
BAB III

UPAYA PEMBANGUNAN MELALUI PEMBERDAYAAN SOSIAL DAN

PENDIDIKAN BAGI PEREMPUAN

Dalam bab 3 ini, penulis akan membahas tentang upaya pembangunan melalui

pemberdayaan  sosial  dan  pendidikan  bagi  perempuan.  Adapun  pembahasannya

meliputi  program  pembangunan  pemberdayaan  sosial  dan  pendidikan  pemerintah

periode  pertama,  program  pembangunan  pemberdayaan  sosial  dan  pendidikan

pemerintah periode kedua. serta capaian pemberdayaan sosial dan pendidikan.

3.1 Program Pembangunan Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan Pemerintah

Periode Pertama (2004-2009)

Pada periode pertama masa pemerintahannya, SBY beserta  anggota jajarannya

telah merumuskan kebijakan-kebijakan yang menghasilkan suatu program yang akan

diterapkan  sebagai  upaya  pembangunan  Negara.  Sebelumnya,  pemerintah

menyatakan  jika  masih  banyak  permasalahan  yang  perlu  diperhatikan.  Pada

permasalahan perempuan, masih ada kesenjangan yang dirasakan dalam masyarakat.

Adanya  disparitas  dalam  pendidikan  antara  perempuan  dan  laki-laki  yang  masih

cukup tinggi serta belum optimalnya kesejahteraan sosial perempuan karena masih

terbelenggu  dalam  kemiskinan  ataupun  ancaman  tindak  kekerasan  yang  semakin
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meningkat. Selain itu, kurangnya peran perempuan dalam ekonomi dan politik juga

menjadi  perhatian  pemerintah  untuk  memberikan  kesempataan  bagi  perempuan

dalam mengembangkan dirinya. Oleh karena itu, hal ini menjadi salah satu tantangan

pemerintah dalam perumusan kebijakan untuk mengurangi masalah tersebut., salah

satunya dengan melakukan pemberdayaan pada perempuan.

3.1.1 Pemberdayaan Sosial Perempuan

Pemberdayaan  sosial  atau  yang  bisa  disebut  juga  pemberdayaan  masyarakat

merupakan  suatu  pendekatan  yang  dianggap  mampu  mengatasi  masalah  sosial.

Pemberdayaan  ini  bertujuan  untuk  mengurangi  ataupun  menyelesaikan  masalah-

masalah  sosial  yang  dihadapi,  seperti  kemiskinan,  bencana  alam,  kekerasan,  atau

lingkungan . Menurut Surjono dan Nugroho, pemberdayaan sosial merupakan proses

dimana  masyarakat  terutama  yang  kurang  memiliki  akses  dalam  pembangunan

didorong untuk meningkatkan kemandirian sebagai upaya meningkatkan kehidupan

mereka.1 PBB  pun  juga  menyatakan  bahwa  pemberdayaan  sosial  saat  ini  perlu

dilakukan  sebagai  upaya  pembangunan  sosial  bagi  masyarakat  miskin,  penduduk

disabilitas,  ataupun  penduduk  yang  termarjinalkan  seperti  perempuan.  Maryann

Tarantula juga berpendapat bahwa  mereka yang diberdayakan memiliki kesempatan

1 Agus Surjono dan Trilaksono Nugroho, 2008, Paradigma, Model, Pendekatan Pembangunan, dan 
Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah, Malang : Bayumedia Publishing, dalam Sri 
Widayanti, Pemberdayaan Masyarakat : Pendekatan Teoritis, Welfare : Jurnal Ilmu Kesejahteraan 
Sosial, Vol. 1, No. 1, Januari-Juni 2012, Yogyakarta :UIN Sunan Kalijaga, hlm 95
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dan kemampuan dalam mengontrol hidup mereka dengan bantuan masyarakat dan

pemerintah. 2  

Dalam  hal  ini,  pemberdayaan  sosial  bagi  perempuan  digunakan  untuk

memberikan  perubahan  sosial  bagi  mereka  agar  lebih  membuka  diri  dan  turut

berperan  dalam  proses  pembangunan.  Pemerintah  turut  mengambil  peran  dalam

proses  tersebut.  Hal  ini  sebagai  langkah  dalam  memperbaiki  kehidupan  serta

kesejahteraan  bagi  warga  negaranya.  Melalui  kebijakan-kebijakannya,  pemerintah

berupaya  untuk  mengembangkan  diri  perempuan  serta  melindungi  mereka  dalam

proses penegasan kedudukannya.

Berbagai  kebijakan  yang  menghasilkan  suatu  program  telah  dibuat  oleh

pemerintah  sebagai  wadah  untuk  memberdayakan  perempuan.  Dalam  program

peningkatan kualitas  hidup dan perlindungan perempuan,  kegiatan-kegiatan pokok

yang  dilakukan  pemerintah  yaitu  diantaranya  meningkatkan  upaya  perlindungan

kekerasan,  eksploitasi,  dan  diskriminasi  serta  upaya  pencegahannya.  Pemerintah

mulai menyempurnakan perangkat hukum serta melakukan komunikasi,  informasi,

serta  edukasi  terhadap  perempuan  di  tingkat  nasional  dan  daerah.  Selain  itu,

pemerintah  juga  meningkatkan  pembangunan  pusat  pelayanan  terpadu  berbasis

rumah sakit dan berbasis masyarakat sebagai tempat perlindungan perempuan dalam

2 United Nation, Empowerment : What Does it Mean to You?, diakses dalam 
http://www.un.org/esa/socdev/ngo/outreachmaterials/empowerment-booklet.pdf  (3 Februari 2018, 
11.50 WIB)
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tindak  kekerasan  yang  bekerjasama  dengan  lembaga-lembaga  daerah  maupun

lembaga nasional.3

Penyempurnaan perangkat hukum yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi

perempuan  misalnya  yang  tercantum  dalam  UU  No.  21  Tahun  2007  tentang

Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang  (PTPPO).  Undang-Undang  ini

sebagai langkah pemerintah mengantisipasi  tindak perdagangan orang yang rentan

dan pada kondisi kemiskinan, serta minim pendidikan, sehingga mereka mudah untuk

diperdagangkan di dalam negeri bahkan di lintas negara. Dalam kasus ini, perempuan

menjadi objek yang rawan menjadi korban. Selain itu, ada juga Undang-Undang No.

23  Tahun  2004  tentang  Penghapusan  Kekerasan  dalam  Rumah  Tangga.  Undang-

Undang tersebut lalu ditindaklanjuti dengan dibuatnya Peraturan Pemerintah (PP) No

4  Tahun  2006  Tentang  Penyelenggaraan  dan  Kerjasama  Pemulihan  Korban

Kekerasan dalam Rumah Tangga. 

Dalam  PP  tersebut  pada  pasal  4  dijelaskan  bahwa  kegiatan  untuk  proses

pemulihan korban kekerasan dilakukan dengan pelayanan kesehatan, pendampingan

korban,  konseling,  bimbingan  rohani  dan  resosialisasi.4 Pemerintah  mendirikan

lembaga  di  lingkungan  pemerintahan  agar  korban  kekerasan  dapat  memperoleh

keadilan.  Lembaga  tersebut  seperti  ruang  pelayanan  khusus  (RPK)  yang  telah

dilembagakan  dalam struktur  kepolisian,  yaitu  terdapat  dalam unit  pemberdayaan

3 Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan Tahun 2005-2009
4 Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan 
Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga

65



perempuan dan anak dan unit pelayanan terpadu (UPT) yang terdapat di rumah sakit

Bhayangkara  di  seluruh  Indonesia.  Selain  itu  pula,  Kementerian  Pemberdayaan

Perempuan terus mengembangkan lembaga pusat pelayanan terpadu pemberdayaan

perempuan dan anak (P2TP2A) di wilayah Indonesia.5

Sebagai  pendukung upaya perlindungan terhadap  perempuan,  pemerintah  juga

memperkuat  Komisi  Nasional  Anti  Kekerasan  Terhadap  Perempuan  (Komnas

Perempuan) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005.  Komnas

Perempuan  sendiri  merupakan  lembaga  Negara  yang  independen  yang

memperjuangkan  penegakan  hak  asasi  perempuan  Indonesia.  Lembaga  ini

sebenarnya  telah  dibentuk  melalui  Keputusan  Presiden  No.181  Tahun  1998  pada

tanggal  9  Oktober  1998.  Adanya Komnas Perempuan sebagai  salah  satu lembaga

nasional yang mengembangkan dan meneguhkan Hak Asasi Manusia sebagai upaya

menghapus kekerasan terhadap perempuan. Tugas Komnas perempuan yaitu sebagai

pemantau  pelapor  tentang pelanggaran  HAM dan kondisi  pemenuhan hak korban

perempuan, mempengaruhi perumusan kebijakan pemerintah, sebagai negosiator dan

mediator  antara  pemerintah  dan  korban  kekerasan  yang  menuntut  pemenuhan

tanggung jawab Negara  terhadap hak mereka,  serta  fasilitator  pengembangan dan

5 Sekretariat Negara Republik Indonesia, Lampiran Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia 
serta Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun anggaran 2009. Di depan Rapat Paripurna DPR RI 15 Agustus 2008, diakses 
dalam https://www.bappenas.go.id/files/1514/2056/7010/Lampid_2008.pdf  (4 Februari 2018, 10.32 
WIB)
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penguatan  di  tingkat  lokal  hingga  internasional  untuk  pencegahan,  peningakatan

penanganan dan penghapusan kekerasan terhadap perempuan.6

Lebih  lanjut,  dalam  hal  upaya  peningkatan  informasi  terkait  permasalahan

perempuan, maka pemerintah melakukan pembinaan sekitar 33 lembaga pusat studi

wanita/gender yang dijadikan sebagai mitra kerja bagi pemerintah dalam menyiapkan

hasil  dari  penelitian  yang  nantinya  akan  digunakan  untuk  bahan  pertimbangan

kebijakan daerah yang responsif gender dan untuk meningkatkan kapasitas sumber

daya  perempuan  di  daerah.  Selain  itu,  pemerintah  juga  melakukan  koordinasi

terhadap  lembaga-lembaga  keagamaan  ataupun  organisasi  perempuan  untuk

membantu pemerintah dalam memberikan pelatihan pemberdayaan perempuan.7 

Sejak  tahun  2005,  pemerintah  juga  mulai  memberikan  penghargaan  kepada

Pemerintah Provinsi/Kota yang mampu memberikan peningkatan dalam mewujudkan

kesetaraan  dan  keadilan  gender  melalui  strategi  pengarusutamaan  gender  (PUG).

Penghargaan yang disebut dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)8 ini diberikan

oleh  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  kepada  Pemerintah  sebagai  bentuk

apresiasi  dan  pengakuan  atas  komitmen  yang  dilakukan  untuk  mengupayakan

pencapaian  kesetaraan  gender  dan  pemberdayaan  perempuan.9 Melalui  adanya

6 Profil Komnas Perempuan, diakses dalam https://www.komnasperempuan.go.id/about-profile-
komnas-perempuan  (4 Februari 2018, 19.45 WIB)
7 Sekretariat Negara Republik Indonesia., loc.cit.
8 Anugerah Parahita Ekapraya ini dinilai berdasarkan 7 komponen yaitu komitmen pemerintah daerah,
kebijakan, kelembagaan, sumber daya nmanusia dan anggaran, alat analisis gender, data gender, dan 
partisipasi masyarakat.
9 CV.Tempe Mandiri, Peraihan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Thn. 2014, BPPKB Bekasi, 24 Desember 2014, diakses dalam https://bppkb.bekasikab.go.id/berita-
peraihan-anugerah-parahita-ekapraya-ape-pemerintah-provinsi-jawa-barat-thn-2014.html  (4 Februari 
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pengahargaan  ini,  pemerintah  pusat  berupaya  agar  pemerintah  daerah  memiliki

kesadaran  terhadap  permasalahan  yang  dihadapi  oleh  perempuan,  sehingga

memotivasi agar terus memberikan pelayanan yang setara gender. 

Terkait upaya perlindungan sosial khususnya bagi masyarakat miskin, pemerintah

juga membuat Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini dimulai sejak tahun

2007 yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan kepada Rumah Tangga Sangat

Miskin (RTSM) melalui persyaratan yang telah ditetapkan. Bantuan ini diharapkan

dapat  membantu  meringankan  beban  para  RTSM  dalam  mencukupi  kebutuhan

hidupnya. Bantuan yang diberikan biasanya berupa uang tunai, layanan kesehatan dan

juga layanan pendidikan. Program ini sekaligus juga mendukung dalam proses upaya

pencapaian  MDGs yang  juga  dilakukan  oleh  pemerintah.10 Bantuan  ini  diberikan

kepada  perempuan  yang  berada  dalam  kemiskinan  terutama  yang  sedang  dalam

kondisi  hamil  atau memiliki  anak yang berada  pada  usia  sekolah.  Hal  ini  karena

memang perempuan dianggap yang perlu diperhatikan terutama dalam pemenuhan

hidupnya dan keluarganya.11

3.1.2 Pemberdayaan Pendidikan Perempuan

2018, 20.17 WIB) dan KPPPA, Pengarusutamaan Gender,  diakses dalam 
https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/35739-1.-pengarusutamaan-gender.pdf  (4 Februari 
2018, 20.17 WIB)
10 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Program Keluarga Harapan 
(PKH), diakses dalam http://www.tnp2k.go.id/id/tanya-jawab/klaster-i/program-keluarga-harapan-pkh/
(4 Februari 2018, 22.03 WIB)
11 Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Kajian Program Keluarga Harapan, 
diakses dalam http://www.anggaran.depkeu.go.id/content/Publikasi/Kajian%20dan%20artikel/Kajian
%20PKH.pdf  (4 Februari 2018, 22.34 WIB)
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Peningkatan upaya program pendidikan bagi suatu negara dapat dikatakan sangat

penting.  Pendidikan dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

pembangunan, salah satunya bagi pemberdayaan perempuan. Hal ini sempat menjadi

pembahasan  dalam Konferensi  Internasional  tentang  Program aksi  Kependudukan

dan Pembangunan, dimana dalam konferensi tersebut dinyatakan bahwa pendidikan

menjadi  salah  satu  yang  penting  untuk  memberdayakan  perempuan  melalui

pengetahuan,  keterampilan,  dan  kepercayaan  diri  mereka  untuk  turut  serta  dalam

proses  pembangunan  negara.  Selain  itu,  melalui  pendidikan  pula  lah  maka  dapat

mengurangi kemiskinan yang dialami perempuan dengan memberikan pembelajaran

bagi  mereka  dalam  proses  ekonomi.  Pusat  Penelitian  Perempuan  Internasional

menegaskan bahwa perempuan cenderung mampu mengendalikan kehidupan mereka

dan  memberikan  perubahan  dalam  suatu  komunitasnya  jika  mereka  memiliki

pendidikan  yang  lebih  tinggi.12 Melalui  pendidikan  inilah  maka  perempuan  dapat

menyadari  bahwa  mereka  juga  merupakan  aktor  penting  yang  dibutukan  untuk

mengembangkan diri dan negaranya.

Indonesia  pada masa SBY menjadikan pendidikan sebagai  salah  satu  prioritas

utama pemerintah.  Dalam pidato  kenegaraannya,  SBY mengatakan bahwa alokasi

anggaran dana untuk pendidikan merupakan yang tertinggi daripada alokasi anggara

yang lainnya. Pada tahun 2005, anggaran untuk pendidikan sekitar RP 78,5 triliun,

12 Abigail Hunt, Education and Empowerment : You’re Nobody Until Somebody Trains You, The 
Guardian, 2 Agustus 2013, diakses dalam https://www.theguardian.com/global-development-
professionals-network/2013/aug/02/education-empowerment-adolescent-girls  (10 Februari 2018, 
08.35 WIB)
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sedangkan memasuki tahun 2008 mencapai Rp 154,2 triliun.13 Melihat dari anggaran

dana  yang  diberikan,  pemerintah  memang  berupaya  untuk  memperbaiki  dan

meningkatkan sistem mutu pendidikan agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat

Indonesia.

Selaras dengan kebijakan pemerintah, kesetaraan gender dalam pendidikan juga

menjadi  fokus  utama dalam target  pencapaian  MDGs.  Pada tujuan  ketiga  MDGs

tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, fokus pencapaian tersebut

lebih  diarahkan  untuk  menghilangkan  ketimpangan  gender  di  tingkat  pendidikan

dasar dan lanjutan pada tahun 2005 dan di semua tingkatan pendidikan tidak lebih

dari tahun 2014. Pada tujuan kedua MDGs tentang mencapai pendidikan dasar untuk

semua,  target  utama  nya  juga  menjamin  pada  tahun  2015  semua  anak  laki-laki

maupun perempuan dapat menyelesaikan pendidikan dasar.

Agar  target  tersebut  dapat  terlaksana  dengan baik,  maka pemerintah membuat

kebijakan di bidang pendidikan yang memperhatikan kesetaraan gender. Pada periode

pertamanya,  sejak  tahun  2005  pemerintah  mulai  menyediakan  dana  bantuan

operasional (BOS) dan beasiswa. Bantuan beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa

miskin  yang  mencakup  jenjang  pendidikan  sekolah  dasar  (SD)/MA,  sekolah

menengah pertama (SMP)/MTS, dan sekolah menegah atas/sekolah kejuruan serta

perguruan tinggi. Selain bantuan beasiswa bagi mahasiswa miskin, pemerintah juga

13 Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia serta Keterangan Pemerintah atas Rancangan 
Undang-Undang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009 Beserta 
Keuangannya di Depan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
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memberikan  beasiswa  bagi  mahasiswa  yang  berprestasi.14 Bantuan  tersebut

diharapkan  mampu  memberikan  kesempatan  bagi  anak  Indonesia  agar  dapat

merasakan pendidikan, tidak membedakan anak laki-laki maupun anak perempuan. 

Melanjutkan  dukungan  pemerintah  terhadap  pendidikan  khususnya  bagi

perempuan,  maka  Kementerian  Pemberdayaan  Perempuan  bekerjasama  dengan

Menteri  dalam  negeri  dan  Menteri  Pendidikan  Nasional  dengan  mengeluarkan

Rancangan Surat Keputusan Bersama Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan

Buta  Aksara  Perempuan.  Keputusan  bersama  ini  dikeluarkan  sebagai  upaya

pemberantasan buta aksara yang masih banyak dialami oleh perempuan Indonesia.

Dalam  pelaksanaan  program  RAN-PBAP15,  ketiga  kementerian  tersebut  saling

berkoordinasi dalam mengontrol maupun mengevaluasi pelaksanaannya di wilayah

Indonesia.16 

Langkah lain dalam mendukung pelaksanaan program RAN-PBAP, pemerintah

juga  melakukan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak,  salah  satunya  UNESCO.

Kerjasama ini dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan sistem pendidikan yang

lebih, namun juga sebagai langkah dalam menurunkan tingkat buta aksara yang masih

banyak dialami oleh anak Indonesia, terutama perempuan. Salah satu program yang

dibuat oleh UNESCO yaitu program  Creating Learning Communities for Children

14 BAPPENAS, Pencapaian Sebuah Perubahan : Evaluasi 4 Tahun Pelaksanaan RPJMN 2004-
2009, Jakarta : BAPPENAS, hlm 198-199
15 RAN-PBAP :Rancangan Aksi Nasional-Pemberantasan Buta Aksara Perempuan
16 Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan perempuan, Menteri dalam Negeri dan Menteri 
Pendidikan Nasional No. 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, No. 28A Tahun 2005, No.1/PB/2005 Tentang 
Percepatan Pemberantasan Buta Aksara perempuan
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(CLCC).  Program  ini  dilakukan  di  Papua  dengan  tujuan  memberikan  kontribusi

dalam memperbaiki  kualitas  pendidikan dasar  disana.  Pembelajaran kelas  rangkap

mennjadi  bagian  dari  program tersebut,  dimana pembelajaran  tersebut  mendorong

penggunaan bahasa lokal,  berkomunikasi dengan memahami kondisi  belajarnya di

lingkungan  yang  ramah,  serta  mendorong  anak-anak  untuk  dapat  belajar  secara

mandiri. Metode pembelajaran ini diambil karena pada wilayah Papua, masih adanya

hambatan seperti lokasi yang sulit dijangkau, terbatasnya sarana transportasi,  serta

terbatasnya pengajar di daerah tersebut.17

Selain itu, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 84 Tahun

2008  tentang  Pedoman  Pelaksanaan  Pengarusutamaan  Gender  (PUG)  di  Bidang

Pendidikan,  maka  setiap  lembaga  pendidikan  perlu  adanya  pedoman  agar  dapat

menjadi acuan bagi para pemegang kebijakan dan para pelaksana proses pendidikan

dalam membuat suatu program atau strategi pendidikan yang responsif gender. Hal

ini  penting  dilakukan  agar  ada  perbaikan  dalam  sistem  pendidikan  baik  pada

kurikulum maupun para pengajar sehingga mampu mengurangi masalah ketimpangan

gender  dalam  bidang  pendidikan.18 Pedoman  tersebut  mengarahkan  pada  adanya

perencanaan kerjasama dari  pemerintah  pusat  hingga pada  unit  pendidikan dalam

menyusun  segala  bentuk  kebijakan  maupun  program  pendidikan  dengan

17 Ade Sahputra, Peran UNESCO dalam Pemberantasan Buta Aksara di Indonesia Tahun 2007-
2012, Jom FISIP, Vol. 1, Nomor. 2, Oktober 2014, Riau : Universitas Riau, hlm 7
18 Mursidah, Pendidikan Berbasis Kesetaraan dan Keadilan Gender, Jurnal Muwazah, Vol. 5, No.2, 
Desember 2013, Pekalongan : STAIN Pekalongan, hlm 285
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menggunakan  analisis  gender  agar  para  perencana  dapat  mengidentifikasi

permasalahan gender yang terdapat dalam lingkup pendidikan.

3.2 Program Pembangunan Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan Pemerintah

Periode Kedua (2009-2014)

Tidak berbeda jauh dari kebijakan sebelumnya, pemerintah pada periode kedua

ini  juga  terus  berupaya  untuk  meningkatkan  partisipasi  perempuan  dalam

pembangunan.  Selain membuat kebijakan dengan menyesuaikan kondisi  pada saat

itu, pemerintah juga terus melanjutkan program-program yang telah dilakukan pada

masa sebelumnya di berbagai bidang politik,  ekonomi,  sosial,  maupun pendidikan

serta  mengevaluasi  kebijakan  yang  lebih  responsif  gender.  Pemerintah  ingin

perempuan lebih aktif memberikan perannya dalam membantu perubahan negara agar

menjadi lebih baik, serta meningkatkan kepemimpinan perempuan khususnya dalam

bidang usaha maupun organisasi  sosial.  Selain itu juga,  dalam proses peningkatan

pemberdayaan perempuan serta  kesetaraan  gender  di  berbagai  bidang,  pemerintah

melakukan  upaya  tersebut  dengan  fokus  pada  dua  prioritas,  yaitu  peningkatan

kapasitas  kelembagaan  PUG  dan  pemberdayaan  perempuan  dengan  melakukan

penerapan PUG.19

3.2.1 Pemberdayaan Sosial Perempuan

19 Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014
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Kesejahteraan dan keamanan bagi warga negara tentu menjadi tugas penting yang

harus diberikan oleh pemerintah. Namun, hal ini lantas menjadi suatu permasalahan

yang  rumit  ketika  masih  banyaknya  masalah  sosial  yang  dihadapi.  Pada  masa

kepemimpinannya  yang  pertama,  SBY  dan  jajarannya  telah  melakukan  berbagai

program  dalam  menangani  masalah-masalah  sosial  yang  dihadapi  perempuan.

Memasuki  periode keduanya,  pemerintah juga telah merumuskan serta  melakukan

berbagai  program  sebagai  langkah  pemberdayaan  perempuan  di  berbagai  bidang

dengan turut meneruskan kebijakan-kebijakan di masa periode pertamanya.

Sebagai  langkah  dalam  upaya  meningkatkan  keadilan  bagi  masyarakat,

pemerintah mengeluarkan Strategi Nasional Akses terhadap Keadilan (SNAK) pada

tahun 2009 yang pelaksanaannya telah di dukung dengan Inpres No.3/2010 tentang

Program  Pembangunan  yang  Berkeadilan.  Akses  keadilan  dalam  program  ini

dimaksudkan sebagai sebuah keadaan dan proses dimana negara memberi jaminan

hak-hak  dasar  UUD  1945  dan  prinsip-prinsip  universal  hak  asasi  manusia,  serta

menjamin  akses  bagi  setiap  warga  Negara  untuk  mengetahui,  memahami,  dan

menggunakan  hak  tersebut  melalui  lembaga  formal  ataupun  informal,  dengan

dukungan mekanisme penanganan keluhan publik yang baik dan responsif, sehingga

mereka dapat  merasakan manfaat  yang optimal  dan mampu memperbaiki  kualitas

hidup mereka untuk lebih baik.20 

20 BAPPENAS, Strategi Nasional Akses pada Keadilan 2016-2019, diakses dalam 
http://www.id.undp.org/content/dam/indonesia/2016/press-doc/buku%20SNAK%20rev(2)%20-4-5-
16.pdf  (27 Februari 2018, 17.21 WIB)
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Hal yang menjadi  strategi  dan fokus dalam pelaksanaan SNAK salah satunya

upaya perlindungan bagi perempuan dengan terciptanya regulasi  yang dibuat  oleh

lembaga,  masyarakat,  atapun  mitra  pembangunan.  Strategi  dalam  memperkuat

keadilan terhadap perempuan dilakukan melalui,  pertama,  reformasi hukum menuju

terbentuknya  hukum yang  berperspektif  perempuan.  Kedua,  pembenahan  institusi

peradilan  formal,  kelembagaan,  penegakan  hukum  dan  program  pembangunan.

Ketiga,  peningkatan  kesadaran  hukum  dan  pemberdayaan  hukum  masyarakat.

Keempat,  pendayagunaan  dan  peningkatan  peran  penyedia  keadilan  berbasis

komunitas.  Kelima,  penguatan  lembaga  pemulihan.  Dari  strategi-strategi  tersebut,

misalnya saja pada strategi kedua telah menghasilkan pembentukan “sistem peradilan

pidana terpadu-penangangan kasus kekerasan terhadap perempuan” dan pelaksanaan

program sertifikasi bagi penegak hukum yang menangani kasus perempuan.21

Selain berupaya dalam meningkatkan keadilan bagi perempuan, pemerintah juga

memperkuat  perundang-undangan  tentang  kekerasan  terhadap  perempuan.  Ini

dilakukan  sebagai  langkah  yang  terus  diperjuangkan  dalam  mengurangi  tindak

kekerasan  yang  terus  meningkat  setiap  tahunnya.  Peraturan  perundangan  yang

dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan  Anak  No.1  tahun  2010  tentang  Standar  Pelayanan  Minimal  (SPM)

bidang  Layanan  Terpadu  bagi  Perempuan  dan  Anak  Korban  Kekerasan.  Dalam

peraturan  ini,  terdapat  lima  jenis  pelayanan  yang  harus  diberikan  oleh  lembaga-

21 Kelompok Kerja Akses terhadap Keadilan, 2009, Strategi Nasional Akses Terhadap Keadilan, 
Cetakan Pertama, Jakarta : BAPPENAS, hlm 139-140
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lembaga  perlindungan  kekerasan  terhadap  korban,  yaitu  pelayanan  pengaduan,

kesehatan, pelayanan rehabilitasi sosial,  pelayanan penegakan dan bantuan hukum,

serta pemulangan dan reintegrasi  sosial.22 Kementerian Permberdayaan Perempuan

juga  turut  mengeluarkan  peraturan  No.19  Tahun  2011  tentang  Pedoman

Pemberdayaan  Perempuan  Korban  Kekerasan  sebagai  landasan  bagi  lembaga

pelayanan untuk memberikan kesembuhan psikologis bagi korban kekerasan.

Di samping itu,  untuk menindak lanjuti  Undang-Undang tentang Perdagangan

Orang pada periode sebelumnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri No.22

Tahun  2011  tentang  Prosedur  Standar  Operasional  Pelayanan  Terpadu  Bagi

Saksi/Korban  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang.  Selanjutnya,  Peraturan  Menteri

No.9  Tahun  2011 tentang  Kewaspadaan  Dini  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,

Peraturan  No.10  Tahun  2012  Tentang  Pembentukan  dan  Penguatan  Gugus  Tugas

Pencegahan  dan  Penanganan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang,  serta  Peraturan

No.11  Tahun  2012  Tentang  Pencegahan  dan  Penanganan  Korban  Perdagangan

Berbasis  Masyarakat  dan  Komunitas.  Undang-Undang  tersebut  dikeluarkan  oleh

KPPPA sebagai  langkah tegas  karena  semakin  maraknya  trafficking  yang dialami

oleh  perempuan  untuk  bekerja  dalam  lingkaran  prostitusi.  Bahkan,  mereka  juga

seringkali terjerumus dalam pekerjaan rumah tangga yang seolah diperbudak dengan

kekerasan ataupun gaji yang rendah.23

22 KPPPA, Panduan Pemantauan dan Evaluasi : Standar Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan 
Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, diakses dalam 
http://mpbi.info/download/SPM_PA+Kekerasan.pdf  (27 Februari 2018, 19.33 WIB)
23 Abhijit Dasgupta, dkk, Op.Cit., hlm 42
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3.2.2 Pemberdayaan Pendidikan Perempuan

Pendidikan  menjadi  salah  satu  kunci  dalam  menciptakan  generasi  yang

berkualitas  dan  pembangunan  yang  memadai.  Semakin  baik  penerapan  di  bidang

pendidikan,  maka  semakin  maju  pula  kesiapan  negara  dalam  menyiapkan  agen

perubahan di masa mendatang. Inilah yang perlu ditingkatkan oleh pemerintah dalam

upaya memperbaiki sistem pendidikan agar dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,

tak  terkecuali  laki-laki  maupun  perempuan.  Semakin  tinggi  tingkat  pendidikan

mereka, semakin tinggilah pula tingkat pengetahuan mereka. Sehingga, dalam MDGs

pun  tercapainya  pendidikan  untuk  semua  menjadi  salah  satu  target  yang  harus

dilakukan oleh pemerintah.

Terkait hal ini, pemerintah terus berupaya untuk mengurangi sistem pendidikan

yang bias gender. Jadi, perempuan pun dapat merasakan bangku pendidikan bahkan

hingga ke tingkat perguruan tinggi.  Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah

yaitu memasukkan perspektif  gender dalam pendidikan agama. Maksudnya, meski

dalam  agama  telah  diatur  tentang  posisi  laki-laki  dan  perempuan,  namun  masih

banyak pro-kontra dalam menafsirkannya. Sehingga, seringkali banyak menyangkut-

pautkan agama dengan kesetaraan  gender. Melalui  peningkatan  kerjasama dengan

lembaga  PSW/G,  pemerintah  mulai  melaksanakan  PUG  di  lembaga-lembaga

pendidikan agama, seperti madrasah. 
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Melalui program tersebut, pemerintah mengharapkan dengan adanya pendidikan

agama yang berspektif gender dapat membuka dan menjamin kesempatan yang sama

bagi  perempuan dan  laki-laki  untuk mendapatkan  ilmu  pengetahuan.  Proses  yang

dilakukan  dengan  tetap  mengajarkan  dan  menjaga  nilai-nilai  agama  dengan  pula

mempertimbangkan  perbedaan,  kesempatan,  kebutuhan,  dan  pengalaman  laki-laki

dan  perempuan  karena  terbentuknya  konstruksi  masyarakat  yang  seolah

mendiskriminasi perempuan dalam setiap akses bidang kehidupan.24 Padahal, dalam

ajaran agama pun mengajarkan tentang keadilan dan tidak membedakan antara laki-

laki dan perempuan. 

Selain itu, pemerintah juga melakukan pelatihan Perencanaan dan Penganggaran

yang  Responsif  Gender  (PPRG)  dalam  pendidikan.  PPRG  merupakan  suatu

perencanaan yang dibuat oleh pemerintah dengan mempertimbangkan empat aspek

pemenuhan pendidikan, yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat bagi perempuan

maupun  laki-laki.  Dengan  kata  lain,  perencanaan  ini  harus  mempertimbangkan

kebutuhan dan permasalahan yang diterima oleh perempuan dan laki-laki, khusunya

dalam melakukan PUG di berbagai penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan

pendidikan.25 Tujuan  dari  pelatihan  ini  untuk  memberikan  pemahaman  tentang

pentingnya PUG dalam setiap program-program pembangunan. Pelatihan ini pun juga

untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana menyusun PPRG dalam setiap

24 Mufidah Ch, Strategi Implementasi Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan Islam, Jurnal 
Al-Tahril, Vol. 11, No. 2, November 2011, Ponorogo : IAIN Ponorogo, hlm 399
25 KPPPA, 2012, Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 
untuk Kementerian/Lembaga, diakses dalam https://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/1-
juklak-k-l-launching__20130322141310__0.pdf  (1 Maret 2018,18.34 WIB)
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program pembangunan tersebut,  sehingga  dapat  menciptakan  suatu  program yang

dapat memberikan keadilan bagi perempuan maupun laki-laki. 
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Gambar 3.1 Pelaksanaan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang

Responsif Gender (PPRG)

Sumber : Koordinasi PPRG, DPPPA Makassar, 2017

Maka dari penjabaran penjelasan diatas, dapat disimpulkan upaya pemberdayaan

sosial  dan  ekonomi  yang  dilakukan  oleh  pemerintah  selama  dua  periode  sebagai

berikut.

Tabel 3.1 Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan 2004-2009/2009-2014

Periode I Tahun 2004-2009 Periode II Tahun 2009-2014

Sosial  UU No 21 tahun 2007 tentang 
PTPPO

 UU No.23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan dalam
RT

 Strategi Nasional Akses 
terhadap Keadilan (SNAK) 
melalui Inpres No.3/2010 
tentang Program Pembangunan
yang Berkeadilan
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 PP No. 4 tahun 2006 tentang 
Penyelenggaraan dan 
Kerjasama Pemulihan Korban 
Kekerasan dalam RT

 Lembaga RPK, UPT, P2TP2A

 PP No. 65 tahun 2005 tentang 
Komnas Perempuan

 Pembinaan lembaga pusat studi
wanita/gender

 Pemberian penghargaan 
Anugerah Parahita Ekapraya 
(APE)

 Program Keluarga Harapan 

 Peraturan Menteri 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak No. 1 tahun 2010 tentang
SPM bidang Layanan terpadu 
bagi Perempuan dan Anak 
Korban Kekerasan

 Peraturan Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Anak No. 19 tahun 2011 
tentang Pedoman 
Pemberdayaan Perempuan 
Korban Kekerasan 

 Peraturan Menteri No. 22 
tahun 2011 tentang Prosedur 
Standar Operasional Pelayanan
Terpadu bagi Saksi/Korban 
Tindak Pidana Perdagangan 
Orang

 Peraturan Menteri No.9 tahun 
2011 tentang Kewaspadaan 
Dini Tindak Pidana 
Perdagangan Orang

 Peraturan Menteri No. 10 
Tahun 2012 Tentang 
Pencegahan dan Penanganan 
Korban Perdagangan Berbasis 
Masyarakat dan Komunitas

Pendidika
n

 Rancangan Aksi Nasional- 
Pemberantasan Buta Aksara 
Perempuan (RAN-PBAP)

 Peraturan Menteri Pendidikan 
Nasional No. 84 Tahun 2008 

 Pelaksanaan PUG di Lembaga 
Pendidikan Agama

 Pelatihan Perencanaan dan 
Penganggaran yang Responsif 
Gender (PPRG)
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tentang Pedoman Pelaksanaan 
PUG di Bidang Pendidikan

3.3 Capaian Pemberdayaan Sosial dan Pendidikan

Dalam menyelaraskan kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah selama masa

SBY untuk pembangunan negara serta pencapaian komitmen Millenium Development

Goals (MDGs) salah satunya melalui pemberdayaan perempuan dalam bidang sosial

dan pendidikan tentu tidaklah mudah. Banyaknya kendala maupun hambatan terkait

pelaksanaan  program-program  yang  dibuat  tidak  lantas  menyurutkan  tekad

pemerintah untuk mencapai kesetaraan gender pada segala bidang. Hal yang patut

diapresiasi dari yang telah dilakukan oleh pemerintah yaitu keseriusan dan komitmen

yang  tegas  dalam  meningkatkan  kesejahteraan  warga  negaranya,  khususnya

perempuan. Didasari  oleh komponen hukum internasional dalam penegakan HAM

(salah  satunya  CEDAW),  pemerintah  membuat  kebijakan  dengan  mengupayakan

kesetaraan gender tanpa mendiskriminasi perempuan di segala aspek.

Lantas, dalam hal pencapaian pemberdayaan sosial pemerintah telah memberikan

perlindungan  bagi  perempuan  dalam  lingkup  domestik  hingga  internasional.

Diterbitkannya  perundang-undangan  untuk  menengaskan  pembebasan  perempuan

dalam tindak kekerasan serta dibuatnya tempat pelayanan bagi korban kekerasan di

berbagai  daerah  setidaknya  memberikan  “payung  hukum dan  perlindungan”  bagi

perempuan  untuk  mendapatkan  keadilan.  Hingga  tahun  2014,  telah  ada  Pusat

Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di 28 provinsi dan
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246 kabupaten, 305 Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di seluruh polres

yang tersebar di Indonesia, 22 Pusat Krisis Terpadu di 20 rumah sakit umum dan

vertikal, dan 42 Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di Rumah Sakit Polri.26 Melalui pusat

layanan tersebut, perempuan dapat mengadukan tindak kekerasan yang dialami serta

mendapat  perlindungan  maupun  penyembuhan  psikis  sebagai  korban.  Meskipun

demikian, masih adanya wilayah di Indonesia yang belum sepenuhnya memiliki pusat

pelayanan  tersebut.  Misalnya,  P2PT2A hanya  tersebar  di  28  dari  34  provinsi  di

Indonesia.  Sebut  saja  di  wilayah  Bengkulu,  Kalimantan  Utara,  Sulawesi  Utara,

Sulawesi  Tenggara,  Papua  dan  Papua  Barat  yang  hingga  tahun  2014  belum  ada

P2PT2A di wilayahnya. 

Menurut  data  dari  komnas  Perempuan,  dari  tahun  2005  hingga  2014,  jumlah

pengaduan  tindak  kekerasan  terhadap  perempuan  terus  meningkat,  meski  sempat

mengalami penurunan pada tahun 2010.  Berikut  grafik jumlah perempuan korban

kekerasan yang dihimpun dari laporan Komnas Perempuan.

Diagram 3.1 Jumlah Kekerasan terhadap Perempuan

26 BAPPENAS, Menata Perubahan Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan 
Berkeadilan : Pencapaian Kinerja Pembangunan KIB I (2004-2009) dan KIB II (2009-2014),  diakses 
dalam https://www.bappenas.go.id/files/9013/4986/1928/1-juklak-k-l-
launching__20130322141310__0.pdf  (2 Maret 2018, 21.21 WIB)
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
20,931 22,512 25,522

54,425

143,486
105,103119,107

216,156

279,688293,220

Sumbe

r : Komnas Perempuan, 2016

Melalui data tersebut mengindikasikan bahwa memang mulai banyak pengaduan

tentang kekerasan terhadap perempuan, dan jumlah kasusnya bisa saja lebih dari itu

jika  melihat  dari  masih  banyaknya  perempuan  yang  enggan  untuk  mengadukan

pengalaman  kekerasan  yang  dialaminya.  Selain  itu,  masih  adanya  kendala  dalam

pelayanan  bagi  korban,  misalnya  akses  pusat  pelayanan  yang  jauh  dari  tempat

mereka,  kurangnya  sumber  daya  manusia,  keterbatasan  dana  dalam  membantu

menangani korban, masih kurangnya perhatian dan dukungan yang diberikan oleh

masyarakat, serta masih kurangnya koordinasi yang baik dengan pemerintah.27 

Pemerintah juga sebenarnya telah mengintegrasikan upaya penyelesaian masalah

kekerasan terhadap perempuan dengan proses pencapaian MDGs. Dalam Peta Jalan

27 Komnas Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan Meluas : Negara Urgen Hadir Hentikan 
Kekerasan Terhadap Perempuan di Ranah Domestik, Komunitas, dan Negara, diakses dalam 
https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Catatan%20Tahunan/14.PP5_CATAHU
%202016.pdf  (3 Maret 2018, 07.11 WIB)
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untuk  Mempercepat  MDGs,  pemerintah  telah  mengidentifikasikan  bahwa

diperlukannya peningkatan perlindungan bagi perempuan dari tindak kekerasan yang

dijadikan sebagai langkah yang mendukung upaya pencapaian tujuan MDGs ketiga

serta  menyebutkan  komitmen  untuk  terus  meningkatkan  perlindungan  untuk

perempuan dari segala bentuk kekerasan melalui pencegahan, dukungan, pelayanan,

dan  pemberdayaan.28 Namun,  inilah  yang  menjadi  salah  satu  kekurangan  dalam

MDGs,  dimana  masih  belum  adanya  indikator  yang  lebih  spesifik  terhadap

permasalahan sosial perempuan, terutama masalah kekerasan. Dalam MDGs sendiri

lebih memfokuskan pada tercapainya pendidikan untuk semua serta ditambah dengan

upaya peningkatan  pekerjaan  perempuan  di  sektor  non pertanian  dan keterlibatan

dalam politik.

Selanjutnya,  capaian  dari  pemberdayaan  perempuan  dalam  pendidikan  dapat

dikatakan cukup memuaskan bagi  ketersediaan  bangku sekolah untuk perempuan.

Hal ini  karena memang pada dasarnya pendidikan adalah hak bagi seluruh warga

negara. Melalui pendidikan inilah, masyarakat memiliki peluang untuk mewujudkan

tiga hal dalam kehidupannya, yaitu, bebas dari kebodohan dan keterbelakangan, dapat

memberikan partisipasinya dalam politik sebagai wujud dari Negara demokratis, serta

memiliki kesempatan untuk membebaskan dirinya dari kemiskinan.29 Dalam tujuan

ketiga MDGs pun, target utamanya yaitu untuk menghilangkan ketimpangan gender

28 Kekerasan Terhadap Perempuan : Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Perdagangan Orang, 
diakses dalam https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/5a3f9-8.-kekerasan-terhadap-
perempuan.pdf  (3 Maret 10.03 WIB)
29 Dyah Ratih Sulistyastuti, Pembangunan Pendidikan dan MDGs di Indonesia : Sebuah Refleksi 
Kritis, Jurnal Kependudukan Indonesia, Vol. 2, No. 2, 2007, Jakarta : LIPI, hlm 23
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di  tingkat  sekolah  dasar  dan  lanjutan  pada  tahun  2005  serta  di  semua  jenjang

pendidikan paling lambat sampai berakhirnya MDGs tahun 2015. 

Peningkatan  jumlah  partisipasi  perempuan  dalam pendidikan  terus  mengalami

kenaikan.  Kesadaran  masyarakat  khususnya  bagi  orangtua  terkait  pentingnya

pendidikan juga menjadi faktor penting dalam mengupayakan kemajuan di bidang

pendidikan tersebut. Akan tetapi, bukan berarti pemerintah telah sepenuhnya mampu

memberikan akses pendidikan yang mudah dan layak bagi perempuan. Masih ada

perempuan terutama yang berada didaerah yang rentan putus sekolah, seperti dalam

tabel berikut.

Tabel 3.2 Persentase Angka Putus Sekolah SMA/MA/SMK Menurut Provinsi

dan Jenis Kelamin, tahun 2011

Provinsi Perempuan Laki-Laki
Aceh 1,16 2,32
Sumatera Utara 3,82 5,33
Sumatera Barat 2,21 4,30
Riau 2,70 3,36
Kepulauan Riau 0,25 1,10
Jambi 2,14 4,52
Sumatera Selatan 2,81 4,81
Bangka Belitung 2,89 4,67
Bengkulu 3,53 2,47
Lampung 2,40 3,72
DKI Jakarta 1,01 3,57
Jawa barat 1,56 3,03
Banten 0,43 2,11
Jawa Tengah 1,73 3,03
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DI Yogyakarta 0,85 2,40
Jawa Timur 3,95 2,97
Bali 2,09 2,30
Nusa Tenggara Barat 6,23 3,67
Nusa Tenggara Timur 4,06 6,02
Kalimantan Barat 4,27 5,03
Kalimantan Tengah 2,41 3,34
Kalimantan Selatan 2,92 3,64
Kalimantan Timur 3,62 4,52
Sulawesi Utara 4,46 7,95
Gorontalo 4,99 4,66
Sulawesi Tengah 5,95 7,14
Sulawesi Selatan 4,78 4,54
Sulawesi Barat 3,03 3,51
Sulawesi Tenggara 7,17 3,86
Maluku 3,70 2,54
Maluku Utara 3,79 3,08
Papua 2,10 3,77
Papua Barat 2,83 2,28
Sumber : BPS RI-Susenas, 2011

Berdasarkan  dari  tabel  tersebut,  dapat  dilihat  bahwa  hampir  keseluruhan

perempuan di wilayah Indonesia tingkat putus sekolah berdasarkan SMA/MA/SMK

lebih rendah daripada jumlah laki-laki. Hal ini tentu merupakan capaian yang cukup

baik dari pemerintah dalam peningkatan akses pendidikan bagi perempuan. Meski

demikian, masih ada wilayah yang jumlah perempuan putus sekolah cukup tinggi,

misalnya pada provinsi Sulawesi Tenggara yaitu sekitar 7,17 persen.30 Selain itu, jika

dilihat dari persentase tingkat buta huruf berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat dari

tabel berikut.

30 Badan Pusat Statistik, 2012, Profil Perempuan Indonesia 2012, Jakarta : Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Anak, hlm 37
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Tabel 3.3 Persentase Penduduk Usia 18 tahun Keatas yang Melek Huruf

Berdasarkan Provinsi, Jenis Kelamin, 2011

Provinsi Perempuan Laki-Laki
Aceh 93,54 97,47
Sumatera Utara 95,13 98,03
Sumatera Barat 94,46 97,42
Riau 96,39 98,44
Kepulauan Riau 96,92 98,20
Jambi 92,911 97,44
Sumatera Selatan 94,83 97,96
Bangka Belitung 93,08 97,45
Bengkulu 92,08 97,41
Lampung 91,98 97,10
DKI Jakarta 98,09 99,47
Jawa barat 93,79 97,50
Banten 94,09 97,72
Jawa Tengah 85,58 93,95
DI Yogyakarta 86,32 96,07
Jawa Timur 83,07 92,81
Bali 82,91 94,34
Nusa Tenggara Barat 76,94 87,59
Nusa Tenggara Timur 84,41 89,03
Kalimantan Barat 84,38 94,07
Kalimantan Tengah 96,10 98,08
Kalimantan Selatan 93,23 97,56
Kalimantan Timur 96,44 97,98
Sulawesi Utara 98,65 98,98
Gorontalo 94,63 94,10
Sulawesi Tengah 92,50 95,83
Sulawesi Selatan 85,06 89,57
Sulawesi Barat 82,56 90,67
Sulawesi Tenggara 87,05 94,01
Maluku 96,43 97,36
Maluku Utara 94,06 97,27
Papua 55,11 70,10
Papua Barat 88,91 94,98
Sumber : BPS RI-Susenas, 2011
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Melalui data tersebut dapat diketahui bahwa angka melek huruf terutama bagi

perempuan sudah cukup baik, namun masih lebih rendah daripada laki-laki. Dapat

dilihat bahwa perempuan di wilayah Papua misalnya, masih memiliki tingkat melek

huruf yang cukup rendah yaitu 55,11 persen, jauh dibandingkan dengan provinsi  lain

yang sudah mulai  memasuki  angka  80-90 persen.  Jumlah  ini  berbanding terbalik

dengan  jumlah  angka  putus  sekolah  perempuan  di  Papua  yang  lebih  rendah  dari

beberapa provinsi di Indonesia.

 Terlepas dari problematika tersebut, saat ini memang banyak sekolah yang sudah

atau  bahkan  memiliki  lebih  banyak  murid  perempuan  daripada  murid  laki-laki.

Melihat hal tersebut, maka akan sangat mungkin jika di tahun-tahun kedepan seluruh

anak Indonesia dapat berkontribusi dalam bidang pendidikan. Kesempatan tersebut

juga akan semakin maksimal jika pemerintah mampu membuat sistem pendidikan

yang berkemajuan dan tidak bias gender sehingga melalui pendidikan inilah laki-laki

maupun  perempuan  dapat  membentuk  kerjasama  yang  baik  untuk  pembangunan

Negara. Selain itu, diperlukannya juga kesiapan dari para pengajar yang kompeten

agar  dapat  memberikan  ilmu  yang  berguna  dan  mampu  memajukan  pendidikan

Indonesia.
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