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he implementation of gender meanstreaming policy in the 

field of education is crucial to avoid gender biass. In 

Indonesia, this policy is supported by Presidential Decree T
No. 9 year of 2000, concerning Gender Mainstreaming in National Development. 

Since then, local governments, including Bantul Regency, have executed such 

policy.  This research aims to : (1) document the implementation of  gender 

meanstreaming in Bantul Regency; (2) identify factors supporting the 

implementation of that policy; and (3) identify  the obstacles in implementing that 

policy.  

The research used a social transformation approach. It is expected that 

such policy could result in social tranformation and gender equality. This thesis is 

a qualitative research, using an analytic descriptive method. Data collection is 

done through several techniques including documentation, library, observations, 

and interviews.

The research shows that the implementation of gender meanstreaming in 

the field of education is materialized in work group formation about gender 

meanstreaming in the field of education in Bantul regency in 2008 supported by 

Decree Of Head of Education and Culture Department No. 056a/2008. Another 

implementation is the form of  gender education policy, perceptive way of 

thinking of gender shown by the aspiration about gender meanstreaming.  

Factors supporting the implementation of gender meanstreaming in the field of 

education are: (1) the government role; and (2) the aspiration in relation to 

realization of gender meanstreaming. While, the impeding factors are (1) culture 

that is shown by perception of gender role, emotional level, velocity, bravery in 

decision making, and opinion about limitedness of women physic, (2) lack of 

budget of gender meanstraming in the field of education, and (3) less gender 

workgroup tasks for the field of education.

The research recommends four points : (1) the seriousness of Bantul 

Government to implement the gender meanstreaming partly by allocations of 

sufficient budget, (2) giving the same opportunity for men and women in  

management of  education, specially in structural and functional position; (3) 

gender socialization for people; and (4) further study about gender problems that 

have not been covered by this research.
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I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Isu pengarusutamaan gender di 

Indonesia bergulir sejak Pemerintah 

meratifikasi konvensi penghapusan 

segala bentuk diskriminasi terhadap 

perempuan dalam Undang-Undang No. 

7 tahun 1984. Kemudian pada tahun 

2000, dengan dikeluarkannya Inpres 

No. 9 tahun 2000 tentang Pengarus-

utamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional, Pemerintah menginstruksikan 

kepada semua jajarannya untuk 

melaksanakan hal tersebut. Konse-

kuensi dari kebijakan tersebut berarti 

bahwa pemerintah mempunyai kewa-

jiban untuk mewujudkan kesetaraan 

dan keadilan gender di semua sektor, 

termasuk sektor pendidikan. Kebijakan 

Pengarusutamaan Gender ini bukan 

merupakan kebijakan yang hanya 

diimplementasikan dalam bentuk 

kegiatan atau program saja, namun 

juga dalam bentuk implementasi ide 

atau dengan merubah cara pandang dan 

cara pikir.

Keterlibatan perempuan sebagai 

pengambil keputusan dalam penyelen-

ggaraan pendidikan saat ini dipandang 

masih relatif kurang. Hal ini membawa 

dampak kurang terwakilinya perem-

puan dalam setiap pengambilan kepu-

tusan yang berkaitan dengan penye-

lenggaraan pendidikan sehingga apa 

yang menjadi keinginan dan aspirasinya 

kurang dapat terwadahi, termasuk di 

dalamnya upaya untuk peningkatan 

pendidikan kaum perempuan. Masih 

kurangnya keterlibatan kaum perem-

puan dalam penyelenggaraan pendi-

dikan dibanding laki-laki ini disebabkan 

salah satunya oleh diskriminasi gender.

Konsep gender merupakan kons-

truksi sosio kultural. Pada prinsipnya 

gender merupakan interpretasi kultural 

atas perbedaan jenis kelamin. Konsep 

gender membedakan 2 jenis manusia 

berdasarkan kepantasannya. Dengan 

kata lain manusia menciptakan ”kotak” 

untuk laki-laki dan ”kotak” untuk 

perempuan sesuai dengan pengalaman 

yang diperolehnya. Menurut konsep ini, 

keterlibatan perempuan dalam pem-

buatan kebijakan dianggap tidak 

penting, karena  perempuan dengan 

”kodratnya” yang cenderung didominasi 

oleh emosi dianggap tidak mampu 

untuk membuat dan mengambil 

keputusan.

Dengan peran perempuan yang 

masih relatif rendah dibanding laki-laki 

tersebut, maka kebijakan yang diambil 

kurang memperhatikan aspirasi perem-

puan atau dengan kata lain bisa terjadi 

bias gender dalam kebijakan yang 

diambil. Oleh karena itu, keterlibatan 

kaum perempuan dalam penyeleng-

garaan pendidikan merupakan kebu-

tuhan yang harus diperhatikan dalam 

rangka menghilangkan kesenjangan 

gender, karena keterlibatan perempuan 

dalam penyelenggaraan pendidikan 

akan menjadi dasar bagi terciptanya 

kesempatan bagi perempuan dan akan 

mempunyai andil guna membuka 

peluang akses dan kontrol yang lebih 

besar.

Pemerintah Kabupaten Bantul, 

sebagai pelaksana Pengarusutamaan 

Gender (PUG) telah berusaha melaksa-

nakan Inpres No. 9 tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam 
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Pembangunan Nasional, yaitu dengan 

menerbitkan Surat Edaran No. 411.4 / 

6713 tentang Pengarusutamaan 

Gender, yang ditujukan kepada Kepala 

Badan/Dinas/Kantor/Bagian di lingku-

ngan Pemerintah Kabupaten Bantul. Hal 

ini menunjukkan wujud keseriusan 

dalam upaya menjamin kesetaraan dan 

keadilan gender di Kabupaten Bantul.

Penelitian ini berusaha untuk 

melihat sejauh mana implementasi 

kebijakan pengarusutamaan gender di 

bidang pendidikan dalam rangka  

peningkatan peran perempuan dalam 

penyelenggaraan pendidikan, serta 

berusaha melihat faktor-faktor yang 

mempengaruhi proses implementasi 

kebijakan tersebut.

I.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah 

tersebut di atas dapat ditarik suatu 

rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi Kebi-

jakan Pengarusutamaan Gender 

Bidang Pendidikan di Kabupaten 

Bantul?

2. Faktor–faktor apakah yang mempe-

ngaruhi proses implementasi Kebi-

jakan Pengarusutamaan Gender 

Bidang Pendidikan?

I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimanakah 

implementasi kebijakan Pemerintah 

Kabupaten Bantul tentang Pengaru-

sutamaan Gender di Bidang Pendidi-

kan dalam rangka peningkatan peran 

perempuan dalam penyelenggaraan 

pendidikan.  

2. Untuk mengetahui faktor yang 

mendukung pelaksanaan kebijakan 

tersebut.

3. Untuk mengetahui hambatan yang 

dihadapi dalam pelaksanaan 

kebijakan tersebut.

Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah, secara teoritis, memberikan 

sumbangan bagi ilmu pengetahuan, 

yang dapat dibaca dan ditelaah secara 

luas guna meningkatkan kesadaran 

gender bagi para perencana, pelaksana, 

pengambil keputusan, pengelola 

pendidikan dan semua pihak yang 

terkait di bidang pendidikan khususnya, 

maupun masyarakat pada umumnya. 

Secara praktis, dengan mengetahui 

faktor yang mempengaruhi dalam 

pelaksanaan kebijakan pengarus-

utamaan gender, maka diharapkan 

mampu memberikan informasi dan 

bahan pertimbangan bagi para 

pengambil keputusan dan kebijakan 

dalam merancang kebijakan dengan 

memperhatikan kesetaraan gender.

I.4. Keaslian Penelitian

Sejauh pengetahuan peneliti, 

penelitian tentang pengarusutamaan 

gender yang pernah dilakukan adalah 

dari Tim PSW UGM dengan judul Studi 

Pengarusutamaan Gender Kabupaten 

Bantul dan Studi Analisis Kebijakan 

Pendidikan Berwawasan Gender Dalam 

Rangka Penyusunan Kebi jakan 

Berwawasan Gender Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta. Namun secara 

fokus masalah yang diteliti terdapat 
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perbedaan dengan penelitian ini. 

Penelitian dari PSW UGM lebih pada 

Pengarusutamaan Gender secara luas 

sedangkan penelitian ini lebih memfo-

kuskan pada implementasi kebijakan 

pengarusutamaan gender di bidang 

pendidikan.

II. PENGARUSUTAMAAN GENDER : 

KONSEP DAN IMPLEMENTASI

II.1. KONSEP PENGARUSUTAMAAN 

GENDER

II.1.1. Pengertian Gender

Dalam pengertian yang universal 

laki-laki dan perempuan secara biologis 

memang berbeda, namun ada hal lain 

yang juga sering dianggap membedakan 

laki-laki dan perempuan yang tidak 

berlaku secara universal. Perempuan 

sering digambarkan sebagai sosok yang 

lembut, pasif, emosional, dan cenderung 

mengalah,  sedangkan lak i - lak i   

merupakan gambaran sebaliknya, yaitu 

sebagai sosok yang kuat, rasional, aktif, 

dan dominan. 

Menurut Mansour Fakih ( 1996 ) :

“Konsep gender adalah suatu sifat 

yang melekat pada kaum laki-laki 

maupun wanita yang dikonstruksi 

secara sosio maupun kultural”.

Sedang menurut Roger dalam Dewi H. 

Susilastuti ( 1993 ) :

”Gender merupakan interpretasi 

kultural atas perbedaan jenis 

kelamin. Gender membagi atribut 

dan pekerjaan menjadi maskulin 

dan feminin. Gender yang berlaku 

dalam masyarakat ditentukan oleh 

pandangan masyarakat tentang 

hubungan laki-laki dengan kelaki-

lakian dan perempuan dengan 

keperempuanan. Pada umumnya 

jenis kelamin laki-laki berhubungan 

dengan gender maskulin, semen-

tara jenis kelamin perempuan 

berhubungan dengan gender 

feminin. Akan tetapi hubungan itu 

bukan  merupakan  kore las i  

absolut”. 

Dapat diartikan bahwa gender 

merupakan penafsiran budaya untuk 

masalah citra, peran, dan status 

seseorang yang dilahirkan sebagai laki-

laki dan perempuan. Perbedaan gender 

ini melalui perjalanan panjang dengan 

diperkuat, disosialisasikan, dan 

direkontruksi dalam masyarakat 

sehingga terbentuk persepsi dalam 

masyarakat bahwa gender tersebut 

merupakan ketentuan dari Tuhan, 

seolah-olah merupakan ”kodrat laki-

laki” dan ”kodrat perempuan”.

II.1.2.  Gender sebagai Alat Analisis

Gender sebagai alat analisis 

umumnya dipakai oleh ilmuwan sosial 

yang memusatkan perhatian pada 

ketidakadilan struktural dan sistem 

yang disebabkan oleh perbedaan 

gender, atau bisa disebut dengan 

ketidakadilan gender. Ketidakadilan 

gender merupakan sistem dan struktur 

di mana perempuan menjadi korban 

dari sistem tersebut. 
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II.1.3. Pengarusutamaan Gender 

Sebagai Strategi 

Pembangunan

Pengarusutamaan gender adalah 

salah satu strategi pembangunan yang 

dilakukan untuk mencapai kesetaraan 

dan keadilan gender melalui penginte-

grasian pengalaman, aspirasi, kebutu-

han, dan permasalahan perempuan dan 

laki-laki ke dalam perencanaan, pelak-

sanaan, pemantauan dan evaluasi dari 

seluruh kebijakan, dan program, proyek 

dan kegiatan di berbagai bidang kehi-

dupan dan pembangunan. Pengarus-

utamaan gender merupakan strategi 

untuk menjamin bahwa seluruh proses 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, 

dan evaluasi dari seluruh kebijakan 

program dan proyek di seluruh sektor 

pembangunan telah memperhitungkan 

dimensi atau aspek gender yaitu laki-

laki dan perempuan sebagai pelaku 

(subyek atau obyek) yang setara dalam 

akses, partisipasi, dan kontrol atas 

pembangunan serta dalam memanfaat-

kan hasil pembangunan.

II.1.4. Pengarusutamaan Gender 

di Bidang Pendidikan

Pengarusutamaan gender bidang 

pendidikan adalah salah satu strategi 

pembangunan yang dilakukan untuk 

mencapai kesetaraan dan keadilan 

gender melalui pengintegrasian penga-

laman, aspirasi, kebutuhan, dan perma-

salahan perempuan dan laki-laki ke 

dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi dari seluruh 

kebijakan, program, proyek, dan 

kegiatan di bidang pendidikan.

II.2. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PENGARUSUTAMAAN 

GENDER DI BIDANG 

PENDIDIKAN

II.2.1. Kebijakan

II.2.1.1. Pengertian Kebijakan

Menurut Dye dalam Subarsono 

(2006), kebijakan merupakan segala 

sesuatu yang dipilih oleh pemerintah, 

baik dilakukan maupun tidak dilakukan 

dengan mempertimbangkan tujuan 

obyektifnya secara menyeluruh, bukan 

hanya keinginan pemerintah maupun 

pejabat pemerintah. Pendapat serupa 

dikemukan oleh Dwijowijoto (2003), 

kebijakan publik adalah hal-hal yang 

diputuskan pemerintah untuk dikerja-

kan dan hal-hal yang diputuskan peme-

rintah untuk tidak dikerjakan.

II.2.1.2. Kebijakan Pengarusuta-

maan Gender di Bidang 

Pendidikan 

Kebijakan Pengarusutamaan 

Gender di bidang Pendidikan adalah 

tindakan yang diambil oleh Pemerintah 

Daerah Kabupaten Bantul dalam upaya 

melaksanakan strategi untuk menjamin 

bahwa seluruh proses perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi 

dari seluruh kebijakan program dan 

proyek di bidang pendidikan telah 

memperhitungkan dimensi atau aspek 

gender yaitu laki-laki dan perempuan 

sebagai pelaku (subyek atau obyek) 

yang setara dalam akses, partisipasi, 

dan kontrol atas pendidikan serta dalam 

memanfaatkan hasilnya.
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II.2.2. Pengertian Implementasi

Mazmanian dan Sabatier dalam 

Wahab (2004) mengemukakan bahwa  

implementasi adalah pelaksanaan 

keputusan kebijakan dasar, biasanya 

dalam bentuk Undang-Undang, namun 

dapat pula berbentuk perintah-perintah 

atau keputusan-keputusan eksekutif 

yang penting atau keputusan badan 

peradilan. Dalam penelitian ini 

implementasi diartikan sebagai cara 

yang dilakukan untuk mencapai tujuan 

dengan menjabarkan kebijakan 

tersebut dalam bentuk penyusunan 

program, kegiatan, dan penyediaan 

fasilitas yang mendukung tujuan dan 

sasaran.  

II.2.3. Faktor-Faktor yang Mempe-

ngaruhi Implementasi Kebi-

jakan Pengarusutamaan 

Gender 

Keberhasilan implementasi kebi-

jakan, menurut Devas dan Rakodi dalam 

Syahruddin ( 1996 ) ditentukan oleh 

administrative capacity, yang meliputi 

ketrampilan teknis, sumber  keuangan, 

kekuasaan legal, kompetisi kelemba-

gaan, political will, dan dukungan 

orang-orang yang sedang memegang 

kekuasan.

Implementasi kebijakan Penga-

rusutamaan Gender di bidang pendidi-

kan dalam upaya peningkatan peran 

perempuan dalam penyelenggaraan 

pendidikan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor. Penelitian ini akan menelusuri 

beberapa faktor yang berada dalam 

variabel: Budaya dan Peranan Pemerin-

tah. Faktor-faktor ini diperkirakan 

berpengaruh dalam implementasi 

Kebijakan Pengarusutamaan Gender di 

bidang Pendidikan dalam upaya 

peningkatan peran perempuan dalam 

penyelenggaraan pendidikan khususnya 

di Kabupaten Bantul,  yaitu :

II.2.3.1. Budaya

Menurut R. Linton dalam Roger M. 

Keesing (1989), budaya yaitu 

keseluruhan dari pengetahuan, sikap, 

dan pola perilaku yang merupakan 

kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan 

oleh anggota suatu masyarakat 

tertentu. Dengan demikian budaya 

berpengaruh pada pola kehidupan 

manusia, seperti dikemukakan oleh 

Kuntowijoyo ( 1987 ), bahwa tingkah 

laku orang dewasa ditentukan terutama 

oleh budaya.   

Da l am ka i t annya  dengan  

penelitian ini yang termasuk dalam 

variabel budaya yaitu : 

?Persepsi penyelenggara pendidikan 

tentang peran gender 

?Anggapan-anggapan  adanya  

perbedaan sifat sebagai akibat 

perbedaan gender

II.3.2.2. Peranan Pemerintah 

Daerah

Peranan Pemerintah Daerah 

dalam penelitian ini mempunyai arti 

posisi atau kedudukan dan keterlibatan 

Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan 

pengarusutamaan gender dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Termasuk 

dalam variabel ini adalah :
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?Kebijakan-kebijakan Pemerintah 

Daerah

?Kegiatan konkrit dari pelaksanaan 

kebijakan

Faktor-faktor di atas diperkirakan 

berpengaruh pada implementasi kebi-

jakan pengarusutamaan gender dalam 

upaya peningkatan peran perempuan 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Peran perempuan dalam penyeleng-

garaan pendidikan dalam penelitian ini 

didefinisikan sebagai kedudukan atau 

posisi perempuan dalam penyeleng-

garaan atau manajemen pendidikan, 

yaitu posisi sebagai pendidik (guru) dan 

posisi dalam jabatan struktural di 

lingkup SKPD bidang pendidikan 

Kabupaten Bantul. 

II.3. PERAN PEREMPUAN DALAM 

KONSEP FEMINISME

Kaum feminis melihat bahwa 

dalam konsep gender, laki-laki dan 

perempuan mempunyai peran yang 

berbeda, ada pembagian kerja secara 

seksual. Hal ini kemudian dikonstruksi 

secara sosiokultural, sehingga tumbuh 

pemahaman bahwa pembagian kerja 

secara seksual tersebut memang meru-

pakan sesuatu yang wajar akibat dari 

“kodrat” laki-laki dan perempuan. 

Perbedaan peran gender ini sebagian 

besar membawa dampak ketidakadilan 

gender dan telah mengakibatkan kaum 

wanita ditindas dan dieksploitasi. Perju-

angan Feminisme merupakan perju-

angan demi kesamaan, martabat, dan 

kebebasan untuk mengontrol raga dan 

kehidupan baik di dalam rumah maupun 

di luar rumah. Gerakan Feminisme 

merupakan perjuangan yang ditujukan 

dalam rangka mentransformasikan 

sistem dan struktur yang tidak adil bagi 

wanita maupun laki-laki (Mansour 

Fakih, 1996).

II.4. GERAKAN PEREMPUAN 

INDONESIA

Menurut Mansour Fakih (1996) 

gerakan kaum perempuan adalah 

gerakan transformasi perempuan, yaitu 

suatu proses gerakan untuk mencip-

takan hubungan antar sesama manusia 

yang secara fundamental baru, lebih 

baik dan lebih adil. Gerakan feminisme 

bukan semata-mata untuk menyerang 

laki-laki tetapi merupakan gerakan 

perlawanan terhadap sistem yang tidak 

adil, serta citra patriarkhal bahwa 

perempuan itu pasif, tergantung dan 

inferior. Dengan demikian dapat dikata-

kan bahwa gerakan ini mempunyai arah 

tujuan yang bukan sekedar memper-

baiki status perempuan dengan meng-

gunakan indikator laki-laki, melainkan 

suatu usaha untuk meningkatkan 

martabat dan kekuatan (kekuatan 

internal dalam rangka mengontrol hidup 

dan kemampuan mendapatkan akses 

terhadap alokasi sumber-sumber 

material dan non material) perempuan.

Magdalena Sukartono dalam 

seminar yang diadakan BP Wanita 

Tamansiswa bekerjasama dengan PSW-

LP3M Universitas Sarjana Wiyata 

Tamansiswa Yogyakarta (Kedaulatan 

Rakyat, 10 Mei 2009) mengatakan 

bahwa  pe rempuan  yang  b i sa  

membangun citra kepemimpinan 

Indonesia di abad 21 yaitu yang 

menguasai “5-W”, yakni : Wawasan 

(semangat pembelajar sepanjang 



1454
Jurnal Riset Daerah Vol. X, No.1. April 2011

Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender 

masa), Watak (meliputi POWER : 

Positive attitude, Other People, Works, 

Expanding, Realize your goal), Waktu, 

Wajar, dan Waspada. Dengan demikian 

dapat dikatakan bahwa untuk dapat 

berperan, perempuan perlu mempunyai 

kemampuan dan kapasitas yang 

memadai, dan ini harus diwujudkan oleh 

perempuan itu sendiri.

II.5.  TRANSFORMASI SOSIAL

Dalam penelit ian ini yang 

dimaksud perubahan/transformasi 

sosial adalah :

“Perubahan dari struktur dan 

sistem masyarakat yang tidak adil 

menjadi adil dengan menciptakan 

hubungan yang secara fundamental 

merupakan sesuatu yang baru dan 

lebih baik, yaitu dari struktur 

gender yang mendominasi perem-

puan menuju struktur yang 

membebaskan”.

Dengan demikian bisa dikatakan 

bahwa implementasi dari kebijakan 

Pengarusutamaan Gender dapat 

diwujudkan dalam bentuk transformasi 

perubahan sosial yang lebih berpers-

pektif gender, atau dengan kata lain 

adanya perubahan cara pandang dan 

cara pikir masyarakat tentang persa-

maan peran gender.

II.6. LANDASAN TEORI

Kebijakan Pengarusutamaan 

Gender bukan hanya merupakan 

kebijakan tentang program / kegiatan 

yang nampak secara fisik, namun lebih 

pada kebijakan untuk merubah cara 

pandang atau cara pikir masyarakat 

agar lebih berperspektif gender. Dengan 

demikian untuk melihat implemen-

tasinya perlu memperhatikan teori yang 

berhubungan dengan implementasi 

kebijakan idea. Namun sebagai pijakan 

awal peneliti akan menggunakan teori 

implementasi kebijakan secara umum 

terlebih dahulu. Implementasi kebi-

jakan seperti yang diungkapkan 

Dwijowijoto (2003) yaitu cara agar 

sebuah kebijakan dapat mencapai 

tujuannya, yang mulai berlangsung 

pada tahapan penyusunan program. 

Selain teori tersebut, peneliti juga 

menggunakan teori tentang transfor-

masi/perubahan sosial untuk menun-

jukkan bahwa implementasi kebijakan 

pengarusutamaan gender bukan hanya 

sekedar dalam bentuk program dan 

kegiatan fisik, namun lebih pada 

perubahan sosial yang terwujud dalam 

perubahan cara pandang dan cara pikir 

masyarakat tentang persamaan hak dan 

kewajiban antara laki-laki dan 

perempuan.
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III. PENELITIAN BERPERSPEKTIF 

GENDER

 III.1.  METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan 

metode deskriptif analitis. Metode ini 

akan digunakan untuk menggambarkan 

implementasi kebijakan pengarusuta-

maan gender dalam upaya peningkatan 

peran perempuan dalam penyeleng-

garaan pendidikan, yaitu dengan 

melihat fenomena yang terjadi dan 

menginterpretasikan dengan tepat 

sehingga dapat ditemukan fakta yang 

sebenarnya. 

III.2. LINGKUP PENELITIAN

Kajian dari penelitian ini adalah 

implementasi kebijakan Pengarusuta-

maan Gender di Bidang Pendidikan 

dalam upaya peningkatan peran 

perempuan dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Oleh karena itu, penelitian 

ini menguraikan mengenai pelaksanaan 

kebijakan, faktor yang mendukung 

terlaksananya kebijakan, dan faktor 

yang menghambat pelaksanaan 

kebijakan tersebut di Kabupaten Bantul.

III.3. LOKASI, POPULASI DAN 

SAMPEL PENELITIAN

Lokasi penelitian dilakukan di 

SKPD bidang pendidikan Kabupaten 

Bantul. Adapun populasi dalam 

penelitian ini adalah pegawai yang 

berada di lingkup SKPD tersebut, 

dengan asumsi mereka adalah aktor 

yang terlibat dalam implementasi 

kebijakan pengarusutamaan gender 

dalam penyelenggaraan pendidikan di 

Kabupaten Bantul.

Penelitian ini mengambil sampel 

dari populasi dengan teknik purposive 

sampling yaitu teknik pengambilan 

sampel sumber data dengan pertim-

bangan tertentu. Pertimbangan 

tersebut misalnya orang tersebut 

dianggap paling tahu untuk menjawab 

penelitian, atau mungkin dianggap 

penguasa sehingga memudahkan 

peneliti menjelajahi obyek/situasional 

sosial yang diteliti.

Arus yang menginginkan 
persamaan gender

Implementasi 
Kebijakan PUG

Struktural / Kebijakan 
Pemerintah

Tranformasi / Perubahan 
Sosial

Peningkatan Peran Perempuan 
di Bidang Pendidikan

II.7.KERANGKA KONSEPTUAL PENELITIAN
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III.4. TEHNIK PENGUMPULAN DAN 

ANALISA DATA

Tehnik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini: Tehnik 

Dokumentasi, Tehnik Kepustakaan, 

Tehnik Observasi, dan Tehnik Wawan-

cara. Sedangkan analisa data dalam 

penelitian ini menggunakan metode 

kualitatif untuk mendapatkan informasi 

yang mengakibatkan kesenjangan 

gender yang disebabkan oleh budaya. 

Dengan menggunakan teori yang ada 

dan diterapkan pada masalah peneli-

tian. Menurut Tatang M. Amirin (1995), 

metode analisa kualitatif pada dasarnya 

menggunakan pemikiran logis, analisa 

dengan logika, dengan induksi, deduksi, 

analogi, komparasi, dan sejenis itu.

IV. DESKRIPSI DAN ANALISA 

KEBIJAKAN PENGARUSUTA-

MAAN GENDER DI INDONESIA

IV.1. INPRES NO. 9 TAHUN 2000

Inpres ini menginstruksikan 

kepada seluruh Departemen dan Non 

Departemen di tingkat Pemerintah 

Pusat, Propinsi, dan Kabupaten/Kota 

untuk mengintegrasikan perspektif 

gender ke dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi kebijakan serta program 

pembangunan. Dasar pertimbangan 

dikeluarkannya  Inpres ini adalah dalam 

rangka meningkatkan kedudukan, 

peran, dan kualitas perempuan, serta 

upaya mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender dalam kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, berbang-

sa, dan bernegara, dipandang perlu 

melakukan strategi pengarusutamaan 

gender ke dalam seluruh proses pemba-

ngunan nasional. Pengarusutamaan 

gender ke dalam seluruh proses pemba-

ngunan merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari kegiatan fungsional 

semua instansi dan lembaga pemerin-

tah di tingkat Pusat dan Daerah. Inpres 

ini diperlukan dalam rangka mendo-

rong, mengefektifkan, serta mengopti-

malkan upaya pengarusutamaan 

gender secara terpadu dan terkoor-

dinasi.

Pengarusutamaan gender dalam 

Inpres ini adalah strategi yang dibangun 

untuk mengintegrasikan gender 

menjadi satu dimensi integral dari 

perencanaan, penyusunan, pelaksa-

naan, pemantauan, dan evaluasi atas 

kebijakan dan program pembangunan 

nasional. Adapun tujuan dari pengarus-

utamaan gender menurut Inpres ini 

adalah terselenggaranya perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, peman-

tauan, dan evaluasi atas kebijakan dan 

program pembangunan nasional yang 

berperspektif gender dalam rangka 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan 

gender dalam kehidupan berkeluarga, 

bermasyarakat, berbangsa dan berne-

gara. Pelaksanaan pengarusutamaan 

gender yaitu dengan:

a. Analisa gender untuk mengidenti-

fikasi dan memahami ada atau tidak 

adanya dan sebab-sebab terjadinya 

ketidaksetaraan dan ketidakadilan 

gender, termasuk pemecahan 

permasalahannya.

b. Upaya Komunikasi, Informasi, dan 

Edukasi (KIE) tentang pengarusuta-

maan gender pada instansi dan 

lembaga pemerintah di tingkat Pusat 

dan Daerah. 
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IV.2. PERMENDAGRI  NO.  15  

TAHUN 2008 

Untuk melaksanakan Inpres No. 9 

Tahun 2000 di daerah, dikeluarkan 

Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 

132 Tahun 2003 tentang Pedoman 

Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan di Daerah, 

yang kemudian diganti dengan Peratu-

ran Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 

2008. Permendagri dimaksudkan untuk 

untuk memberikan pedoman kepada 

pemerintah daerah dalam penyelengga-

raan pemerintahan, pembangunan, dan 

pelayanan masyarakat yang berpers-

pektif gender.

Menurut Permendagri ini, Bupati 

bertanggung jawab dalam penyeleng-

garaan pemerintahan, pembangunan, 

dan pelayanan masyarakat bidang 

pemberdayaan perempuan dan penga-

rusutamaan gender skala kabupaten. 

Selanjutnya Bupati menetapkan Badan/ 

Kantor/Dinas yang membidangi tugas 

pemberdayaan masyarakat sebagai 

koordinator penyelenggaraan penga-

rusutamaan gender di kabupaten. 

Sedangkan dalam upaya percepatan 

pelembagaan pengarusutamaan gender 

di seluruh SKPD Kabupaten di bentuk 

Pokja PUG Kabupaten yang ditetapkan 

dengan Keputusan Bupati. Pokja ini 

merupakan wadah konsultasi bagi 

pelaksana dan penggerak pengarusuta-

maan gender dari berbagai instansi/ 

lembaga di daerah. Pokja PUG Kabupa-

ten, mempunyai tugas sebagai berikut : 

(1) mempromosikan dan memfasilitasi 

PUG kepada masing-masing SKPD (2) 

melaksanakan sosialisasi dan advokasi 

PUG kepada Camat, Kepala Desa, dan 

Lurah (3) menyusun program kerja se-

tiap tahun (4) mendorong terwujudnya 

anggaran yang berperspektif gender (5) 

menyusun rencana kerja Pokja PUG 

setiap tahun (6) bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Wakil Bupati (7) 

memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang 

membidangi Pendataan untuk menyu-

sun Profil Gender Kabupaten (8) mela-

kukan pemantauan pelaksanaan PUG di 

masing-masing instansi (9) menetap-

kan tim teknis untuk melakukan analisis 

terhadap anggaran daerah (10) menyu-

sun Rencana Aksi Daerah ( RANDA ) PUG 

di Kabupaten (11) mendorong dilaksa-

nakannya pemilihan dan penetapan 

Focal Point dimasing-masing SKPD. 

Selain itu, juga ditunjuk Focal Point PUG 

yaitu aparatur SKPD.

Sedangkan untuk pendanaan 

pelaksanaan program dan kegiatan PUG 

di Kabupaten/Kota bersumber dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten/Kota.

IV.3. ANALISA 

Dari deskripsi di atas dapat 

disimpulkan bahwa Inpres tentang 

Pengarusutamaan Gender ini mengha-

rapkan terwujudnya kesetaraan dan 

keadilan gender dengan mengintegrasi-

kan gender menjadi satu dimensi 

integral dari proses pembangunan. 

Inpres ini merupakan awal bagi 

terwujudnya keadaan tersebut, dengan 

analisa gender dapat diketahui ada atau 

tidaknya ketidakadilan gender serta 

pemecahannya, yang selanjutnya 

dijadikan dasar untuk kebijakan dan 

atau program pembangunan yang 

dikeluarkan agar lebih berperspektif 

gender. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa Inpres no. 9 tahun 
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2000 ini membuka peluang bagi kondisi 

kesetaraan dan keadilan gender yaitu 

dengan mengintegrasikan aspek gender 

dalam proses pembangunan, namun 

belum memberi dorongan kuat bagi 

peningkatan peran/keterlibatan perem-

puan dalam pembangunan. Inpres ini 

belum mengungkapkan secara jelas 

untuk lebih melibatkan/meningkatkan 

peran perempuan dalam proses 

pembangunan.

Masih sama dengan Inpres No. 9 

Tahun 2000, Permendagri No.15 tahun 

2008 ini sebagai pedoman pelaksanaan 

PUG di daerah juga belum memberi 

dorongan kuat bagi keterlibatan 

perempuan dalam proses pembangu-

nan. Permendagri ini berisi tentang 

bagaimana untuk melaksanakan PUG 

di daerah, belum berisi tentang siapa 

(baca : peran perempuan, dengan 

asumsi sebagai obyek dari PUG, namun 

kurang ditekankan untuk lebih menjadi 

subyek, sehingga akan memberi lebih 

makna bagi keberhasilan pelaksanaan 

PUG). Hal ini menurut asumsi peneliti 

dimungkinkan karena adanya jalur yang 

terputus antara Kementerian Pember-

dayaan Perempuan sebagai ujung 

tombak pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender yang hanya diberi tugas untuk:

1. Memberikan bantuan teknis kepada 

instansi dan lembaga pemerintah di 

tingkat Pusat dan Daerah dalam 

pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender.

2. Melaporkan hasil pelaksanaan 

pengarusutamaan gender kepada 

presiden.    

Sedangkan untuk pelaksanaan 

pengarusutamaan gender di Daerah 

mendasarkan pada Permendagri No. 15 

Tahun 2008. Dengan demikian, dimung-

kinkan ada perbedaan pemahaman 

mengenai implementasi kebijakan 

pengarusutamaan gender ini, bahwa 

dengan memberi kesempatan atau 

peluang bagi peran perempuan sudah 

merupakan implementasi dari penga-

rusutamaan gender, walaupun mungkin 

belum sampai pada taraf pemberdayaan 

kaum perempuan.

Terlepas dari hal tersebut, Inpres 

No. 9 Tahun 2000 dan Permendagri No. 

15 tahun 2008 ini merupakan kebijakan 

yang memang diarahkan lebih pada 

perubahan cara pandang dan cara pikir 

masyarakat mengenai persamaan hak 

dan kewajiban antara laki-laki dan 

perempuan, yang tentunya merupakan 

awal bagi terbukanya kesempatan bagi 

perempuan untuk dapat berperan di 

segala bidang.

V. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 

PENGARUSUTAMAAN GENDER 

BIDANG PENDIDIKAN DI 

KABUPATEN BANTUL

Kebijakan Pengarusutamaan 

Gender merupakan kebijakan yang 

muncul untuk mengurangi masalah 

ketidakadilan yang diakibatkan oleh 

perbedaan gender. Oleh karena 

kebijakan ini berkaitan dengan upaya 

untuk mengubah budaya patriarkhi 

dengan mengubah cara pandang dan 

cara pikir masyarakat agar lebih 

berperspektif gender. Dengan demikian, 

untuk melihat proses implementasinya, 

bukan hanya dengan melihat wujud 

program atau kegiatan yang dilakukan, 

namun juga memerlukan pendekatan 

transformasi/perubahan sosial.

Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa SKPD bidang pendidikan di 
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Kabupaten Bantul sebagai pelaksana 

kebijakan PUG bidang pendidikan relatif 

telah mengimplementasikan kebijakan 

PUG tersebut. Hal ini ditunjukkan 

dengan telah dibentuknya Kelompok 

Kerja (Pokja) Pengarusutamaan Gender 

Bidang Pendidikan. Tugas Pokja PUG 

Pendidikan ini adalah mengkoordina-

sikan pelaksanaan Program PUG Bidang 

Pendidikan dan menyusun Position 

Paper. Tugas yang diberikan pada Pokja 

PUG ini,  belum memperlihatkan seperti 

yang diharapkan dalam Permendagri 

No. 15 Tahun 2008. Dalam Permendagri 

ini, tugas Pokja PUG meliputi banyak 

hal, di antaranya sosialisasi dan 

advokasi PUG, menyusun rencana kerja 

Pokja PUG, merumuskan rekomendasi 

kebijakan, dan lain sebagainya. Namun 

hal ini bisa dimengerti karena Pokja ini 

juga kurang didukung oleh dana yang 

memadai. Anggaran dana Pokja ini 

berasal dari Dinas Pendidikan Propinsi 

DIY yang memang hanya ditujukan 

untuk koordinasi dan pembuatan 

position paper. Kurangnya anggaran 

bagi Pokja ini juga dikarenakan 

tidakjelasnya pembebanan anggaran 

Pokja PUG. Anggaran dari Pokja ini 

menempel/dibebankan pada mata 

anggaran yang sesuai pada program 

PUG bidang Pendidikan. Ketidakjelasan 

pembebanan ini justru membuat 

anggaran untuk ini menjadi terlewat-

kan. Selain itu, dari hasil pengamatan 

terlihat bahwa dari anggota Pokja 

Gender Pendidikan belum semuanya 

paham akan pengarusutamaan gender. 

Hal ini dimungkinkan karena keanggo-

taannya yang bersifat tahunan sehingga 

ada kemungkinan perubahan anggota. 

Hanya ada beberapa orang yang benar-

benar paham akan tugas Pokja ini dan 

dipasang sebagai “pelaksana” Pokja. Ini 

nampak dari beberapa staf yang ditanya 

tentang pengarusutamaan gender 

pendidikan cenderung mengarahkan 

pada nama salah satu anggota Pokja ini.

Bentuk implementasi lain yang 

berhubungan dengan peran perempuan 

dalam penyelenggaraan pendidikan di 

Kabupaten Bantul yaitu telah terbu-

kanya kesempatan yang diberikan pada 

laki-laki dan perempuan untuk berperan 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Kebijakan kepegawaian di SKPD bidang 

pendidikan telah memperlihatkan 

keadilan gender, seperti syarat-syarat 

yang ditujukan untuk menjadi bagian 

penyelenggaraan pendidikan maupun 

untuk menduduki jabatan tidak 

menunjukkan bias gender. Laki-laki dan 

perempuan diberi kesempatan yang 

sama asal memenuhi kualifikasi dan 

kapasitas yang dibutuhkan.

Implementasi kebijakan PUG 

bidang Pendidikan ini tidak terlepas dari 

faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa 

implementasi kebijakan PUG bidang 

pendidikan di Kabupaten Bantul 

dipengaruhi oleh (1) Faktor pendukung 

dan (2) Faktor penghambat. Faktor yang 

turut mendukung bagi implementasi 

kebijakan ini adalah adanya Peranan 

Pemerintah Kabupaten Bantul yang 

diwujudkan dengan memasukan 

kebijakan PUG ini dalam sasaran RPJMD 

dan diterbitkannya SE Bupati No. 

411.4/6731 tahun 2002 tentang 

pengarusutamaan gender. Faktor 

pendukung lainnya yaitu kebijakan 

kepegawaian bagi penyelenggara 

pendidikan yang tidak bias gender. 

Faktor ini membuka kesempatan yang 

sama bagi laki-laki dan perempuan 
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untuk berperan dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Mengingat kebijakan ini 

bukan hanya kebijakan tentang pro-

gram/kegiatan fisik, namun kebijakan 

untuk merubah cara pandang/cara pikir 

masyarakat, maka adanya aspirasi 

tentang pelaksanaan PUG bidang 

pendidikan sebagai wujud ke arah 

adanya transformasi sosial merupakan 

faktor pendukung implementasi kebija-

kan PUG juga.  

Sedangkan Faktor penghambat 

implementasi kebijakan PUG yang 

ditemukan dari penelitian ini adalah 

Budaya, di mana perempuan masih 

terikat kuat dengan persoalan rumah 

tangga sehingga mempengaruhi 

perannya di sektor publik. Meskipun 

peran perempuan sebagai penyeleng-

gara pendidikan dalam hal ini sebagai 

guru relatif sudah banyak, namun ini 

masih pada taraf untuk bekerja saja 

atau untuk pemenuhan kebutuhan diri 

saja belum pada taraf aktualisasi atau 

peningkatan peran secara lebih luas 

dalam rangka sosialisasi dan promosi 

peningkatan peran perempuan dalam 

peyelenggaraan pendidikan. Faktor 

budaya ini nampak dari adanya persepsi 

terhadap peran gender, anggapan 

tentang tingkat emosional, kecepatan 

dan keberanian dalam pengambilan 

keputusan, serta anggapan tentang 

keterbatasan f is ik perempuan. 

Anggapan-anggapan ini mempengaruhi 

implementasi kebijakan PUG, karena 

dengan anggapan-anggapan tersebut, 

perempuan menjadi pasrah pada 

keadaan yang diterimanya. Perempuan 

menganggap hal tersebut memang 

merupakan kodrat yang harus 

diterimanya. Keadaan ini selanjutnya 

menyebabkan mereka kurang kuat 

dalam upaya memperoleh hak-haknya.

Faktor penghambat lainnya adalah 

kurangnya anggaran PUG bidang 

pendidikan serta kurang maksimalnya 

tugas Pokja PUG bidang pendidikan. 

Seperti telah diungkapkan di atas 

bahwa pembebanan anggaran PUG 

bidang pendidikan kurang jelas, 

sehingga justru menjadi terlewatkan, 

menjadi faktor yang menghambat bagi 

terlaksananya implementasi PUG 

bidang pendidikan. Meskipun mungkin 

dana bukan menjadi yang utama dalam 

implementasi PUG ini, karena kebijakan 

ini memang lebih ke perubahan cara 

pandang dan cara pikir, namun dengan 

adanya dana yang mencukupi akan 

lebih meningkatkan dan memperlancar 

pelaksanaan PUG bidang pendidikan. 

Demikian juga dengan belum maksi-

malnya tugas Pokja PUG bidang 

pendidikan, mungkin akan lebih 

mendukung pelaksanaan pengarusuta-

maan gender jika tugasnya lebih dari 

sekedar koordinasi dan pembuatan 

position paper. 

Dari uraian di atas dapat dilihat 

bahwa untuk melihat implementasi 

kebijakan pengarusutamaan gender, 

tidak bisa hanya dengan menggunakan 

teori implementasi kebijakan umum 

saja, yang hanya dijabarkan dalam 

program atau kegiatan fisik semata, 

namun karena kebijakan ini lebih pada 

kebijakan yang mengubah cara 

pandang dan cara pikir masyarakat 

maka perlu untuk lebih memperhatikan 

teori sosial. Proses implementasi 

kebijakan ini dapat dipandang sebagai 

proses transformasi/perubahan sosial 

yaitu perubahan dari struktur dan 

sistem masyarakat yang tidak adil 

menjadi adil dengan menciptakan 
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hubungan yang secara fundamental 

merupakan sesuatu yang baru dan lebih 

baik, yaitu dari struktur gender yang 

mendominasi perempuan menuju 

struktur yang membebaskan. Dengan 

kata lain implementasi kebijakan ini 

merupakan implementasi idea yang 

didorong dari atas untuk selanjutnya 

diharapkan bisa menjadi sebuah budaya 

baru yaitu budaya yang adil gender. 

Proses implementasi kebijakan tersebut 

bisa digambarkan sebagai berikut: 

Transformasi/perubahan sosial 

yang terlihat dari semangat masyarakat 

terhadap pengarusutamaan gender ini 

bisa menjadi faktor yang ikut mendu-

kung maupun wujud dari implementasi 

kebijakan pengarusutamaan gender itu 

sendiri. Hal ini dikarenakan kebijakan 

PUG yang ada, memang baru pada 

pemberian kesempatan/peluang bagi 

keadilan dan kesetaraan gender, belum 

pada upaya yang mendorong pada 

peningkatan peran perempuan dengan 

peningkatan kapasitasnya. Untuk itu, 

diperlukan dorongan bagi peningkatan 

kapasitas dan kemampuan perempuan 

agar lebih dapat berperan di segala 

bidang, sebagaimana telah diawali oleh 

Kartini pada jamannya. Cita-cita Kartini 

dan beberapa tokoh gerakan perem-

puan Indonesia saat ini, untuk mening-

katkan kualitas sumberdaya perempuan 

dengan memberikan pendidikan yang 

memadai bisa dijadikan acuan bagi 

gerakan perempuan pada masa kini 

agar lebih memperhatikan kualitas 

dirinya, dengan kata lain, perlu ada 

kesadaran dari diri perempuan sendiri 

untuk meningkatkan kemampuan dan 

kapasitasnya jika memang ingin 

terlibat/berperan dalam segala bidang. 

Sehingga dengan kebijakan pengarus-

utamaan gender yang telah dikeluarkan 

Pemerintah, dan dibarengi dengan ting-

kat kapasitas dan kemampuan yang 

tinggi, perempuan akan dengan mudah 

tampil berperan dalam pembangunan.

Hasil penelitian menunjukkan 

adanya kesadaran dari diri perempuan, 

mereka menyadari bahwa untuk dapat 

berperan dalam pembangunan, mereka 

memberi syarat bagi dirinya yaitu 

dengan pendidikan yang memadai, 

kemampuan dan kompetensi, dan 

kemauan dari diri perempuan itu 

sendiri, serta adanya kondisi adil gender 

yang dibangun. Dengan demikian, 

kebijakan pengarusutamaan gender 

membuka peluang dan kesempatan 

sedangkan upaya untuk meraihnya 

diperlukan usaha dari perempuan 

sendiri.

Gambar V.5.
Proses Implementasi Kebijakan Idea

Dalam Penelitian 

Tataran pikir elit 
(Pemerintah)

Kebijakan/Peraturan/
Program/Kegiatan

Tataran pikir 
populasi

Customs / 
Kebiasaan
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VI. PENUTUP

VI.1.KESIMPULAN

Pengarusutamaan gender bidang 

pendidikan sebagai sebuah strategi 

untuk mengintegrasikan perspektif 

gender ke dalam proses perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan eva-

luasi kebijakan serta program pemba-

ngunan bidang pendidikan di Kabupaten 

Bantul, relatif sudah terimplemen-

tasikan yaitu dalam bentuk kebijakan 

pendidikan yang tidak bias gender, cara 

berpikir berperspektif gender yang 

ditunjukkan dengan adanya aspirasi 

tentang pentingnya pengarusutamaan 

gender. Bentuk implementasi lainnya 

adalah Pembentukkan Kelompok Kerja 

Pengarusutamaan Gender Bidang 

Pendidikan Kabupaten Bantul Tahun 

2008 dengan SK Kepala Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan  Kabupaten 

Bantul No. 056 a / 2008.

Hasil penelitian memperlihatkan 

bahwa faktor yang mendukung 

implementasi pengarusutamaan gender 

dalam upaya peningkatan peran 

perempuan sebagai pengambil keputu-

san di bidang pendidikan adalah (1) 

peranan pemerintah, hal ini nampak 

dari kebijakan-kebijakan tentang 

kepegawaian yang tidak bias gender. 

Laki-laki dan perempuan diberi kesem-

patan yang sama untuk dapat berperan 

dalam penyelenggaraan pendidikan, 

demikian juga untuk promosi jabatan di 

bidang pendidikan. Syarat-syarat yang 

diajukan untuk penerimaan pegawai 

maupun untuk promosi jabatan baik 

struktural maupun fungsional sudah 

netral gender, dan (2) adanya aspirasi 

tentang pelaksanaan pengarusutamaan 

gender yang merupakan titik awal bagi 

terlaksananya pengarusutamaan 

gender bidang pendidikan. Sedangkan 

faktor yang menghambat adalah: (1) 

budaya, yang telah membentuk persep-

si tentang peran gender pada diri 

perempuan yang menyebabkan perem-

puan kurang berani untuk tampil 

sebagai pengambil keputusan di bidang 

pendidikan. Selain itu, budaya juga 

mempengaruhi pandangan mengenai 

tingkat emosional, keterbatasan fisik, 

dan kecepatan pengambilan keputusan 

perempuan yang dianggap kurang 

sesuai sebagai pengambil keputusan. 

(2) Kurangnya anggaran khusus untuk 

pengarusutamaan gender bidang 

pendidikan. (3) Kurang maksimalnya 

tugas Pokja Pengarusutamaan Gender 

bidang Pendidikan.

VI.2. REKOMENDASI

1. Keseriusan Pemerintah Kabupaten 

Bantul untuk melaksanakan penga-

rusutamaan gender di semua bidang 

termasuk pendidikan, salah satunya 

dengan memberikan porsi anggaran 

yang mencukupi.

2. Adanya kesempatan yang sama bagi 

laki-laki dan perempuan untuk dapat 

berperan dalam penyelenggaraan 

pendidikan, khususnya dalam jaba-

tan struktural dan fungsional yang 

diasumsikan sebagai pengambil 

keputusan bidang pendidikan. Kalau-

pun tidak harus dengan menduduki 

jabatan, maka pemberian kesem-

patan untuk menuangkan pendapat 

dan aspirasi perempuan harus 

mendapat perhatian lebih dalam 

setiap proses pengambilan keputu-

san. Dengan melibatkan perempuan 
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dalam proses pengambilan kepu-

tusan maka diharapkan kebijakan 

yang dikeluarkan akan lebih 

berperspektif gender.

3. Sosialisasi gender pada semua 

anggota masyarakat sebagai salah 

satu upaya perubahan/transformasi 

sosial, sehingga tumbuh kesadaran 

pada masyarakat mengenai persa-

maan hak dan kewajiban antara laki-

laki dan perempuan.

4. Kajian lebih lanjut mengenai 

persoalan gender yang belum 

terungkap dalam penelitian ini, 

karena diskusi mengenai perma-

salahan gender tidak akan pernah 

selesai. Dan karena penelitian ini 

membatasi pada implementasi 

kebijakan, maka mungkin perlu ada 

penelitian lain yang lebih fokus pada 

evaluasi kebijakan pengarus-

utamaan gender.
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