dari perspektif laki-laki. Politisi Agama
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juga merupakan sebuah wajah yang tak

an hak mutlak terhadap kaum laki-laki

asing di Indonesia. Selama itu perempuan

dalam segala dimensi kehidupan (sangat

menjadi objek permainan politik yang

tidak sesuai dengan tata nilai kehidupan

berubah setiap saat. Padahal perempuan-

Indonesia). Sehingga disana ada gerakan

lah

usaha

pemilik

suara

terbanyak

yang

untuk

acquaired

amandement

diandalkan partai-partai politik untuk

(ERA) yang mengubah konstitusi itu

mendulang suara demi kemenangannya.

mengakui secara konkret dimana wanita

Republik

telah

dan laki-laki itu sama dalam segala. Ada

Penghapusan

yang tidak meyetujui seperti National

meratifikasi

Indonesia
Konvensi

sendiri

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap

Organization

For

Women

perempuan atau CEDAW melalui undang-

kepada gender) yang percaya memang ada

undang N0. 7 tahun 1984, dimana hak-hak

perbedaan antara laki-laki dan perempuan.

politik perempuan dan kedudukannya

Misalnya untuk menjadi pilot pesawat

dalam jabatan publik termasuk salah satu

harus seorang laki-laki karena pada saat

dari isu penting yang dibahas dalam

tertentu

konvensi ini.

terganggu emosi dan stabilisasi dirinya.

(menstruasi

(mengarah

misalnya)

akan

Mereka mempunyai hak yang sama dalam
bertempur, namun dimensi kemunculan-

III. PEMBAHASAN
3.1 Peran Perempuan Dari Segi Politik
Tidak banyak di antara begitu
banyak organisasi-organisasi di Indonesia
yang

mengartikulasikan

kepentingan

wanita, baik yang menyangkut isu non
politik, sosial, dan politik. Konstruksi

nya yang tidak sama. Saat ini kiranya
sudah waktunya bagi organisasi wanita
untuk mengartikulasikan sedemikian rupa
baik masalah yang menyangkut segi
sosial, perkosaan, kekerasan rumah tangga
dan lain-lain.
Dua hal mendasar yang harus

sosial tidak memungkinkan wanita untuk
berbicara secara terbuka. Inilah yang
menjadi perbedaan dengan barat.
Di Amerika ada dua gerakan wanita:
pertama, gerakan gender, lebih menekankan kepada kesetaraan tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar kaum wanita.
Kedua, kaum feminis, menuntut persama-

dilakukan wanita adalah pertama tingkat
artikulasi

wanita

harus

jelas,

untuk

memberikan masukan ke DPR, Jaksa
Agung

dan

lembaga

terkait

untuk

menyelesaikan masalah sosial. Banyak
sekali kasus yang melecehkan wanita di
Indonesia, terutama nasib kaum pekerja/
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buruh wanita di pabrik-pabrik tidak

Isu strategis:

banyak yang membantu mereka dalam

A.

menyelesaikan masalah mereka ada lagi

seimbang antara perempuan dan laki-laki

Keanggotaan

masalah jaminan/ perlindungan istri pasca

a.

bercerai, apakah ada yang menjamin

sangat

jelas

dan

bila

Pendirian dan pembentukan

b.

tidak

Kewajiban

Parpol

dan

kan, pengadilan akan bertindak tegas.

politik (pasal 9e)

Apakah Partai Perempuan Indonesia akan
mengartikulasikan

untuk

melakukan pendidikan politik

melakukan apa yang seharusnya dilaku-

lebih

yang

parpol (pasal 2 ayat 1)

sampai bisa benar-benar mandiri. Di barat
sudah

partai politik

menyalurkan

aspirasi

Agar tidak kekurangan perempuan

kepentingan

perlu ada usaha khusus dari partai politik

kaum wanita dalam bidang sosial politik?

untuk menarik lebih banyak perempuan

Ini yang akan kita lihat walaupun kita bila

jadi

dilihat sama sekali tidak ada karena

menyertakan sekurang-kurangnya 30%

organisasi

perempuan.

membuat

yang
orang

bersifat
agak

eksklusif

alergi

untuk

bergabung. Kedua bargaining position,

anggota,

partai

politik

wajib

B. Rekruitmen Politik
a.

Untuk

menghasilkan

kebijakan

peluang bagi wanita untuk bisa muncul/

publik yang berkualitas, maka

menduduki kursi kepemimpinan. Kapasi-

dalam melaksanakan fungsi Partai

tas wanita harus lebih artikulasi organisasi

Politik sebagai saranan partisipasi

wanita harus konkrit misalnya memberkan

politik warga Negara, rekruitmen

saran/masukan ke lembaga pemerintah

politik harus dijamin keikutsertaan

untuk memperjuangkan wanita.

perempuan yang sama dengan lakilaki (pasal 7d)

3.2 Telaah Hukum Hak-Hak Politik

b. Harus dilakukan melalui mekanisme
demokratis,

Perempuan
Untuk meningkatkan partisipasi dan

transparan

terukur:”…

dan
Dengan

keterwakilan perempuan dalam politik dan

memperhatikan

kehidupan

keadilan gender dan menyertakan

publik

terdapat

usulan

penyempurnaan atas 5 (lima) undang-

perempuan

undang yaitu:

30% (pasal 7e)

1.

kesetaraan

dan

sekurang-kurangnya

Undang-Undang No. 31 Tahun
2002 Tentang Partai Politik
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C. Kepengurusan Partai Politik (pasal 13
ayat 3)
Pengurus partai politik memegang
kunci

dalam

proses

pengambilan

keputusan partai menentukan nominasi
dan nomor urut calon legislatif. Untuk
mengejar ketertinggalan perempuan dan
mempercepat

tercapainya

defakto

equality, wajib diterapkan TKS dalam
menyusun kepengurusan partai politik,

Untuk menjamin hak politik perempuan

dan

agar

tidak

mengalami

kekurangan stock perempuan dan untuk
mendesak Parpol agar mengkader lebih
banyak perempuan diusulkan perubahan
pada pasal 7d agar Parpol peserta pemilu:
“..memiliki

sekurang-kurangnya

1000

orang

sekurang-kurangnya

30%

dan

diantaranya adalah perempuan.

wajib menyertakan sekurang-kurangnya
30% perempuan pada jabatan strategis.

2.

C. Keanggotaan
Umum

pemilu adalah institusi yang strategis

2003 Tentang Pemilihan Umum

untuk
A. Hak memilih dan dipilih dalam
kenyataan

Pemilihan

Posisi KPU sebagai penyelenggara

Undang-Undang No. 12 Tahun

pemilu:

Komisi

menunjukkan

menjamin

perempuan

dan

diskriminasi,

kesetaraan

antara

laki-laki,

tanpa

karena

itu

wajib

bahwa dalam beberapa pemilu dan

menyertakan sekurang-kurangnya 30%

pemilihan jabatan publik, terutama di

perempuan

tingkat

disemua tingkatan (pasal 16)

pedesaan/kelurahan,

perempuan sering tidak diikutsertakan

dalam

DPD,

menjamin

Kabupaten/Kota.

suara/hak

pilih

KPU

Persyaratan calon anggota DPR,

atau diundang; karena itu untuk
hak

keanggotaan

DPRD

Propinsi,

DPRD

perempuan, perlu disebut secara tegas

Untuk menjamin hak perempuan

dalam ketentuan umum UU Pemilu,

untuk dipilih dan terlibat dalam proses

UU

bahwa

politik serta jabatan publik dan untuk

memilih, Capres-wakil balon Pilkada

menghindari penafsiran yang didasari nilai

boleh laki-laki dan perempuan.

budaya yang stereotip dan bias gender

Pilpres,

UU

Pemda

secara perlu dicantunkan jabatan publik,
B. Persyaratan Partai Politik peserta
Pemilu

terutama

sebagai

wakil

rakyat

juga

terbuka bagi perempuan.
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D. Tindakan Khusus Sementara (TKS)
bagi perempuan calon lembaga
Legislatif

Kab/Kota (pasal 17, pasal 33, pasal
53 dan pasal 69)
- Memastikan adanya keterwakilan

Untuk

mengejar

ketertinggalan

perempuan, secara hukum Negara wajib
mewujudkan

TKS

dan

ini

bukan

diskriminasi, rumusan pasal 65 ayat 1 kata
dapat diganti dengan wajib bagi setiap
partai

politik

menyertakan

sekurang-

kurangnya 30% perempuan Caleg pada
daftar parpol.

perempuan

lembaga

perwakilan daerah (DPRD, DPRD
Propinsi/ Kab/Kota)
B. Keterwakilan

Perempuan

yang

seimbang dengan laki-laki pimpinan
MPR,

DPR,

DPD,

DPRD

Prop/Kab/Kota (pasal 7, pasal 21,
pasal 32, pasal 57, pasal 73)
- Pimpinan

E. Penetapan Calon Terpilih

terpilih

menggunakan

diperebutkan
angka

merupakan

kedudukan

yang strategis karena mempunyai

Pada pemilu 2004 calon anggota
DPR

dalam

dengan

BPP,

maka

penentuan calon terpilih didasarkan pada
nomor urut. Cara penetapan calon sangat
merugikan calon, khususnya perempuan
yang selalu diposisikan pada no sepatu,
karena itu menentukan penetapan calon
terpilih didasarkan pada perolehan suara
terbanyak pada pemilu (pasal 102 ayat 2
dihapus).

akses

dalam

pengambilan

keputusan, oleh karena itu perlu
dipastikan
perempuan

ada
di

keterwakilan
dalam

struktur

pimpinan.
- Untuk menghindari kesalahpahaman
istilah gender, kesetaraan gender
dan keadilan gender perlu dijelaskan
pada penjelasan pasal 18, pasal 54
dan pasal 70 sebagai berikut:
- Gender: perbedaan peran, fungsi dan
tanggung jawab antara laki-laki dan

3.

Undang-Undang No. 22 tahun 2003
tentang SusDuk MPR, DPR, DPD
dan DPRD

DPD,

jaman,

berbeda

dengan seks/kodrat yang tidak bisa
perempuan

yang

seimbang dengan laki-laki anggota
DPR,

dan dapat berubah sesuai dengan
perkembangan

A. Issu Strategis
- Keterwakilan

pere,puan, hasil konstruksi social

DPRD

Prop

berubah/dipertukarkan,

berlaku

dimana saja dan bagi siapa saja

dan
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- Kesetaraan

gender

adalah

-

kesamaan kondisi bagi laki-laki

32 tahun 2004 dibandingkan dengan

dan perempuan untuk memperoleh

peraturan sebelumnya ialah lebih

kesempatan

memberikan

dan

hak-haknya

berperan dan berpartisipasi dalam

partisipasi politik perempuan dalam

kegiatan politik, ekonomi, sosial,

penyelenggaraan

budaya, pertahanan dan keamanan

daerah

hasil

-

pembangunan

Keadilan

Kebijakan

pemerintahan

Desentralisasi

dan

Otonomi Daerah bertujuan antara

tersebut

lain: meningkatkan kualitas pelayangender

adalah

suatu

an publik, mengembangkan kehi-

proses untuk menjadi adil terhadap

dupan demokrasi atau meningkatkan

laki-laki dan perempuan.

partisipasi masyarakat, mewujudkan
keadilan dan pemerataan.

4. Undang-undang No. 23 tahun 2003
tentang Pemilihan Presiden dan

-

Persamaan

hak

perempuan

untuk

laki-laki
ikut

dan

dan mewujudkan keadilan dan pemerataan, hal ini memungkinkan

1 ayat 6, pasal 5 ayat 2)

perempuan untuk mengaktualisasi-

Pasangan calon yang terdapat dalam

kan tanggung jawab publik dan

semua pasal dalam Undang-Undang

menerima

No 23 tahun 2003 berarti pasangan
baik

laki-laki

memberikan

perempuan

dalam

akses

bagi

pilpres

dan

wapres sama dengan laki-laki tanpa
diskriminasi.
5. Undang-Undang No. 32 tahun 2004

manfaat

dari

hasil

pembangunan secara bersama-sama

maupun

perempuan hal ini dimaksudkan
untuk

Salah satu tujuan otoda adalah
meningkatkan partisipasi masyarakat

serta

berkompetensi dalam pilpres (pasal

calon

Kebijakan otoda adalah peluang bagi
perempuan.

Wakil Presiden

-

bagi

peningkatan masyarakat, termasuk

menikmati

-

harapan

sebagai manusia, agar mampu

nasional serta kesamaan dalam

-

Kemajuan pada undang-undang no

dengan laki-laki.
-

Implementasi dari kemauan politik
pemerintah
partisipasi

untuk

meningkatkan

perempuan

dalam

pembangunan telah direalisasikan
melalui
perempuan

keharusan
dalam

melibatkan
proses

Tentang Pemerintahan Daerah
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perencanaan

pembangunan

pada

forum Musrebang mulai dari desa/

yang memenuhi syarat-syarat tertentu
disamping syarat kewarganegaraan.2

kelurahan sampai dengan kabupaten/

Hak hak politik ini mengisyaratkan

kota (sesuai SE Mendagri 2005)

partisipasi individu dalam pembentukan

namun dalam proses belum semua

pendapat umum, baik dalam pemilihan

daerah melibatkan perempuan.

wakil-wakil mereka di lembaga perwakil-

Hak-hak politik adalah hak-hak

an rakyat atau pencalonan diri mereka

yang ditetapkan dan diakui undang-

untuk

undang

perwakilan

atau

konstitusi

berdasarkan

menjadi

anggota

tersebut.

lembaga

Hak-hak

keanggotaan sebagai warga Negara. Pada

tersebut antara lain mencakup3 :

umumnya,

1.

konstitusi

mengaitkan

pemenuhan hak-hak tersebut dan syarat
kewarganegaraan.

Artinya,

hak-hak

Hak untuk mengungkapkan pendapat
dalam pemilihan dan referendum

2.

politik itu hanya berlaku bagi warga
Negara setempat dan tidak berlaku bagi

politik

Hak untuk mencalonkan diri sebagai
anggota lembaga perwakilan rakyat

3.

warga Negara asing.1

Hak pencalonan menjadi presiden dan
hal-hal lain yang berkaitan dengan

Dalam hak-hak politik terhimpun

politik

konsep hak dan kewajiban sekaligus. Hak-

Hak hak politik perempuan sampai

hak politik pada tingkat tertentu menjadi

detik

kewajiban bagi individu karena hak-hak

krusial. Selama ribuan tahun perempuan

itu menjadi wajib bagi mereka. Hal itu

terus-menerus berada di bawah kekuasaan

disebabkan hak mutlak memperbolehkan

laki-laki

seseorang

tidak

patriarki. Kondisi ini terwujud karena

menggunakannya tanpa ikatan apapun,

kebanyakan masyarakat di dunia ini

kecuali dalam menggunakannya menurut

adalah

konstitusi. Jika tidak digunakan dalam

berabad lamanya masyarakat memandang

banyak pembuatan undang-undang, hak-

perempuan lebih rendah dari laki-laki dan

hak politik itu mengancam dijatuhkannya

karenanya harus tunduk kepada kekuasaan

sanksi, terutama karena hak-hak politik itu

mereka. Pandangan yang demikian sudah

tidak berlaku, kecuali bagi orang-orang

menjadi “ hukum alam “ yang sulit

menggunakan

atau

ini

masih

merupakan

dalam

masyarakat

semua

masalah

masyarakat

patriarki.

Sejak

diubah. Bahkan, menurut Asghar Ali
1

Siti Musdah Mulia dan Anik Farida, 2005,
Perempuan dan Politik, Jakarta : Gramedia
Pustaka Utama, Hal 74

2
3

Ibid
Ibid Hal 75
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Enginer (1994), kitab-kitab suci Agama-

menjadikan perempuan dibedakan dari

pun tidak dapat menghindarkan diri dari

kaum laki-laki.

menganut sikap serupa, termasuk Al-

Selain itu konvensi tersebut juga

Quran. Walaupun begitu, sebagian di

menjamin

persamaan

antaranya memberikan beberapa norma

perempuan dengan laki-laki dalam hal5:

untuk mengatasinya. Sikap-sikap sosial

1.

Hak untuk dipilih dan memilih

tersebut sangat meluas, sehingga norma-

2.

Hak

untuk

hak

berpartisipasi

antar

dalam

norma kitab suci yang progresifpun

perumusan kebijakan pemerintah dan

menjadi

implementasinya

terpengaruh.

Dan

sebagai

akibatnya, perlu diinterpretasikan sedemi-

3.

Hak

untuk

berpartisipasi

dalam

kian rupa sehingga merefleksikan sikap

organisasi / perkumpulan non peme-

mental yang berlaku.4

rintah yang

Hak perempuan adalah hak asasi

berhubungan dengan

masyarakat dan politik

manusia. Karena itu, dalam sistem-sistem

Konvensi tentang hak-hak politik

kemasyarakatan dan politik, perempuan

perempuan,

yang

ditandatangani

dan

memiliki hak dan akses yang tidak boleh

disahkan oleh Resolusi Majelis Umum

diperkecil dan dipinggirkan dari segala

PBB 640 ( VII ) tanggal 20 Desember

hak yang telah ada. Hak asasi perempuan

1952 menyebutkan, perempuan berhak

yang telah mengisi pelbagai produk

memberikan suara dalam semua pemilihan

undang-undang diinspirasi dan dilandas-

atas syarat-syarat yang sama dengan pria,

kan kepada prinsip-prinsip internasional.

tanpa diskriminasi. Perempuan berhak

Antara lain CEDAW (Convention On The

dipilih untuk semua badan/lembaga yang

Elemination Of All Forms Of Discrimina-

diselenggarakan secara pemilihan umum.6

tion against Woman), yang sebenarnya

Konvensi Internasional tentang hak-

sudah lama diratifikasi Negara Indonesia

hak sipil dan politik ( Resolusi Majelis

melalui Undang-Undang No. 7 Tahun

Umum PBB 2200A ( XXI )) tanggal 16

1984. Inti dari konvensi ini adalah

desember 1966 menegaskan tentang hak

menghentikan segala bentuk diskriminasi

semua orang menentukan status politik

terhadap perempuan dan melalui setiap
undang-undang Negara diminta supaya
dihapuskan semua sistem-sistem yang
4

Ibid

5

Yanny Tuharyati, 2008, laporan penelitian yang
berjudul, Akses Perempuan Dalam Politik dan
Jabatan Publik Di Kabupaten Bondowoso, Hal 32
6
Astrid Anugrah, 2008, UU Partai Politik dan
Keterwakilan Perempuan Dalam Politik, Jakarta :
Pancuran Alam, Hal 14
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dan

bebas

mengejar

perkembangan

perempuan dan laki-laki, tanpa adanya

ekonomi, sosial dan budaya mereka

perbedaan,

atau

diskriminasi

sendiri. Negara supaya menjamin semua

kedudukan sosial dan politik.

dalam

hak sipil dan politik.7
Secara tegas Undang-Undang No.

3.2 Perempuan Dalam Jabatan Publik

39 Tahun 1999 menentukan bahwa dalam
sistem

pemilihan

umum,

kepartaian,

Memahami permasalahan perempuan dalam birokrasi dan jabatan publik

pemilihan anggota legislatif, dan dan

dapat

sistem

di

perempuan dalam data kuantitatif berikut.

harus

Secara global, data jumlah penduduk

menjamin pula keterwakilan wanita (pasal

Indonesia tahun 2006 dari Badan Pusat

46).

memilih,

Statistik adalah hampir 220 juta jiwa yang

dipilih, diangkat dalam pekerjaan, jabatan,

separuhnya adalah perempuan.8 Data ini

dan profesi (pasal 49).

merupakan dasar untuk mendudukkan

pengangkatan

bidang

eksekutif,

Wanita

berhak

(rekrutmen)
yudikatif,

untuk

kita

jelaskan

dengan

melihat

Dalam Undang-Undang No. 10

perempuan sebagai bagian penting dari

Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum

sumber daya manusia. Banyaknya jumlah

pasal 53 menentukan bahwa bakal calon

perempuan ini memperkuat argumentasi

legislatif dari partai minimal 30 % harus

tentang pentingnya untuk memikirkan dan

diisi oleh perempuan. Sementara itu di

mencari

dalam pasal 2 dan pasal 20 Undang-

dihadapi oleh lebih dari 50% jumlah

Undang No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai

penduduk

Politik disebutkan sistem keterwakilan

kelamin perempuan.

solusi

bagi

Indonesia

persoalan

yang

yang

berjenis

perempuan. Sistem keterwakilan perem-

Selama ini persoalan perempuan

puan dimaksud terdapat, baik di dalam

menjadi isu pinggiran dan tidak mendapat

kepengurusan partai di tingkat Pusat,

perhatian secara khusus dari bidang dan

maupun

tingkat manapun. Isu perenpuan di dunia

di

tingkat

Propinsi

dan

Kabupaten/Kota, dengan ketentuan kuota

formal

minimal 30 %.

perhatian yang menarik karena sarat

Dari ketentuan-ketentuan di atas

dalam dunia publik

menjadi

dengan persolan yang belum mendapat

jelaslah bahwa banyak aspek hukum yang
menjamin kedudukan yang setara antara
8

7

Ibid

Elly Fardiana Latief dalam Sulistyowati Irianto,
Perempuan dan Hukum, Yayasan Obor
Indonesia, Jakarta, 2006, hal 462
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perhatian para decision maker dalam

golongan IV 63,3 dan 36.8 kemudian

lingkup seperti Negara.

perbandingan prosentase PNS laki-laki

Badan Kepegawaian Negara tahun

dan perempuan Eselon III adalah 86,7 dan

2000 dapat menjelaskan kondisi Pegawai

13,3 untuk Eselon II adalah 93,5 dan 6,5

Negeri Sipil (PNS) Pusat dan Daerah di

dan untuk Eselon I antara 90 dan 10.9

Indonesia, dari total 3.946.000 terdiri dari

Sedikitnya

perempuan

dalam

1.485.000 perempuan dan 2.461.000 laki-

jabatan struktural secara kuantitatif dapat

laki.

menjelaskan bahwa perempuan menjadi

Jika

prestasi

kerja

perempuan

birokrat kita asumsikan dilihat dari posisi

marjinal

dalam

jabatan sruktural, maka dapat dijelaskan

kepegawaian. Prestasi dan karier seorang

sebagai berikut. Dalam buku Wanita dan

PNS dapat dilihat dari posisinya secara

Pria diIndonesia 2000 oleh BPS dijelaskan

struktural.

data di lapangan bahwa perempuan PNS

terpinggirkan dalam struktur kepegawaian

yang menduduki jabatan struktural atau

pada

eselon sangat sedikit dibandingkan dengan

menjawab pertanyaan

ini kita

laki-laki. Dari setiap 25 pejabat eselon I

memahami

dari

dan II, diantaranya perempuan (rasio laki-

perempuan.

posisi

posisi

Mengapa

strategis

persoalan

strategis

perempuan

tersebut?untuk
perlu

perspektif

laki dan perempuan 25:1). Dari setiap 13
pejabat

eselon

III,

1

di

antaranya

perempuan (rasio laki-laki dan perempuan

3.3 Hambatan Yang Dihadapi Perempuan Yang Berkarier Di Dunia Publik

13:1). Dari setiap 7 pejabat eselon IV, 1

Memahami terpinggirkannya masa-

diantaranya perempuan (rasio laki-laki

lah perempuan dan sedikitnya perempuan

dan perempuan 7:1) dan dari setiap 6

dalam posisi puncak karier dalam sektor

pejabat eselon V, 1 di antaranya perempu-

formal dalam hal ini Birokrasi, maka kita

an (rasio laki-laki dan perempuan 6:1).

perlu mendengarkan suara para perempu-

Sedangkan kesenjangan jumlah perempu-

an ketika mendapat hambatan di lapangan.

an dalam Birokrasi masih terus terlihat

Hambatan itu dapat berasal dari dalam diri

seperti diungkapkan Muetia Hatta meruj-

perempuan sendiri yang selalu terikat

uk data dari Badan Kepegawaian Nasional

pada peran Domestik, selain itu juga bisa

Maret 2003 bahwa perbandingan prosen-

berasal dari luar diri perempuan, yaitu

tasi antara PNS laki-laki dan perempuan

struktur dan peraturan di tempat kerja.

golongan III adalah 56,7 dan 43,3, untuk
9

Ibid, hal 463
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Berbicara

perempuan

ketika memutuskan beraktifitas di luar

yang aktif di dunia publik, maka kita tidak

rumah. Mulai dari urusan pengasuhan

pernah luput untuk mengedepankan peran

anak,

perempuan dari urusan domestik,mengapa

memasak, sampai mencari (tambahan)

demikian? Selama ini kita diajarkan untuk

penghasilan rumah tangga. Perempuan

menerima pembagian tugas antara laki-

harus memikirkan dan menjadikan agenda

laki dan perempuan. Perempuan mena-

kerja domestiknya selain kerja di kantor.

ngani urusan domestik sedangkan laki-laki

Moore dan Sawhiil (1978) mengatakan

menangani urusan publik. Simone de

bahwa hambatan urusan rumah tangga

Beauvoir menjelaskan bahwa perempuan

memang sebagai konsekuensi perempuan

bekerja merupakan salah satu cara untuk

bekerja. Dengan bekerja di luar rumah

tetap eksis dan menjadi subjek. Namun

berarti semakin berkurang waktu yang

dalam kenyataannya, pembagian peran

dicurahkan pada rumah dan keluarga.

yang

Sedangkan hal positif yang didapat antara

terpisah

perempuan,

mengenai

semakin

suami,

lain semakin bertambahnya penghasilan

burden. Selain itu terdapat stereotype

dan sumber daya ekonomi keluarga yang

yang melekat pada perempuan, ketika dia

dapat digunakan untuk meningkatkan

memerankan peran domestik dan peran

kualitas hidup.

sekaligus,

menjadi

kebutuhan

double

publik

karena

memberatkan

menyiapkan

biasanya

Feminisme Eksistensialis mengata-

diperankan oleh laki-laki. Dia diharapkan

kan ‘pilihan perempuan untuk bekerja

mampu,

untuk

merupakan satu bentuk penolakan menjadi

tersebut.

Liyan atau menjadi objek’. Perempuan

Kesemua itu menjadi hambatan yang

beraktualisasi dengan bekerja di luar

berpengaruh

perempuan,

rumah seperti laki-laki. Seperti dikatakan

sehingga ia harus berjuang ekstra keras

Beauvoir ada empat strategi aktualisasi

untuk meniti kariernya di dunia publik.

diri perempuan agar tetap eksis, yaitu

menjadi

melakukan

semua

besar

yang

superwoman
peran

bagi

Adanya stereotyping peran perem-

dengan

bekerja,

menjadi

intelektual,

puan pada urusan Domestik, membawa

sebagai transformator sosial di masyarakat

konsekuensi yang membebankan perem-

dan menolak internalisasi status Liyannya

puan ketika memutuskan berkarier di

dengan menolak menjadi objek.

dunia publik.Beragam urusan Domestik

Seperti yang dikatakan oleh de

tetap dihadapi dan diatasi perempuan

Beauvoir (1974) untuk menjadi manusia

124

sempurna menuju kesetaraan antara laki-

pasar, dijadikan harta warisan, bahkan

laki dan perempuan, maka perempuan

dikubur

harus mempunyai akses ke dunia publik,

perempuan seolah-olah menjelma menjadi

memang tidak sedikit laki-laki yang tidak

makhluk

sependapat dan menentang perempuan

diinginkan.

hidup-hidup.

yang

Pendek

kehadirannya

kata

tidak

beraktivitas di dunia publik. Walaupun

Episode yang haru biru ini berakhir

mereka (kaum laki-laki) sendiri tetap

setelah Islam datang dan mendudukkan

mencari pendamping hidup yang sempur-

perempuan pada posisinya yang benar.

na dari kaum perempuan. Dari konflik

Sejak saat itulah, perempuan menemukan

antara kerja dan urusan rumah tangga

jati dirinya sebagai makhluk pasangan

yang dihadapi perempuan, menjadi sinyal

laki-laki yang saling melengkapi. Derajat

untuk tumbuhnya kesadaran akan penting-

keduanya sama dan setara. Namun seiring

nya perempuan eksis dalam hidup ini

dengan perjalanan waktu, perempuan

dengan beraktivitas di luar rumah. Bagi

seakan kehilangan identitasnya sebagai

perempuan intelektual, mandiri berarti

khalifah Allah yang juga dituntut untuk

telah

(subjek).

membangun peradaban indah dimuka

Perempuan memutuskan dan berupaya

bumi. Perjuangan mereka dalam menuntut

mengatasi resiko dari keputusan tersebut,

persamaan dan kesetaraan dengan laki-

yang berarti juga mengatasi hambatan dan

laki secara berlebihan pada gilirannya

kegagalan.

malah mencampakkan harga diri mereka

3.4 Strategi Perempuan Untuk Mening-

sendiri.

menjadi

diri

sendiri

Perjuangan kaum perempuan di

katkan Representasi Dan Dapat
Berperan Serta Dalam Lembaga-

Indonesia

khususnya

bidang

politik

Lembaga Politik Formal Atau Pada

melalui sebuah perjuangan yang panjang

Jabatan Publik

dan berliku. Perjuangan tersebut mulai
menampakkan hasil dengan disepakatinya

Sejarah peradaban manusia pernah
merekam masa dimana dunia seolah
hanya hanya diciptakan untuk kaum pria.
Pada masa itu perempuan seolah bukan
bagian dari manusia, sehingga tidak layak
untuk diperlakukan dengan baik dan

kuota (peraturan khusus dan sementara)
30% bagi perempuan untuk duduk di
parlemen, di satu sisi merupakan agenda
besar

bagi

perempuan

untuk

memantapkan langkahnya berpartisipasi
dan turut serta dalam proses pengambilan

terhormat. Perempuan diperjualbelikan di
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keputusan

dibidang

politik,

dan

menyuarakan aspirasi perempuan yang
selama

ini

terpinggirkan,

dan

keahliannya tidak kalah dengan laki-laki
bahkan kerapkali jauh lebih baik.

juga

Persoalan yang dihadapi perempuan

mengubah kondisi masyarakat ke arah

lebih disebabkan kendala nilai sosial

yang lebih baik dan demokratis.

budaya yang tidak memberi akses dan

Bahwasanya 50% lebih, pemilih
perempuan

menggantungkan

harapan

kesempatan menduduki posisi sentral di
lembaga-lembaga elite tersebut kendati

pada perempuan yang duduk di badan

dari

legislatif, eksekutif, maupun birokrasi

manajerial dan kepemimpinan, perempuan

lainnya supaya dapat menyumbangkan

memiliki kualitas yang memadai, namun

pemikiran-pemikirannya yang strategis

sering tidak dipromosikan pada jabatan

bagi perbaikan nasib rakyat dan mampu

yang lebih tinggi dan jabatan-jabatan

mengakomodasi kebutuhan perempuan

strategis lainnya. Di pihak lain dunia

Indonesia. Mereka juga harus mampu

politik seperti lembaga-lembaga politik

mengubah peta perpolitikan Indonesia

formal atau pada jabatan publik adalah

dengan menghapus kebijakan yang bisa

dunia publik yang maskulin sarat dengan

gender

pencerminan karakter yang tegas dan

serta

merugikan

perempuan

menuju kearah kesetaraan gender.

aspek

lugas,

kemampuan

independen,

intelegensia,

rasional,

mampu

Tantangan berat selama ini adalah

mengambil keputusan dilekatkan pada

masih adanya keragu-raguan dikalangan

laki-laki. Oleh sebab itu, ranah politik

masyarakat tertentu apakah perempuan

didominasi laki-laki. Bahwa di negara-

siap dan mampu menjalankan fungsi dan

negara yang menjunjung dan mendukung

peran di kancah politik karena kalangan

emansipasi

tertentu beranggapan bahwa dunia politik

perempuan,

merupakan milik laki-laki. Sesungguhnya

kekuasaan

keragu-raguan itu sangat tidak beralasan

peranan politik resminya, tetap didominasi

karena

oleh kaum laki-laki. Sejumlah penulis

perempuan

mempunyai

laki-laki

negara,

politik

lembaga-lembaga
maupun

peranan-

menyatakan bahwa negara tidak netral,

sehari-hari

karena struktur dan lembaga negara

perempuan Indonesia sejak masih di dunia

didominasi oleh laki-laki yang pada

pendidikan maupun dalam menerapkan

akhirnya

negara

melembagakan

istimewa

kaum

laki-laki.

Dalam

kecerdasan

baik

partisipasi

yang

sama.

potensi

dan

dan

realitas

hak

Meskipun
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demikian, tulisan feminis hanya baru

faktor

internal

menganalisis problem yang lebih menarik

sumber

daya

yakni

perempuan itu sendiri.

tentang

bagaimana

negara

memberlakukan perbedaan gender dalam
proses-proses

politik

1.

dengan

2.

cara

faktor

eksternal

yang
yang

ada

yang

yang

menjadi

pengarusutamaan gender.

politik

seutuhnya,

setidaknya pada berbagai bentuk negara
yang ada sekarang.
Indonesia
khususnya

dalam

mencakup

masyarakat dan kebijakan-kebijakan

membatasi perempuan sedemikian rupa
pribadi

mencakup

berkaitan

dengan

Berikut strategi sumber daya yang
harus ada dalam perempuan:

yang

selama

ini

masa orde baru diyakini

Berahlak
1. Godly Character---- - Allah

menganut sistem pemerintahan terpusat

- Diri sendiri

dan ditandai dengan gaya represif, kurang

- keluarga

memberi peluang dan berjalannya proses

- Masyarakat

demokratisasi

- Alam

dan

yang

paling

diuntungkan adalah laki-laki. Oleh sebab

2.

Excellent Competence

itu, memasuki era reformasi sekarang ini

 Pemahaman

sudah waktunya perempuan mengoptimal-

 Keterampilan

kan peranannya di badan politik formal

 Sikap-Nilai

maupun di jabatan publik, guna mengubah

 Lingkungan Kerja

kebijakan
kepentingan

yang

masih

laki-laki

didominasi

3.

Spiritual Discernment = kedekatan

disertai dengan

pada Allah yaitu dengan membangun

memperbaiki sumber daya yang ada pada

karakter kuat, hard skill, soft skill

perempuan itu sendiri.

serta menerima perubahan.

Konsep strategi apa yang dapat

Selain

itu

perempuan

harus

diambil oleh perempuan untuk meningkat-

mengejar ketertinggalannya selama ini

kan representasi dan dapat berperan serta

dengan bekerja ekstra, dengan member-

dalam lembaga-lembaga politik formal

dayakan para kandidat yang akan duduk di

atau pada jabatan publik, meliputi dua

lembaga politik formal maupun dijabatan

faktor:

publik

dengan

membekali

diri

baik

pendidikan, kemampuan kepemimpinan,
dan civic education, guna mendukung
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kinerjanya baik sebagai tokoh politik
maupun posisinya di jabatan publik.

Menumbuhkan

minat

perempuan

yang memiliki potensi dan berkualitas dari

Sampai saat ini perangarusutamaan

berbagai bidang terlibat di kancah politik,

gender (gender mainstreaming) tertuang

bersedia

dalam Impres No.9 Tahun 2000, belum

berpartisipasi aktif pada partai politik, dan

terintegrasi

diberi

berbagai
dan
sebab

secara

memadai

kebijakan,

berbagai
itu

dalam

program-program,

peraturan/hukum.
diperlukan

Oleh

menjadi

kesempatan

strategis

di

yudikatif.

calon

menduduki

lembaga
Mereka

legislatif,

posisi

eksekutif
harus

dan

memiliki

pemahaman

komitmen yang kuat memperjuangkan

perspektif gender dan sensitif gender

aspirasi kaum perempuan dan kepentingan

dikalangan pengambil kebijakan/badan

masyarakat, mengingat tidak menutup

eksekutif dan lembaga legislatif agar

kemungkinan adanya perempuan yang

kebijakan-kebijakan dan instrumen hukum

nantinya duduk di lembaga Legislatif atau

yang

di

berbasis

pada

kepentingan

pemerintahan

justru

kurang

perempuan dapat diwujudkan. Pemikir-

memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan

pemikir berwawasan gender harus terus

perempuan, tetapi lebih mengutamakan

diupayakan terintegrasi ke dalam badan-

kepentingan partai politiknya.

badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif

Konsep strategis dalam pengarusuta-

agar perempuan tidak selalu dirugikan dan

maan gender selain mencakup faktor

dikorbankan.

internal sebagaimana diuraikan diatas,

Perjuangan kedepan adalah bagai-

juga mencakup faktor eksternal yang

mana strategi yang harus ditempuh agar

berkaitan dengan empat sektor pokok

keterwakilan perempuan di parlemen

yang diacu dalam indikator pembangunan

sebanyak 30% menjadi kenyataan. Untuk

manusia atau human development index

itu, perlu mendorong parpol-parpol yang

(HDI), yaitu:

mendorong untuk mendominasikan 30%

1.

pendidikan

calon legislatif perempuan. Selain itu

2.

kesehatan

penting meningkatkan pendidikan politik

3.

ekonomi.

perempuan

4.

administrasi publik dan desentralisasi.

pemilih

sehingga

mereka

secara cerdas memilih wakil dan parpol
yang dapat menyuarakan aspirasi mereka.

Keempat konsep strategis tersebut
dihubungkan beberapa prinsip pokok yang
menjadi acuan dari pembangunan yaitu:
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1.

adanya kemitraan antara negara dan

mass) dan menuju pembangunan yang

masyarakat, khususnya dengan tujuan

berkesetaraan

membangun masyarakat yang madani

kepada latar belakang, kesenjangan

(civil

gender, maka institusi strategis yang

society).

Pendekatan

ini

merupakan pendekatan yang melihat

menjadi

bahwa

kebijakan,

pembangunan

hari

ini

khususnya pengarus utamaan gender
tidak

2.

lagi

bisa

dengan

pola

gender.

fokus

Merujuk

intervensi

adalah

mekanisme, organissasi

dan pendidikan serta pelatihan.
4.

menengarai

faktor-faktor

faktual

Government (state driven) melainkan

sebagai batas-batas tujuan ideal yang

(government and society driven).

hendak dicapai. Faktor yang dinilai

Disini

paling

unsur-unsur

masyarakat

utama

adalah

kebijakan

melalui

Undang-

khususnya lembaga swadaya masya-

desentralisasi

rakat baik yang berbasiskan massa

Undang No 22 Tahun 1999 tentang

(ormas)

tidak

otonomi daerah beserta kebijakan

berbasiskan massa menjadi mitra

pendukung dan dan yang terkait

yang strategis.

dengan kebijakan tersebut baik di

mengedepankan pemberdayaan seba-

tingkat pusat maupun daerah.

maupun

yang

gai inti pendekatan. Pemberdayaan
adalah

sebuah

konsep

yang

(policy)

dipergunakan

berdekatan dengan demokrasi dan

sebagai strategi pertama karena kebijakan

penegakan hak asasi manusia, karena

adalah sebuah komitmen politik. Kebijak-

mempunyai

pokok:

an yang dimaksud adalah keputusan-

kesamaan hak bagi perempuan dan

keputusan yang dibuat oleh lembaga

laki-laki

negara yang bersifat mengatur warganya.

empat

untuk

unsur

melakukan

akses

terhadap sumber daya pembangunan
untuk

3.

Kebijakan

berpartisipasi

1) Kebijakan Sektor Pendidikan

dalam

Di sektor pendidikan masih diperlu-

pembangunan, untuk ikut mengontrol

kan

proses pembangunan, dan untuk ikut

nasional

menikmati hasil-hasil pembangunan.

pendidikan terdapat dua sub-sektor yang

melakukan

terhadap

bersifat strategis yaitu pendidikan dan

institusi-institusi yang paling strategis

keagamaan. Karena itu diharapkan agar

untuk mencapai kesiapan (critical

dukungan kebijakan atau dukungan politik

intervensi

dukungan

kebijakan

maupun

daerah.

di

tingkat

Di

sektor
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dapat diperoleh dari sub-sektor pendidikan

maupun keagamaan di tingkat pusat,

(khususnya melalui departemen pendi-

propinsi, kabupaten/kota dan lembaga

dikan nasional) dan keagamaan khususnya

pendidikannya (sekolah dan/atau pesan-

(departemen agama). Kebijakan di sektor

tren) melalui bantuan teknis (technical

pendidikan diharapkan untuk mendukung

assistance) dalam bentuk penyiapan draft

tiga

kebijakan, pelatihan penyiapan (gender

instituisi

strategis

di

sektor

pendidikan diharapkan untuk mendukung

senziting)

tiga institusi strategis di sektor ini yaitu

kebijakan publik.

mekanisme pengarustamaan gender di

2) Kebijakan Sektor Kesehatan

sektor pendidikan,sensitisasi (sensitizing)
kesetaraan

gender

organisasi

yang

pada

organisasi-

membuat

kebijakan

bagi

organisasi

pengambil

Di bandingkan dengan sektor yang
lain, maka kebijakan di sektor kesehatan
relatif

yang

paling

maju

kualitas

pendidikan, dan sensitisasi (sensitizing)

kesetaraan gendernya dibanding sektor

kesetaraan

pendidikan.

gender

pada

organisasi-

organisasi pendidikan.

diadakan

Di tingkat daerah, baik di propinsi

Meski

demikian

penyempurnaan

perlu

terhadap

sejumlah peraturan perundangan di sektor

dan kabupaten/kota, diperlukan upaya dari

kesehatan yaitu:

pemerintah

membuat

1.

UU No. 23/1992 tentang kesehatan.

kebijakan di tingkat daerah yang mendu-

2.

UU

daerah

untuk

kung

pelaksanaan

pengarusutamaan

gender

di tingkat

daerah di sektor

No.

10/1992

Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga Sejahtera.

pendidikan maupun jalur keagamaan.

Di bidang kebijakan, maka yang

Kebijakan ini diperlukan karena dengan

direkomendasikan adalah:

adanya desentralisasi di sektor pendidik-

1.

an,

maka

setiap

daerah

tentang

Membuat MOU antara Departemen

mempunyai

Kesehatan dengan Kantor Meneg PP

kesempatan untuk memasukkan unsur-

untuk meningkatkan kebijakan dan

unsur unsur kedaerahan (lokal) sebagai

program pengarus-utamaan gender di

materi ajar di lembaga pendidikan daerah.

sektor kesehatan. MOU ini berisi

Di dalam implementasi, diperlukan

peran dan tanggung jawab masing-

sebuah program yang bertujuan mendu-

masing

dan

jangka

kung penyusunan kebijakan di sektor

Kebijakan ini akan berkenaan dengan

pendidikan baik di sub sektor pendidikan

peningkatan

kualitas

kerja

sama.

mekanisme
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kesetaraan gender yang akan dirinci

2.

3.

4.

5.

6.

Kebijakan di sektor ekonomi adalah

dalam bab mekanisme.

melakukan evaluasi terhadap kebijakan-

Menyusun masukan kebijakan (policy

kebijakan yang berkenaan dengan upaya

recommendation)

pengarus-utamaan

bagi

perumusan

gender

di

sektor

kebijakan untuk Departemen Kese-

ekonomi dan diharapkan dengan adanya

hatan.

kebijakan di sektor ekonomi yang sensitif

Melakukan review terhadap kebijakan

dan responsif gender akan mendukung

di sektor kesehatan yang bias gender

upaya untuk meningkatkan kualitas kese-

dan tidak responsif gender.

taraan gender dalam pembangunan ekono-

Mempersiapkan

pertemuan

untuk

mi pada umumnya dan penang-gulangan

penyusunan GAP di sektor kesehatan.

kemiskinan pada umumya; baik yang dila-

Mempersiapkan draf input kesetaraan

kukan oleh negara maupun masyarakat.

gender bagi penyusunan anggaran

4) Kebijakan Di Sektor Administrasi

tahunan di sektor kesehatan.

Publik

Dalam konteks otonomi daerah, kerja

Dalam sisi pandang Adminstrasi

sama kantor Meneg PP-Depkes perlu

publik, rekomendasi pertama yang diaju-

diperluas dengan melibatkan partisi-

kan adalah pembentukan sebuah undang-

pasi Departemen Dalam Negeri, Ba-

undang baru yang bersifat khusus tentang

dan

kesetaraan gender dalam pembangunan.

Perencanaan

Pembangunan

Nasional, dan lembaga studi wanita.
3) Kebijakan Di Sektor Ekonomi

Tujuan dari kebijakan yang baru ini adalah sebuah kebijakan umum yang bersifat

Sektor ekonomi menduduki posisi

nasional yang memayungi setiap kebijak-

yang vital mengingat krisis yang diderita

an yang mempunyai fokus kesetaraan gen-

Indonesia mempunyai dampak terbesar

der.

menurunnya kemampuan ekonomi atau

dengan:

dalam istilah lain meningkatnya tingkat
kemiskinan,

dimana

dalam

krisis

disinyalir bukan saja terjadi pemiskinan

Undang-undang

ini

antara

lain

1. pengaturan perlunya kesetaraan
gender

dalam

setiap

sektor

pembangunan.

namun pemiskinan terhadap perempuan

2. superioritas terhadap masalah yang

(feminization of poverty). Rekomendasi

sama yang diatur oleh kebijakan

dari dunia internasional kepada Indonesia

lain.

adalah penanggulangan kemiskinan.
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3. pelaksanaan perlindungan hak-hak

kebijakan di setiap sektor dan sub-sektor,

yang berkenaan dengan kesetaraan

di

gender

perlindungan

Kebijakan kedua adalah menyusun UU

terhadap tindak kekerasan dan

yang baru, secara praktik, lebih mudah

diskriminasi),

membuat

(termasuk

perlu

penegakan

hukum yang lebih serius.
4. legitimasi

bagi

setiap

tingkatan

kebijakan

pemerintahan.

baru

daripada

merevisi yang sudah ada.

mekanisme

pengarus-utamaan gender.

IV. PENUTUP

Kebijakan kedua adalah di tingkat

Peranan dan strategi perempuan

daerah, merekomendasikan agar setiap

dalam politik dan jabatan publik, masih

daerah menyusun peraturan daerah ten-

ditempatkan pada golongan/masyarakat

tang kesetaraan gender dalam pembangun-

kelas dua di kancah perpolitikan dan

an daerah di setiap sektor pembangunan.

jabatan publik. Partisipasi perempuan

Jadi secara singkat rekomendasi strategis

dalam

kebijakan

belakang

mencerminkan masih kentalnya ideologi

pemikiran bahwa kebijakan publik yang

patriarki dimana keikutsertaan perempuan

dibuat oleh pemerintah baik di tingkat

di partai politik/duduk di parlemen,

nasional maupun regional, disegala sektor

merupakan

dan bidang, dan membentuk pengarus-

kekuasaan/jabatan suami atau laki-laki.

utamaan di ketiga rekomendasi strategis

Dengan posisi yang demikian perempuan

yang lain yaitu mekanisme, organisasi,

tampil kurang percaya diri dengan posisi

dan pendidikan serta pelatihan. Secara

yang ditempati karena bukan atas dasar

umum kebijakan tahap pertama adalah

kemampuannya.

melakukan evaluasi terhadap kebijakan-

diambil

kebijakan strategis di sektor pendidikan,

meningkatkan

kesehatan, ekonomi, dan administrasi

berperan serta dalam lembaga-lembaga

publik (dan desentralisasi). Rekomendasi

politik formal atau pada jabatan publik

kedua adalah menyusun kebijakan publik

mencakup faktor internal dan faktor

tentang

dalam

eksternal. Faktor internal adalah faktor

direkomendasikan

yang meliputi sumber daya perempuan itu

sebagi sebuah kebijakan umum yang

sendiri. Perempuan harus percaya diri

menjadi

dengan kemampuan yang ada dalam

mempunyai

kesetaraan

pembangunan

yang

panduan

latar

gender

bagi

penyusunan

politik

dan

bagian

oleh

jabatan

dari

Strategi

publik

dominasi

yang

perempuan
representasi

dan

harus
untuk
dapat
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dirinya,

sedangkan

faktor

ekternal

 Pendekatan Organisatoral/Struktural

berkaitan dengan empat sektor pokok

Pendekatan ini mengharuskan kaum

yang diacu dalam indikator pembangunan

perempuan

manusia atau human development index

penentu

(HDI),

nasional maupun struktur daerah

yaitu

ekonomi,

pendidikan,

administrasi

kesehatan,

publik

dan

 Pendekatan

masuk

dalam

kebijakan

struktur

perpolitikan

Profesional/Kompetensi-

desentralisasi. Adapun langkah-langkah

onal

strategis yang dapat dilakukan untuk

Pendekatan ini mensyaratkan perem-

meningkatkan

perempuan

puan secara profesional untuk mampu

dibidang politik dan jabatan publik dapat

berkompetensi secara jujur dan terbuka

partisipasi

dilakukan dengan sejumlah pendekatan-

 Pendekatan Sosial

pendekatan, antara lain:

Pendekatan ini mensyaratkan perem-

 Pendekatan Konstitusional

puan dikenal di masyarakat

Pendekatan ini merupakan cara yang

 Pendekatan Personal

formal supaya keterwakilan perempuan

Pendekatan

dalam politik atau pada jabatan publik

mekanisme lobby.

ini

dilakukan

dengan

bisa terjamin, oleh karena itu dalam
revisi

UU

bidang

politik

peran

perempuan sangat diharapkan.
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