
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Berbincang tentang persoalan pendidikan memang tidak ada habisnya. Semakin 

dibicarakan dan didialektikakan semakin tidak menemukan ujungnya. Bukan karena 

pendidikan adalah entitas yang berperkara tanpa penyelesaian, namun karena pendidikan 

merupakan “sofware” dalam hidup dan kehidupan manusia darinya manusia hidup, tumbuh 

dan berkembang.  

Jika penulis dapat menganalogikan ‘pendidikan’ seolah ‘rumah yang akan selalu diburu 

oleh penghuninya. Dalam rumah yang dinamakan pendidikan tersebut didalamnya 

mengharuskan adanya persamaan kesempatan antar jenis kelamin. Perbedaan antara laki-laki 

dan perempuan dalam memperoleh pendidikan masih dapat ditolerir jika perbedaan tersebut 

masih sebatas perbedaan jenis kelamin. Namun, ada perbedaan yang tidak bisa ditolerir, yaitu 

perbedaan karena adanya efek diskriminasi gender (gender discrimination effect), yaitu 

perbedaan kesempatan atau perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam sistem 

pendidikan yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara laki-laki dan perempuan.  

Efek diskriminasi gender tidak selalu merupakan gejala yang sengaja diciptakan atau 

disebabkan oleh tindakan seseorang atau sekelompok orang, tetapi lebih disebabkan oleh 

nilai-nilai budaya patriarki yang cenderung masih dianut oleh masyarakat yang dalam banyak 

hal masih terlegitimasi dalam kebijakan, program, aturan-aturan, mekanisme dan prosedur 

baku. Salah satu Efek diskriminasi gender ini adalah perbedaan kesempatan secara konsisten 

pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, yang kemudian diketahui sebagai faktor penyebab 

berbedanya rata-rata penghasilan angkatan kerja laki-laki dan perempuan. Walaupun dengan 

latar pendidikan yang sama, rata-rata penghasilan angkatan kerja perempuan secara konsisten 

lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Ini menunjukkan bahwa semakin lama intervensi 



pendidikan yang diberikan semakin besar pengaruhnya dalam memperkecil perbedaan 

produktivitas antara laki-laki dan perempuan. 

Kebijakan pendidikan pada tingkat nasional tidak bias gender, tetapi pada tataran 

implementasi masih banyak terjadi kesenjangan. Selain itu partisipasi perempuan dalam 

proses pengambilan keputusan pendidikan masih rendah, sehingga kebijakan seringkali 

kurang responsif gender. Padahal berbagai perundang-undangan maupun peraturan 

pemerintah sedemikian banyak dikeluarkan untuk mendukung pengarusutamaan gender.  

Aturan tersebut meliputi UUD 1945, amandemen pasal 31, UU No.7 Tahun 1984 

tentang Pengesahan Mengenai Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women), UU 

No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan 

adalah hak warga negara dapat ditempuh melalui jalur sekolah maupun luar sekolah, UU 

No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) menegaskan bahwa 

sasaran Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan adalah meningkatkan kualitas dan 

peranan perempuan di berbagai bidang.  

Presiden juga mengeluarkan Kepres No.101 Tahun 2001 yaitu perlunya mewujudkan 

keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan nasional pemberdayaan perempuan, 

Instruksi Presiden No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional. Sedangkan Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Kepmendagri No.132 Tahun 

2003 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan di 

Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat 

Daerah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Kabupaten/Kota telah membentuk unit organisasi 

yang menangani kegiatan pemberdayaan perempuan. Pemerintah Propinsi Jawa Timur sendiri 

menindaklanjuti hal tersebut dengan mengeluarkan Renstra Daerah Propinsi Jawa Timur 

Tahun 2001-2005 tentang program prioritas pembangunan pemerataan kesempatan 



memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas produk pendidikan dan Keputusan 

Gubernur Jawa Timur tanggal 18 Juli 2002 No.188/191/KPTS/013/2002 tentang Tim 

Koordinasi Pemberdayaan Perempuan Propinsi Jawa Timur. 

Dalam angka kesenjangan gender pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Jawa Timur 

tampak dari beberapa aspek pendidikan yang mempunyai Indeks Paritas (IP) yaitu pembagian 

antara capaian kinerja perempuan dibandingkan capaian kinerja laki-laki, yang cenderung 

merugikan perempuan. Data menunjukkan diantaranya pada tingkat pendidikan SD/MI 

adalah jumlah siswa (0,95), Angka Partisipasi Kasar (0,98) dan jumlah guru (0,94) (Widodo 

et al., 2011). Tampak dari semua indikator menunjukkan perempuan masih lebih rendah 

keterlibatannya dalam pendidikan dibanding laki-laki, sehingga terjadi kesenjangan gender. 

Hal ini jauh sekali dari tujuan pendidikan nasional khusunya Pendidikan Dasar seperti 

yang tertuang pada PP. No. 28 Th. 1990 tentang Pendidikan Dasar (Pendas). Penelitian 

Widodo et al (2011) juga menunjukkan bahwa secara umum jumlah siswa SD/MI di Jawa 

Timur terdapat kesetaraan gender dengan Indeks Paritas (IP) sebesar 0,95.  Sebagian besar 

kota dan kabupaten di Jawa Timur terjadi ketidaksetaraan gender pada jumlah siswa SD/MI. 

Terdapat delapan kota/kabupaten yang sudah memiliki kesetaraan gender dan 30 

kota/kabupaten yang belum memiliki kesetaraan gender.  Ketidaksetaraan gender tertinggi di 

pihak yang merugikan perempuan terdapat di Kota Probolinggo dengan IP sebesar 0,91, 

sedangkan ketidaksetaraan gender di pihak yang merugikan laki-laki terdapat di Kota 

Mojokerto dengan IP sebesar 1,25.   

Selanjutnya dinyatakan pula bahwa jumlah siswa baru SD/MI di Jawa Timur terdapat 

kesetaraan gender dengan IP sebesar 0.96.  Terdapat kota/kabupaten yang mengalami 

kesetaraan dan ketidaksetaraan pada jumlah siswa baru SD/MI dengan 17 daerah mengalami 

kesetaraan dan 21 daerah terjadi ketidaksetaraan gender di Jawa Timur. Ketidaksetaraan 

gender tertinggi di pihak yang merugikan perempuan terdapat di kabupaten Ngawi dengan IP 



sebesar 0,86, sedangkan ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan laki-laki 

terdapat di Kota Mojokerto dengan IP sebesar 1,18.  Kesetaraan gender tertinggi terdapat di 

kota Batu dan kabupaten Sumenep dengan IP sebesar 1,00 (Widodo et al., 2011).  

Menurut Widodo et al. (2011) angka siswa mengulang SD/MI di Jawa Timur terdapat 

ketidaksetaraan gender di pihak yang merugikan laki-laki dengan IP sebesar 0,51. 

Ketidaksetaraan gender pada angka siswa mengulang SD/MI terjadi di semua kota dan 

kabupaten di Jawa Timur.  Ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan laki-

laki terdapat di kota Batu dengan IP sebesar 0.37.  

Secara umum jumlah kepala sekolah SD/MI di Jawa Timur terdapat ketidaksetaraan 

gender di pihak yang merugikan perempuan dengan IP sebesar 0,44. Ketidaksetaraan gender 

pada jumlah kepala sekolah SD/MI terjadi di sebagian besar kota dan kabupaten di Jawa 

Timur yaitu sebesar 37 daerah, hanya satu kota/kabupaten yang mengalami kesetaraan 

gender.  Ketidaksetaraan gender tertinggi di pihak yang merugikan perempuan terdapat di 

kabupaten Sampang dengan IP sebesar 0,12.  Sedangkan ketidaksetaraan gender tertinggi di 

pihak yang merugikan laki-laki terdapat di Kota Mojokerto dengan IP sebesar 1,22.  

Kesetaraan gender tertinggi terjadi di kota Blitar dengan IP sebesar 0,97 (Widodo et al., 

2008).  

Kesenjangan gender pada jenjang pendidikan sekolah dasar di Mojokerto tampak dari 

beberapa aspek pendidikan yang mempunyai Indeks Paritas (IP) yaitu pembagian antara 

capaian kinerja perempuan dibandingkan capaian kinerja laki-laki, yang cenderung 

merugikan laki-laki, sehingga terjadi kesenjangan gender. Berangkat dari kondisi 

kesenjangan gender yang merugikan laki-laki tersebut, terutama guna menunjang wajib 

belajar sembilan tahun, perlu dilakukan analisis implementasi kebijakan gender bidang 

pendidikan dasar di Kota Mojokerto.  



Pemerintah lndonesia telah berkomitmen untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan 

gender dengan bukti dikeluarkannya Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional serta Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 

Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender  yang menginstruksikan 

kepada seluruh pejabat negara, termasuk Gubemur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan 

PUG di seluruh wilayah Indonesia. PUG yang dimaksudkan adalah melekatkan seluruh 

proses  pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi yang berperspektif gender dengan melibatkan peran serta warga negara baik laki-laki 

maupun perempuan, namun pada tataran implementasi masih banyak terjadi kesenjangan. 

Ketidaksetaraan gender di bidang pendidikan terjadi antara lain dari gejala berbedanya 

akses atau peluang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh pendidikan. Dalam 

rangka pengarusutamaan gender bidang pendidikan, perlu disusun berbagai instrumen 

kebijakan yang lebih operasional. Di sektor pendidikan, perlu diterapkan program-program 

rutin dan pembangunan yang dapat memperkecil kesenjangan gender, baik dalam input, 

proses dan ouput pendidikan.  

Berangkat dari kondisi kesenjangan gender yang merugikan laki-laki tersebut, terutama 

guna menunjang wajib belajar sembilan tahun, perlu dilakukan adanya kajian atau penelitian 

tentang “Implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan 

Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka disusun perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan 

Gender? 

2. Bagaimana implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan 

Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto? 



3. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian Permendagri Nomor 15 

Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota 

Mojokerto? 

C. Batasan Masalah 

Propinsi Jawa Timur mempunyai 38 kabupaten/kota yang tersebar, secara umum di 

Propinsi Jawa Timur terjadi kesenjangan gender dalam dunia pendidikan. Dari ke 37 

kabupaten/kota tersebut dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yakni kategori kesetaraan 

gender tinggi, kesetaraan gender sedang dan Kesetaraan Gender rendah. Kategori kesetaraan 

gender tinggi meliputi Kota Surabaya, Kota Blitar, Kota Batu, Kota Mojokerto, Kab. 

Mojokerto, Kab. Bondowoso, Kab. Bangkalan, Kab. Sumenep. Kesetaraan gender sedang 

meliputi Kota Malang, Kab. Madiun, Kab. Pasuruan, Kab. Tuban, Kab. Lamongan, Kab. 

Gresik, Kab. Pamekasan, dan Kab. Sampang. Kesetaraan Gender rendah meliputi Kota 

Kediri, Kab. Bojonegoro, Kab. Ponorogo, dan Kota Probolinggo. 

Agar penelitian ini dapat lebih terfokus, maka pembahasan hanya dibatasi pada jenjang 

Pendidikan Dasar yang ada pada kabupaten/kota yang berkategori Kesetaraan Gender tinggi 

dan dibatasi pada Kota Mojokerto pada tahun 2010-2011. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian disusun sebagai 

berikut: 

1. Menjelaskan substansi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan 

Gender. 

2. Mendeskripsikan pelaksanaan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 

Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto. 



3. Mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam  implementasi Permendagri Nomor 15 

Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota 

Mojokerto.  

E. Manfaat  Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat mencapai beberapa manfaat diantaranya adalah:

  

1. Teoretis 

 Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai acuan referensi ilmiah bagi penelitian 

selanjutnya atau menjadi dasar pijakan bagi penelitian yang lebih mendalam berkenaan 

dengan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender 

pada Jenjang Pendidikan Dasar di Kota Mojokerto khususnya dan daerah-daerah lain pada 

umumnya. Hasil penelitian tentu akan memperkaya informasi terkait pengarusutamaan 

gender sehingga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan baik bagi kalangan 

akademisi maupun masyarakat umum. 

2. Praktis 

a. Peneliti 

 Penelitian ini semakin memperkaya wawasan peneliti terkait dengan isu 

pengarusutamaan gender, memperkuat pemahaman peneliti tentang penelitian 

pengarusutamaan gender dan menjadi titik tolak implementasi pengarusutamaan gender di 

lembaga pendidikan tempat peneliti mengajar.  

b. Dinas Pendidikan 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi praktis dan masukan bagi 

Dinas Pendidikan Kota Mojokerto dalam rangka implementasi Permendagri Nomor 15 

Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender.  

c. Lembaga Terkait 



Penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi anggota berbagai lembaga 

terkait seperti dinas-dinas lain yang memiliki program pengarusutamaan gender, DPRD Kota 

Mojokerto dan lembaga lainnya dalam membuat agenda setting dan untuk bahan 

pertimbangan serta referensi dalam membuat kebijakan terhadap masalah kesetaraan gender 

dan implementasi Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pengarusutamaan Gender 

pada Jenjang Pendidikan Dasar.  

F. Penegasan Istilah 

1. Implementasi 

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, 

perbuatan melaksanakan (rancangan, keputusan dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, 2001).  Sejalan dengan itu implementasi dapat pula didefinisikan sebagai 

memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau 

dirumuskan yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikan maupun untuk 

menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian (Widodo, 2007).  

Berdasarkan beberapa pengertian di atas peneliti menginterpretasikan bahwa 

implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu 

dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang 

dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. 

2. Permendagri  Nomor 15 Tahun 2008 

Permendagri  Nomor 15 Tahun 2008 adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang 

mengatur tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. 

Permendagri ini ditetapkan karena Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 132 Tahun 2003 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan di 

Daerah, sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti. 



Permendagri  Nomor 15 Tahun 2008 ditetapkan di Jakarta pada tanggal   27 Februari 2008 

oleh Menteri Dalam Negeri, Bapak Mardiyanto.  

3. Pengarusutamaan Gender 

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan 

sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan 

manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, 

kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan dan evaluasi (Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000). Sedangkan menurut 

Silawati (2006) pada prinsipnya PUG menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya, 

demokrasi, pemerataan, keadilan dan kesetaraan.  

Pengarusutamaan gender pada penelitian ini  diartikan sebagai strategi untuk 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi kebijakan yang responsif gender pada bidang pendidikan. 

4. Pendidikan Dasar 

Menurut Badiran (2009) pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan awal selama 9 

(sembilan) tahun pertama masa sekolah  anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan 

menengah terdiri dari SD dan SMP. Sesuai dengan  Badiran, yang dimaksud pendidikan 

dasar dalam penelitian ini adalah tingkat pendidikan SD dan SMP. 

5. Substansi  

Substansi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001) diartikan sebagai watak yang 

sebenarnya dari sesuatu, isi, pokok, dan inti. Substansi yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah dasar dan bentuk yang sesungguhnya dari suatu kebijakan yang merupakan landasan 

dari seluruh fenomena kependidikan 

 

 


