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IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Kota Bandar Lampung

Kotamadya Bandar Lampung selain Ibu Kota Provinsi Lampung juga merupakan

Ibu Kota Bandar Lampung. Provinsi Lampung dibentuk dengan Peraturan

Pemerintah UU No. 3 Tahun 1964 pengganti UU No. 14 Tahun 1964. Sebelum

menjadi Provinsi Lampung, Lampung merupakan suatu Keresidenan. Sebagai

tindak lanjut statusnya di zaman Hindia Belanda dahulu dengan sebutan

Residentie der Lapongohe Districten, sewaktu zaman Hindia Belanda dahulu

keresidenan Lampung merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Selatan.

Wilayah Kota Bandar Lampung di zaman Hindia Belanda dahulu termasuk

wilayah onder afdeling Telokbetong yang dibentuk dengan Staatsbalat 1912

Nomor 462, terdiri dari Ibu Kota Telukbetong sendiri dan daerah-daerah

sekitarnya. Sebelum tahun 1912 Ibu Kota Telukbetong ini meliputi juga

Tanjungkarang yang terletak sekitar 5 km di sebelah utara Kota Telukbetong. Ibu

Kota onder afdeling Telokbetong adalah Tanjungkarang, sementara Kota

Telokbetong sendiri berkedudukan sebagai Ibu Kota Keresidenan Lampung,

kedua kota tersebut tidak termasuk dalam Marga Verband, melainkan berdiri
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sendiri yang dikepalai oleh seorang Asisten Demang tunduk kepada Hoof Van

Plaatsyek Besrtuur yaitu Kepala Onder afdeling Telokbetong. Biaya sehari-hari

untuk pemeliharaan kedua kota tersebut ditanggung oleh suatu dana yang disebut

Plaatsleyk Fonds. Pengelolaan keuangan diatur dalam Keputusan Residen

Lampung tanggal 24 November 1930 Nomor 169.

Sejak kemerdekaan Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor: 22 Tahun

1946, Kota Tanjungkarang dan Telukbetung berstatus Kota Kecil yang merupakan

bagian dari Kabupaten Lampung Selatan. Wilayah sekitarnya dipisahkan dari

wilayah Onder afdeling Telukbetung–Tanjungkarang yang di dalamnya terdapat 2

Kecamatan yaitu: Kecamatan Tanjungkarang dan Kecamatan Telukbetung. Sisa

wilayah Onder afdeling Telukbetung dimasukkan dalam wilayah Kabupaten

Lampung Selatan. Kotamadya Tanjungkarang-Telukbetung (Bandar Lampung)

sebagai Ibu Kota Provinsi Lampug berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Bandar Lampung) Nomor 5

Tahun 1983, tanggal 26 Januari 1983 telah ditetapkan hari jadinya pada tanggal 17

Juni 1682.

2. Kondisi Demografi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Provinsi Lampung, selain merupakan

pusat kegiatan pemerintahan, sosial politik, kebudayaan dan perekonomian dari

Provinsi Lampung, yang secara ekonomis menguntungkan bagi pertumbuhan dan

pengembangan Kota Bandar Lampung yaitu sebagai pusat perdagangan, industri

dan wisata. Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan pendidikan,

Kota Bandar Lampung memiliki sarana pendidikan mulai dari tingkat taman
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kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Terdapat 42 perguruan tinggi yang terdiri

dari 2 perguruan tinggi negeri (Universitas Lampung dan Politeknik Negeri

Lampung) serta 40 perguruan tinggi swasta (19 akademi, 16 sekolah tinggi, 1

institut, dan 5 universitas). Universitas swasta yang terdapat di Kota Bandar

Lampung adalah: Universitas Bandar Lampung, Universitas Malahayati, Institut

Bisnis dan Informatika Darmajaya ,Universitas Muhammadiyah Lampung,

Universitas Saburai, dan Universitas Tulang Bawang, DCC Lampung).

Tabel 4. Data Sekolah di Kota Bandar Lampung

Pendidikan
formal

SD atau
MI negeri
dan swasta

SMP atau
MTS

negeri dan
swasta

SMA
negeri

dan
swasta

MA
negeri

dan
swasta

SMK
negeri

dan
swasta

Perguruan
tinggi

Jumlah
satuan

314 143 56 13 42 42

Sumber: Dinas Pendidikan 2015

Penduduk kota Bandar Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa (heterogen)

dari hasil proyeksi tahun 2009 jumlah penduduk Kota Bandar Lampung tercatat

833,517 jiwa dengan sex ratio 101,90 yang berarti jumlah penduduk laki-laki

lebih banyak daripada penduduk perempuan.

Tabel 5.  Luas Wilayah Kota Bandar Lampung

No. Kecamatan Luas (Km2)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tanjungkarang Pusat
Tanjungkarang Timur
Tanjungkarang Barat
Telukbetung Utara
Telukbetung Selatan
Telukbetung Barat
Panjang
Sukarame
Kedaton

4,05
2,03
14,99
4,33
3,79
11,02
15,75
14,75
4,79

Total 75,5
Sumber: BPS Kota Bandar Lampung 2013
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Wilayah Kota Bandar Lampung merupakan daerah perkotaan yang terus

berkembang dari daerah tengah ke daerah pinggiran kota yang ditunjang fasilitas

perhubungan dan penerangan. Pengembangan kota ditandai dengan tumbuhnya

kawasan permukiman, namun demikian daerah pinggiran belum terlihat jelas ciri

perkotaannya. Pada tahun 2001 Kota Bandar Lampung dimekarkan dari 9

Kecamatan dan 84 kelurahan menjadi 13 kecamatan dan 98 kelurahan.

3. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Penduduk provinsi Lampung dapat menjadi dua jurai yaitu jurai asli yang

merupakan penduduk asli bersuku Lampung dan jurai pendatang, yaitu penduduk

dari provinsi lain yang tinggal dan menetap di Lampung. Provinsi ini juga

merupakan daerah penerima migrasi penduduk Indonesia, dari masa kolonisasi

hingga transmigrasi, sehingga penduduk Lampung pun terdiri dari beragam etnis.

Tak hanya lewat program transmigrasi, banyak pula penduduk dari provinsi lain

yang merantau ke Bandar Lampung untuk mengadu nasib. Hal ini lah yang

menyebabkan provinsi Lampung bukan hanya terdiri dari penduduk asli

Lampung, namun juga pendatang.

Tabel 6. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung Per Kecamatan,
Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk Tahun 2013

No. Kecamatan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1. Kedaton 44.919 44.776 89.695
2. Kemiling 36.403 36.178 72.582
3. Panjang 33.250 31.675 64.925
4. Rajabasa 23.712 22.136 45.848
5. Sukabumi 33.224 32.249 65.473
6. Sukarame 36.503 36.248 72.751
7. Tanjung Karang Barat 33.027 32.097 65.124
8. Tanjung Karang Pusat 36.859 37.728 74.586
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9. Tanjung Karang Timur 45.655 45.157 90.812
10. Tanjung Senang 21.252 21.027 42.279
11. Teluk Betung Barat 31.633 29.577 62.210
12. Teluk Betung Selatan 47.927 45.738 93.665
13. Teluk Betung Utara 32.256 31.675 63.935

Jumlah 571 192 446 261 903 885
Sumber : BPS Kota Bandar Lampung 2013

B. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Singkat Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung terletak di Jl. Amir Hamzah Gotong

Royong Tanjung Karang Bandar Lampung. Kantor Dinas Pendidikan dan

Perpustakaan Kota Bandar Lampung yang dahulu disebut dengan kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang Teluk Betung yaitu

pada tahun 1976. Struktur organisasi pada saat itu sesuai dengan surat keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 0173/01/1983

tanggal 14 Maret 1983, dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 0363 / 0 / 1988 tanggal 20 Juli 1988 tentang perubahan keputusan

Mendikbud RI Nomor : 0304/0/1984 yaitu pasal 82 butir 14.

Tahun 1983 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tanjung Karang

Barat Teluk Betung diubah menjadi Kantor Departemen Pendidikan dan

Kebudayaan Kota Madya Daerah Tk 11 Bandar Lampung (lembaran Negara

Tahun 1983 Nomor 30, tambahan lembaran Negara Nomor 3254). Kemudian

pada tahun 1999 Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Madya

Daerah Tingkat 11 Bandar Lampung diubah nama menjadi Kantor Departemen

Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung Berlakunya Undang-undang Nomor

22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan kewenangan
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otonomi kepada daerah dengan didasarkan azas desentralisasi dalam wujud

otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab antara lain mengundang

konsekuensi adanya perubahan dasar dari sisi kelembangan di daerah, maka

dipandang perlu menata susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan

Perpustakaan Kota Bandar Lampung.

Pemberlakuan struktur organisasi Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar

Lampung tersebut sejak diterbitkannya surat keputusan Walikota Bandar

Lampung Nomor : 8 Tahun 2001 Tanggal 1 Januari 2001 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Dinas P & P Kota Bandar Lampung setelah terbitnya

keputusan Walikota tersebut di atas, maka terjadi perubahan nama kantor yaitu

Departemen Pendidikan Nasional Kota Bandar Lampung berubah menjadi Kantor

Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor : 05 Tahun 2008 Tanggal, 11

Februari 2008 Dinas Pendidikan dan Perpustakaan berubah menjadi Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar

Lampung Nomor : 88 Tahun 2012 Tanggal 11 September 2013 Pemekaran UPT

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dari 13 UPTD menjadi 20 UPTD Dinas

Pendidikan Kecamatan. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung juga terbagi

dalam 13 kantor Dinas Kecamatan atau UPTD di Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi Organisasi

a) Visi

Visi pendidikan di Kota Bandar Lampung dirumuskan sebagai berikut:

“Terwujudnya pendidikan berkualitas dan terjangkau dengan dilandasi oleh
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keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menguasai IPTEK

dan berdaya saing”. Visi tersebut merupakan upaya untuk mendorong pendidikan

di Kota Bandar Lampung berkualitas dan terjangkau untuk menjadi yang unggul

dan mengantarkan masyarakat Bandar Lampung untuk siap bersaing dalam

menghadapi pasar bebas dengan sumber daya manusia yang dilandasi iman dan

taqwa dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian

wawasan peningkatan daya saing dan keunggulan dengan meningkatkan

kesejahtaraan dan ketaqwaan masyarakat merupakan upaya menyeluruh

(comprehensive) yang didukung pembangunan pendidikan dan kebudayaan

sehingga pada akhirnya meningkat kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

b) Misi

Adapun Misi dari dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

1. Mewujudkan perluasan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan. Misi ini

dimaksudkan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang

memadai dalam rangka meningkatkan daya tampung siswa pada setiap jenis,

jenjang, dan jalur pendidikan. Dengan tersedianya sarana dan prasarana

pendidikan yang memadai, warga masyarakat usia sekolah akan memiliki

kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengikuti pendidikan yang menjadi

haknya sebagai warga masyarakat. Selain pembangunan fisik dalam

mendukung pemerataan pendidikan, siswa kurang mampu perlu diberikan

bantuan beasiswa dan sekolah kurang mampu diberikan bantuan operasional

sehingga kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Melalui misi

ini akan disinergikan dan dipadukan seluruh potensi yang dimiliki baik
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pemerintah pusat, propinsi, kabupaten atau kota maupun masyarakat

termasuk orang tua untuk dalam mendukung perluasan daya tampung

pendidikan. Potensi tersebut diartikan sebagai kebijakan, program,

penyediaan lahan, dan sarana prasarana serta alokasi angaran pendidikan.

2. Meningkatkan kualitas SDM yang menguasai iptek, unggul dan berstandar

nasional atau internasional Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia di Bandar Lampung. Kualitas SDM sangat

ditentukan tingkat penguasaan manusia dalam menyerap kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagai dasar meningkatkan kualitas dan

kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk itu kualitas pendidikan dalam arti

proses transformasi pengetahuan kepada peserta didik perlu ditingkatkan

melalui tersedianya fasilitas dan alat pendidikan yang memadai, tenaga

kependidikan yang memiliki kompetensi, sistem manajemen pendidikan yang

efektif dan efisien termasuk tersusunnya kurikulum pendidikan yang sesuai

dengan kebutuhan masyarakat. Dengan tersedianya fasilitas, tenaga pendidik,

sistem manajemen dan kurikulum sekolah sesuai standar nasional dan standar

pelayanan minimal (SPM) yang ditetapkan, maka diharapkan out put

pendidikan akan meningkat secara kualitas dan memiliki nilai keunggulan

dibandingkan dengan daerah lainnya.

3. Meningkatkan kualitas pendidikan kejuruan yang memiliki keterampilan,

unggul dan berdaya saing. Misi ini ditujukan untuk membentuk SDM yang

memiliki keahlian atau ketrampilan sebagai modal dasar dalam memasuki

persaingan pasar bebas dalam era globalisasi ketenagakerjaan. Artinya

sekolah dan satuan penyelenggara pendidikan lainnya harus mampu mencetak
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peserta didik menjadi SDM yang handal, memiliki ketrampilan/ keahlian

yang siap pakai sesuai kebutuhan pasar kerja. Dalam era globalisasi yang

ditandai makin ketatnya persaingan dalam memproleh lapangan kerja, maka

penguasaan dalam berbagai bidang keahlian sangat diperlukan. Disamping itu

keterampilan atau keahlian yang dimiliki harus sesuai kemajuan ilmu

pengetahuan dan teknologi sebagaimana halnya dunia usaha atau industri

yang menerapkan kemajuan teknologi canggih. Dengan pendidikan

ketrampilan yang menerapkan sistem kurikulum berbasis ilmu pengetahuan

dan teknologi canggih, maka diharapkan out put lulusan pendidikan kejuruan

akan memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi di pasar global. Untuk

mencapai tujuan tersebut, sekolah perlu dilengkapi fasilitas ketrampilan

teknologi tinggi serta penyediaan tenaga kependidikan yang berkompetensi

dan professional.

4. Mengembangkan jumlah lembaga pendidikan non formal dan informal Misi

ini dimaksudkan adanya pengembangan pendidikan nonformal yang

diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan

pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap

pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik

dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan ketrampilan fungsional

serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

3. Tujuan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi

yang akan dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu (umumnya 1 (satu)
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sampai 5 (lima) tahun). Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung dapat secara tepat mengetahui apa yang harus

dilaksanakan dalam memenuhi visi dan misinya dengan mempertimbangkan

sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan

strategis juga memungkinkan untuk mengukur sejauh mana visi dan misi telah

dicapai mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan visi dan misi yang

telah ditetapkan.

C. Kebijakan Pengarusutamaan Gender di Pendidikan di Kota Bandar

Lampung

Pendidikan Masyarakat merupakan suatu Proses dimana upaya pendidikan yang

diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya masyarakat

untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat

dan memberdayakan masyarakat. Sejatinya pengembangan pembangunan

pendidikan masyarakat merupakan upaya peningkatan kemampuan personal orang

dewasa sebagai anggota masyarakat yang pada gilirannya akan meningkatkan

kapasitas masyarakat sebagai investasi masyarakat dalam pembelajaran sebagai

proses pendidikan sepanjang hayat. Seiring dengan kecenderungan perkembangan

dan tuntutan masyarakat yang makin kompleks, kebutuhan masyarakat terhadap

layanan pendidikan non formal makin berkembang.

Pada kenyataannya secara universal bahwa manusia berbeda satu sama lainnya

dalam hal : intelegensi, minat, bakat, kepribadian, fisik, maupun kondisi sosial.

Dalam proses pendidikan di sekolah akan nampak perbedaan-perbedaan

individual, seperti dalam hal-hal :
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a. Sifat-sifat atau ciri-ciri siswa dalam hal kemampuan keterampilan, dan sikap

belajar

b. Macam atau kualitas instruksi termasuk didalamnya proses anak belajar

c. Hasil belajar, meliputi jenis dan tingkat hasil belajar dalam ranah kognitif,

afektif dan psikomotorik

Pemahaman ideologi gender telah menyebar luas di masyarakat sesuai dengan

perkembangan ilmu dan budaya. Adat kebiasaan dan kultur menyebarluaskannya

kepada generasi yang sama atau mengestafetkan antar generasi dalam rumah

tangga, masyarakat dan bangsa bahkan di pasar tenaga kerja dan tempat kerja.

Laki-laki dan perempuan diharapkan memegang peran tertentu, jika peran itu

tidak dijalankan maka ia dianggap melawan norma atau adat. Pada budaya yang

lebih mementingkan laki-laki dibandingkan perempuan pada berbagai aspek

penting kehidupan, gender terekspresikan pada berbagai sikap, tingkah laku,

tradisi, norma dengan akibat perempuan berada dalam keadaan tersubordinasi,

didominasi ataupun tereksploitasi.

Pada kehidupan yang makin moderen dan menjunjung tinggi nilai-nilai hak azazi

manusia, konstruksi masyarakat tentang gender seharusnya berubah. Konstruksi

gender kini seharusnya menempatkan laki-laki dan perempuan pada peran, tugas-

tugas dan kedudukan yang seimbang pada berbagai aspek penting kehidupan.

Ekspresi gender tersebut dapat diidentifikasikan dalam keluarga, tempat kerja,

pendidikan, organisasi, media maupun proses pembangunan. Dalam hal-hal

tertentu menanamkan konsep gender diharapkan melibatkan semua pihak dan
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dilaksanakan secara bertahap, berkesinambungan dan terintegrasi secara

komprehensif. Proses ini sangat berkenaan dengan struktur kepribadian siswa.

Pertama, dalam rangka menyongsong era globalisasi, pemahaman atas konsep

gender hendaknya mampu kita proyeksikan secara realistis ke masa depan. Sexual

Roles (makna peran sosial) yang terjadi pada masa lampau, sudah seharusnya

ditata kembali. Untuk itu dibutuhkankan pribadipribadi yang utuh dan mampu

berperan secara holistic dalam masyarakat tanpa terbelenggu stereotipi maskulin

dan feminim yang sudah tidak sesuai dengan era masa kini. Dengan lahirnya

Generasi-generasi yang kreatif dan inovatif sebagai sumberdaya manusia yang

berkualitas, sepatutnya diciptakan iklim yang kondusif untuk memperluas potensi

yang dimiliki siswa seputar pemahaman baru tentang feminisme dan maskulin

sebagai dua watak yang berbeda, maka dimungkinkan seseorang memiliki watak

yang sangat maskulin dan sangat feminin.

Pembangunan pendidikan adalah upaya untuk mencerdaskan kehidupan dan

meningkatkan manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan

makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dituntut aktif serta dalam

pembangunan Mewujudkan pembangunan di bidang pendidikan diperlukan

peningkatan dan penyempurnaan pendidikan yang disesuaikan dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian, adat budaya serta

kebutuhan pembangunan terutama di sekolah-sekolah.

Berhasil tidaknya proses belajar mengajar pendidikan di sekolah sesuai dengan

tujuan yang diharapkan ditentukan oleh banyak factor baik dari internal maupun

dari eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa yang
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mempengaruhi keberhasilan dalam belajar diantaranya yaitu kondisi fisiologis,

kondisi psikologis, kematangan dan keseriusan, sedangkan faktor eksternal yang

berasal dari luar diri siswa diantaranya yaitu lingkungan alam dan lingkungan

sosial yang meliputi masyarakat, sekolah dan sarana prasarana.

Konsep pembangunan gender tidak dapat dilepaskan dari konsep pembangunan

kualitas SDM secara keseluruhan karena pembangunan gender berorientasi pada:

a. Produktifitas, Perempuan memiliki potensi dan kemampuan untuk

meningkatkan produktifitasnya dan berpartisipasi penuh dalam proses mencari

penghasilan dan lapangan pekerjaan.

b. Pemerataan, Setiap Perempuan harus memiliki kesempatan yang sama, semua

hambatan untuk akses dan partisipasi mereka dalam berbagai bidang

kehidupan harus dihapuskan sehingga memperoleh peluang yang sama dengan

laki-laki.

c. Pemberdayaan, Semua Perempuan seyogyanya berpartisipasi penuh dalam

pengambilan keputusan dan proses yang mempengaruhi kehidupan, sehingga

dapat memberikan kontribusi yang utuh terhadap pembangunan.

d. Berkelanjutan, Akses Perempuan terhadap setiap peluang dan kesempatan

bukan hanya untuk generasi sekarang tapi juga untuk generasi yang akan

datang. Semua bentuk sumber daya fisik, manusia, alam perlu selalu

diperbarui dan dikembangkan secara terus menerus.

Gender Analysis Pathway (GAP) atau Alur Kerja Analisis Gender (AKAG) dan

Policy Outlook and Plan of Action (POP) sebagai salah satu teknik analisis gender

yang secara khusus dapat diimplementasikan dalam analisis kebijakan dan

perencanaan program yang responsif gender. GAP adalah metode analisis untuk



63

mengetahui ketidaksetaraan gender dengan memperhatikan aspek akses, kontrol,

partisipasi dan manfaat yang diperoleh perempuan dan laki-laki dalam program-

program pembangunan, mulai dari aspek kebijakan hingga monitoring dan

evaluasi. POP digunakan untuk menganalisis kebijakan dan rencana tindakan

untuk mengatasi masalah.

AKAG (Alur Kerja Analisis Gender) sebagai alat untuk belajar tentang analisis

gender langsung di lapangan dan penerapannya menjadi satu kesatuan dengan

POP sebagai kerangka tindak lanjut. Dalam alur kerja ini perencana bergerak dari

tujuan umum kebijakan menuju pemahaman yang lebih luas tentang aspek gender,

kepekaan gender dan indikator gender. Di akhir proses penggunaan alat ini,

perencana dapat menguasai perspektif analisis baru yang dapat diterapkan ke

dalam analisis kebijakan, program dan proyek. GAP dapat diterapkan untuk

menganalisis perencanaan program secara komprehensif sejak perencanaan

hingga evaluasi.

a. Analisis kebijakan responsif gender

b. Reformulasi kebijakan yang responsif gender

c. Rencana aksi/kebijakan operasional yang responsif gender

d. Pelaksanaan program

e. Monitoring dan evaluasi

Langkah-langkah pelaksanaan GAP untuk mengkaji kebijakan yang responsif

gender adalah :

a. Mengkaji tujuan, sasaran kebijakan program/proyek/ kegiatan. Bagaimana

rumusan kebijakan yang ada dalam Propenas, Propeda, Renstra, program atau
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proyek. Apakah rumusan tersebut telah menggambarkan KKG atau responsif

gender. Untuk itu diperlukan data pembuka wawasan, berupa data atau

informasi baik kuantitatif maupun kualitatif, terpilah menurut jenis kelamin

sehingga dapat menunjukkan adanya ketidaksetaraan antara perempuan dan

laki-laki. Statistik gender sangat membantu penyediaan data kuantitatif,

misalnya angka partisipasi sekolah, tingkat pendidikan, angka buta huruf, dan

lain-lain.

b. Reformulasi kebijakan adalah perumusan kembali kebijakan program/

proyek/kegiatan yang responsive gender yang bertujuan untuk menghilangkan

atau memperkecil ketidaksetaraan gender. Hilangnya atau berkurangnya

ketidaksetaraan gender diukur dengan indikator gender sebagai alat ukur

keberhasilan, secara kualitatif ataupun kuantitatif yang terpilah menurut jenis

kelamin. Adalah rincian kegiatan dari kebijakan yang telah di reformulasi.

Kegiatan tersebut menuju pada sasaran spesifik secara kuantitatif atau

kualitatif, yang membantu mengurangi ketidaksetaraan gender.

Pengarusutamaan Gender (Pokja Pug) Kota Bandar Lampung Tahun 2011 dengan

tugas-tugas :

a. Mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD.

b. Melaksanakan Sosialisasi dan Advokasi PUG kepada Pemerintah Kota Bandar

Lampung.

c. Mendorong terwujudnya Anggaran yang berpersfektif Gender.

d. Membantu dan mendorong perbaikan kebijakan agar Responsif Gender.

e. Melakukan pemantauan pelaksanaan PUG dimasing-masing SKPD.
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Pelaksanaan program yang responsif gender mengacu pada perencanaan yang

telah dirumuskan dan kondisi lapangan. Adapun Program Kerja Pokja PUG Kota

Bandar Lampung yang akan dilaksanakan :

Tabel 7. Program Kerja Pokja PUG Kota Bandar Lampung

Bidang Progrsm Rencana Aksi Pelaksana

Pening katan
dukungan Politik
Dalam PUG

Mempromosikan
PUG kepada
SKPD Kota B.
Lampung

Sosialisasi,
advokasi,
lokakarya
dengan materi
yang relevan
dalam bentuk
DISKUSI

1. DISDIK
2. DPRD
3. BAPPEDA
4. BPS
5. DEPAG
6. BKKBN

Mendorong
terwujudnya
Anggaran yang
berperspektif
gender

Penyusunan
Rancangan Perda/
Perwali tentang
Implementasi
PUG

1. DPRD
2. BAPPEDA

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, 2015

Ada kalanya kondisi lapangan berbeda satu sama lain dan sangat besar

pengaruhnya, sehingga perlu modifikasi dalam pelaksanaan. Oleh karena itu tolok

ukur pelaksanaan adalah kesesuaian dengan yang direncanakan, modifikasi yang

harus dilakukan, dan solusi yang diambil, dengan tetap mengacu responsif gender,

efektifitas dan efisiensi program dalam pencapaian sasaran.

Pemantauan atau monitoring perlu dilakukan pada setiap langkah GAP,

sedangkan evaluasi dapat dilakukan pada periode waktu tertentu setelah kebijakan

atau program dilaksanakan. Pemantauan atau monitoring dimaksudkan untuk

mengawasi secara cermat, mengamati secara kontinyu fungsi kebijakan atau

program atau kegiatan, serta manfaat apakah sesuai dengan yang direncanakan.

Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan
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tujuan kebijakan atau program atau kegiatan. Langkah ini dapat dibantu dengan

teknik analisis gender, dengan pilihan yang sesuai dengan isu gender/kebijakan

gender apa yang akan di monitoring dan dievaluasi.



Tabel 8. Jumlah Siswa SD Negeri Kota Bandar Lampung Menurut Jenis Kelamin Tahun 2013/2014

No KECAMATAN
JUMLAH JUMLAH SISWA PERSENTASE (%) INDEKS

DISPARITAS
SD L P JML L P PARITAS

1 Sukarame 6 2,089 1,875 3,964 52.69929364 47.30070636 0.89755864 -5.398587286

2 Tanjung Senang 9 1,812 1,666 3,478 52.09890742 47.90109258 0.919426049 -4.197814836

3 Teluk Betung Timur 9 2,218 2,225 4,443 49.9212244 50.0787756 1.003155996 0.157551204

4 Sukabumi 11 2,503 2,284 4,787 52.28744516 47.71255484 0.912504994 -4.574890328

5 Teluk Betung Utara 12 1,726 1,694 3,420 50.46783626 49.53216374 0.981460023 -0.935672515

6 Tanjung Karang Timur 9 2,012 1,853 3,865 52.05692109 47.94307891 0.920974155 -4.113842173

7 Tanjung Karang Pusat 10 2,092 1,853 3,945 53.02915082 46.97084918 0.885755258 -6.058301648

8 Teluk Betung Selatan 12 2,287 2,216 4,503 50.78836331 49.21163669 0.968954963 -1.576726627

9 Teluk Betung Barat 5 814 755 1,569 51.88017846 48.11982154 0.927518428 -3.760356915

10 Kedamaian 6 1,692 1,562 3,254 51.99754149 48.00245851 0.923167849 -3.995082975

11 Way Halim 11 2,064 1,996 4,060 50.83743842 49.16256158 0.967054264 -1.674876847

12 Tanjung Karang Barat 17 2,805 2,727 5,532 50.70498915 49.29501085 0.972192513 -1.409978308

13 Labuhan Ratu 9 1,582 1,487 3,069 51.54773542 48.45226458 0.939949431 -3.095470837

14 Langkapura 8 1,350 1,248 2,598 51.9630485 48.0369515 0.924444444 -3.926096998

15 Kemiling 13 3,146 3,026 6,172 50.97213221 49.02786779 0.961856325 -1.94426442

16 Kedaton 11 1,454 1,322 2,776 52.37752161 47.62247839 0.909215956 -4.755043228

17 Panjang 10 2,987 2,921 5,908 50.55856466 49.44143534 0.977904252 -1.117129316

19 Rajabasa 8 1,390 1,388 2,778 50.03599712 49.96400288 0.998561151 -0.07199424

JUMLAH 196 40,214 38,185 78,399 51.29402161 48.70597839 1.053136048 -2.588043215

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
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