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V.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dibahas tentang kapasitas Sumber Daya Manusia dalam

implementasi pengarusutamaan gender pada tingkat satuan pendidikan sekolah

dasar khususnya di Kota Bandar Lampung. Analisis dilakukan dengan

menggunakan data-data yang telah diperoleh dan diolah yang di dapatkan melalui

wawancara dengan informan maupun informasi tertulis, baik data-data yang

dimiliki oleh informan maupun tulisan di media massa.

A. Deskripsi Hasil Penelitian Kapasitas Sumber Daya Manusia Dalam
Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Di Sekolah Dasar
Negeri Di Kota Bandar Lampung

Pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, PUG

merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu

dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting

untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun

perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan

mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan.
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Untuk mengetahui kapasitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan

strategi pengarusutamaan gender, peneliti melakukan kajian dengan mengacu

pada pendapat yang dikemukakan oleh Jarvis bahwa dalam kompetensi terdapat

tiga elemen dasar, yaitu pengetahuan dan pemahaman, keterampilan-

keterampilan, dan Sikap-sikap profesional.

1. Pengetahuan Sumber Daya Manusia Mengenai Konsep Kebijakan

Pengarusutamaan Gender

Untuk mewujudkan adanya pendidikan yang adil gender, maka diperlukan adanya

pemahaman dari pembuat kebijakan dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota Bandar

Lampung mengenai konsep keadilan dan kesetaraan gender dalam pendidikan

yang menjadi informan sudah mengetahui konsep gender secara umum. Drs. Doan

Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

mengatakan bahwa gender itu tidak boleh ada perbedaan antara laki-laki dan

perempuan, jadi pekerjaan laki-laki juga bisa diberikan kepada perempuan

maupun sebaliknya. Gender memberikan patokan-patokan agar seorang

perempuan juga jangan sampai lupa dengan perannya sebagai seorang perempuan.

Pada konsep gender yang sebenarnya perempuan harus setara dengan laki-laki

seperti dalam beberapa hal, misalnya sama-sama bekerja, sama-sama punya

profesi dan sama-sama mempunyai prestasi yang tinggi. Dalam hal ini perempuan

bisa menyamai laki-laki atau bahkan melebihinya.

Peran sekolah sebagai institusi pendidikan memang seharusnya bertujuan untuk

memberikan pelayanan yang adil dan seimbang sesuai dengan kebutuhan peserta

didiknya. Hal tersebut sepenuhnya sudah dipahami oleh kepala sekolah untuk
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menjamin tidak adanya diskriminasi dalam memberikan pelayanan pendidikan.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Drs.Doan Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang mengatakan bahwa sekolah tidak

membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dalam proses pembelajaran,

dalam mendidik dan dalam melaksanakan tugas apapun, jadi dalam memberikan

pelayanan pendidikan pada anak semuanya harus sama1

Pendapat yang hampir sama juga diutarakan oleh Hj. Yusni Ulfa M.Pd selaku

Kepala SDN 2 Gedung Air Bandar Lampung yang mengatakan bahwa dalam

memperlakukan seluruh anak didik yang tediri dari perempuan dan laki-laki itu

tidak boleh di beda-bedakan namun tetap ada batasannya, jadi intinya ada

indikator-indikator tertentu yang harus dibedakan namun dalam pemberian tugas

anak laki-laki dan anak perempuan diberi tugas yang sama. Seandainya memilih

suatu kegiatan untuk event atau lomba minimal presentase peserta yang ikut untuk

putra maupun putri harus sama.2 Pihak Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung

sebagai pembuat kebijakan juga menganggap integrasi gender dalam pendidikan

menjadi suatu hal yang penting, karena seluruh siswa punya kesempatan yang

sama. Jika pada umumnya anak perempuan yang lebih tekun, tapi ternyata anak

laki-laki jika diberi kesempatan juga bisa melakukan hal-hal yang biasanya

dilakukan oleh anak perempuan. Sehingga kesempatan-kesempatan untuk

mengembangkan potensi siswa itu diberikan kepada semua.

1 hasil wawancara kepada Bapak Drs.Doan Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung, 9 Maret 2015
2 hasil wawancara kepada Hj. Yusni Ulfa M.Pd selaku Kepala SDN 2 Gedung Air Bandar Lampung,
18 Maret 2015
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Pentingnya mengintegrasikan gender ke dalam pelajaran itu agar satu mata

pelajaran tertentu tidak didominasi satu kaum. Artinya pekerjaaan ini tidak hanya

diberikan oleh laki-laki atau pelajaran ini didominasi oleh anak perempuan.

Sebagai contoh, KTK (Kerajinan Tangan dan Kesenian), memasak dan membuat

makanan ringan itu kalau dulu identik dengan anak perempuan. Maka dengan

adanya integrasi gender ini, materi-materi bagi anak perempuan pun dapat

dikenalkan pada anak laki-laki. Hal ini penting juga dilakukan karena anak akan

hidup di masyarakat otomatis harus bisa menerapkan materi-materi pelajaran baik

itu yang untuk perempuan maupun untuk laki-laki.

Gambar 1. Siswa Laki-laki dan Perempuan Saat Mengikuti Pelajaran Di
Sekolah

Sumber: (Hasil observasi di SDN 2 Rawa Laut, April 2015)

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa antara laki-laki dan perempuan tidak ada

perbedaan, dengan begitu siswa antara laki-laki dan perempuan tidak ada

kesenjangan gender.

Namun tidak semua kepala sekolah memiliki pemahaman tentang konsep integrasi

gender dalam pendidikan secara baik. Hal tersebut diungkapkan oleh Joko
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Purwanto, M.Pd selaku Kepala SDN 2 Rawalaut Bandar Lampung mengatakan

bahwa memang belum banyak kepala sekolah yang mengetahui tentang Kebijakan

Pengarusutamaan Gender, dikarenakan belum pernah mendapatkan sosialisasi

mengenai kebijakan tersebut. Istilah gender merupakan persamaan hak antara

perempuan dan laki-laki, jadi kesempatan untuk meraih prestasi setiap siswa itu

sama.3

Berdasarkan pendapat dari Kepala Sekolah SDN 2 Rawa Laut dan SDN 2 Gedong

Air mengatakan bahwa pemahaman terhadap Kebijakan Pengarusutamaan Gender

belum cukup baik karena sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan dan

Advokasi Pengarusutamaan Gender jarang dilakukan dan belum benar-benar

dipahami oleh masing-masing Kepala Sekolah. Kepala Sekolah seharusnya dapat

mengartikan perspektif gender sebagai pemberian hak dan kewajiban yang sama

antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Perspektif gender bukan berarti laki-laki dan perempuan harus sama, tetapi dilihat

menurut peran dan tanggung jawab masing-masing. Pemahaman yang baik

mengenai pentingnya integrasi gender pada kegiatan pendidikan, memungkinkan

setiap program-program pendidikan yang dibuat oleh kepala sekolah bisa lebih

responsif gender. Sebaliknya, ketika kepala sekolah belum memahami

sepenuhnya tentang integrasi gender dalam pendidikan maka kemungkinan

kebijakan-kebijakan yang dirumuskan tidak responsif gender atau bahkan bias

gender.4

3 hasil wawancara kepada Bapak Joko Purwanto, M.Pd selaku Kepala SDN 2 Rawalaut Bandar
Lampung, 16 Maret 2015
4 hasil wawancara kepada Hj. Yusni Ulfa M.Pd selaku Kepala SDN 2 Gedung Air Bandar Lampung,
18 Maret 2015
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi

tentang kebijakan PUG sudah dilakukan, namun belum berjalan sesuia dengan apa

yang menjadi tujuan dari kebiajakan PUG karena pengetahuan masih minim dari

sumberdaya manusia atau implementor. Pengetahuan sumber daya manusia

mengenai konsep kebijakan pengarusutamaan gender pelaksana kebijakan belum

seluruhnya memiliki pemahaman yang baik mengenai pentingnya integrasi gender

ke dalam pendidikan. Selain itu, materi yang ada belum ideal untuk mendukung

adanya kesetaraan gender sehingga perlu dilakukan revisi.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Mengimplementasikan
Kebijakan

Kemampuan mencakup pelaksanaan prosedur-prosedur yang diperlukan dalam

implementasi pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Dalam hal ini dibagi

ke dalam tiga indikator, yaitu integrasi gender pada Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP) dan silabus, penyusunan metode pembelajaran, dan revisi

terhadap materi bahan ajar yang dianggap bias gender.

a. Integrasi Gender pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan

Silabus

Kesetaraan gender merupakan salah satu acuan operasional dalam penyusunan

dan pengembangan Kurikulum. Setelah adanya Permendiknas Nomor 84 tahun

2008 kesetaraan gender semakin penting dan strategis untuk diintegrasikan ke

dalam pembelajaran salah satunya dengan mengintegrasikannya ke dalam RPP

maupun silabus. Berikut merupakan pernyataan dari Drs. Doan Irawan selaku

Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung mengatakan

bahwa terkait penyusunan RPP dan Silabus yang responsif gender dan integrasi
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gender ke dalam RPP sudah dilakukan, tetapi integrasi gender ke RPP dan silabus

tersebut belum dilakukan di semua kelas, yang sudah dilakukan hanya di kelas 4

dan 5 saja. Maka Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung tetap berusaha untuk

mendorong agar guru-guru yang belum bisa menyusun RPP dan silabus dapat

menyusun silabus dan RPP yang responsif gender.5

Meskipun sudah ada peraturan yang mengatur agar kesetaraan gender bisa

diintegrasikan ke dalam pembelajaran, namun belum semua sekolah menerapkan

hal tersebut. Integrasi ke dalam RPP maupun silabus juga belum dilakukan karena

sekolah menganggap hal tersebut masih belum terlalu penting. Mengenai integrasi

gender ke dalam RPP dan silabus Kepala SDN 2 Rawalaut Bandar Lampung

mengatakan bahwa hal yang sulit adalah untuk menyusun RPP dan silabus dalam

bentuk dokumen. Padahal seharusnya pada zaman seperti ini sudah tidak ada

memfokuskan tugas-tugas untuk salah satu jenis kelamin. Misalnya di dokumen

silabus dan RPP zaman dahulu muncul komponen siswa laki-laki dan perempuan,

sedangkan sekarang disesuaikan dengan standar yaitu peserta didik karena peserta

didik sudah mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, jika harus disebutkan

satu-persatu terlalu bertele-tele.6

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas menunjukkan bahwa masih kurangnya

keberpihakan dari pihak kepala sekolah dalam pelaksanaan pengarusutamaan

gender di bidang pendidikan. Hal tersebut dilihat dari belum adanya integrasi

gender ke dalam RPP maupun silabus, sehingga beberapa sekolah belum

5 hasil wawancara kepada Bapak Drs.Doan Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung, 9 Maret 2015
6 hasil wawancara kepada Bapak Joko Purwanto, M.Pd selaku Kepala SDN 2 Rawalaut Bandar
Lampung, 16 Maret 2015
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sepenuhnya menjadikan keadilan dan kesetaraan gender sebagai nilai-nilai utama

dalam pembelajaran.

b. Revisi Terhadap Materi Bahan Ajar yang Dianggap Bias Gender

Disamping penyusunan RPP dan silabus yang responsive gender, materi-materi

pada buku pelajaran sebagian besar masih dianggap bias gender. Bias gender

merupakan kondisi yang menguntungkan pada salah satu jenis kelamin yang

berakibat munculnya permasalahan gender. Dalam hal ini pihak sekolah sudah

menyadari dan melakukan pembenahan agar materi-materi bahan ajar yang akan

mereka berikan kepada siswa dapat menggambarkan potret perempuan dan laki-

laki yang dinamis dalam setting budaya yang relevan.

Integrasi mengenai kesetaraan gender ke dalam pembelajaran tidak hanya melalui

RPP maupun silabus yang responsif gender. Pada materi-materi bahan ajar yang

digunakan pun sebagian masih menggambarkan stereotipe gender yg keliru. Hal

ini yang perlu dibenahi agar segala aktivitas yang digambarkan pada bahan ajar

tersebut tidak menonjolkan jenis kelamin tertentu. Drs. Doan Irawan selaku

Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menjelaskan

bahwa bahan ajar yang responsif gender belum dilakukan integrasi gender

didalam RPP, karena masih belum ditetapkan akan memasukan gender itu

dibagian mananya. Walaupun belum memasukkan ke dalam RPP maupun silabus

tetapi Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sudah melakukan integrasi

gender ke dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya sudah dilakukan revisi

terhadap materi bahan ajar. Terkadang yang digambarkan di dalam buku itu

seorang perempuan sedang memasak, padahal laki-lakipun bisa melakukan hal
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tersebut. Hal ini yang mulai dibenahi ketika penyampaian di dalam kelas terhadap

siswa.7

Pendapat yang hampir sama mengenai bahan ajar yang responsif gender juga

diutarakan oleh Hj. Yusni Ulfa, M.Pd Kepala SDN 2 Gedung Air Bandar

Lampung mengatakan bahwa guru-guru sudah melakukan revisi bahan ajar.

Namun revisinya tidak lewat buku, karena buku tersebut memang aslinya sudah

seperti itu. Tapi revisinya lewat penyampaian atau saat implementasi

pembelajaran di dalam kelas, hal itu sudah disosialisasikan kepada guru-guru, dan

kepada seluruh wali murid. Ketika dilakukan pertemuan kepada wali murid disitu

pihak sekolah menyampaikannya.8

Gambar 2. Beberapa Bahan Ajar yang Sudah Berspektif Gender

Sumber: (Hasil observasi SDN 2 Rawa Laut, April 2015)

7 hasil wawancara kepada Bapak Drs.Doan Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung, 9 Maret 2015
8 hasil wawancara kepada Bapak Joko Purwanto, M.Pd selaku Kepala SDN 2 Rawalaut Bandar
Lampung, 16 Maret 2015
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Gambar diatas adalah salah satu contoh bahan ajar berspektif gender yang peneliti

temukan di SDN 2 Rawa Laut. Didalam buku tersebut sudah terdapat integrasi

gender pada materi bahan ajar. Namun sayangnya buku-buku tersebut belum

peneliti temui disekolah lain.

Beberapa kepala sekolah yang menjadi narasumber sepenuhnya memahami bahwa

materi bahan ajar seperti buku teks pelajaran masih belum ideal untuk mendukung

adanya kesetaraan gender. Di berbagai sekolah pada umumnya, buku teks menjadi

sumber utama dari materi-materi pelajaran yang diberikan di kelas, sehingga buku

teks berperan penting untuk menanamkan mindset kepada siswa akan pentingnya

kesetaraan gender.

Drs. Doan Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Bandar

Lampung juga membenarkan tentang masih adanya bahan ajar yang kurang

menunjukkan responsivitas gender, selain itu juga di masyarakat umum itu belum

begitu menerima sekali tentang hal ini. Misalnya dari buku-buku pelajaran gambar

orang masak itu pasti perempuan. Padahal laki-laki juga banyak yang bisa masak.

Kemudian ada kalimat “Ayah pergi ke kantor.” Padahal bisa saja “Ibu pergi ke

kantor”. Sebaiknya yang seperti itu sudah tidak dipakai lagi. Untuk itu diperlukan

adanya dukungan dari pihak luar untuk menyediakan bahan ajar yang sifatnya

responsif gender.9

Berdasarkan yang diutarakan beberapa narasumber di atas, masih ada gambar

yang menunjukkan seorang wanita atau ibu yang selalu direpresentasikan sebagai

9 hasil wawancara kepada Bapak Drs.Doan Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung, 9 Maret 2015
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ibu rumah tangga yang sedang memasak. Sedangkan profesi yang dianggap lebih

maskulin seperti seorang polisi digambarkan dengan seorang laki-laki. Bahan ajar

yang berwawasan gender sangat diperlukan untuk menghindari adanya setereotipe

gender. Stereotipe gender yang terkandung pada bahan ajar termasuk pada buku

teks pelajaran akan berdampak negatif terhadap upaya-upaya untuk mewujudkan

keadilan dan kesetaraan gender, khususnya di bidang pendidikan itu sendiri.

Selain guru, bahan ajar menjadi salah satu sumber belajar yang memiliki peran

penting dalam kegiatan pembelajaran. Karena sifatnya yang strategis, maka

sosialisasi sejak dini tentang wawasan gender melalui bahan ajar akan

mempengaruhi pola pikir dan pandangan siswa untuk memahami peran antar jenis

kelamin termasuk perilaku seseorang terhadap lawan jenis.

c. Metode Pembelajaran untuk Mendorong Potensi Peserta Didik.

Metode pengajaran merupakan salah satu komponen di dalam sistem

pembelajaran. Sedangkan guru merupakan faktor yang penting karena

mempengaruhi pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Kompetensi dan

kreativitas guru diperlukan agar dapat membuat metode pembelajaran yang dapat

mendorong potensi peserta didik. Menurut beberapa kepala sekolah yang menjadi

informan, setiap guru sudah terbiasa mendesain metode tertentu dalam proses

pembelajaran agar dapat memaksimalkan potensi peserta didik seperti yang

diutarakan oleh Drs. Doan Irawan Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota

Bandar Lampung bahwa di SD itu ada yang disebut dengan Kelompok Kerja Guru

(KKG). Pada kegiatan yang dilakukan KKG adalah mengelompokkan guru-guru

yang mengajar kelas 6 berkumpul menjadi satu kelompok. Guru kelas 1

berkumpul menjadi satu kelompok. Guru mata pelajaran pun berkumpul menjadi
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satu. Dalam KKG tersebut saling membahas dan saling sharing tentang metode

pembelajaran, cara pembuatan RPP dan silabus. Setiap kelas ada pemandunya dan

setiap mata pelajaran ada pemandunya kemudian setiap pemandu ini berkumpul.

Metode ini berhasil dilakukan pada beberapa SD seperti, SDN 2 Rawa Laut dan

SDN 2 Gedung Air, maka dari itu metode ini dipadukan karena dengan adanya

KKG sangat berpengaruh terhadap perkembangan peserta didik.10

Pendapat lain mengenai metode pembelajaran khusus agar dapat memaksimalkan

potensi peserta didik seperti yang diutarakan oleh Joko Purwanto M.Pd selaku

Kepala SDN 2 Rawalaut Bandar Lampung mengatakan  bahwa di sini metode

pembelajaran yang digunakan tidak hanya contextual learning, tapi juga

cooperative learning. Jadi kegiatan belajar mengajar juga menekankan pada sikap

atau perilaku kerjasama dari para siswa, misalnya dengan membentuk kelompok-

kelompok.11

Pernyataan tersebut juga dibenarkan oleh Hj. Yusni Ulfa, M.Pd selaku kepala

SDN 2 Gedung Air Bandar Lampung, untuk meraih sebuah kompetensi dasar

tertentu guru-guru biasanya sering menggunakan metode pembelajaran diskusi.

Dalam kelompok diskusi itu terdiri dari anggota yang heterogen. Ada laki-laki dan

perempuan, ada yang kemampuan akademiknya tinggi, ada yang agak kurang dan

dijadikan satu kelompok sehingga dengan harapan laki-laki dan perempuan

dengan kelompok ini ada kompetisi juga untuk bias mengeksplor dirinya. Selain

10 hasil wawancara kepada Bapak Drs.Doan Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung, 9 Maret 2015
11 hasil wawancara kepada Bapak Joko Purwanto, M.Pd selaku Kepala SDN 2 Rawalaut Bandar
Lampung, 16 Maret 2015
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kompetisi juga kerjasama jadi secara otomatis laki-laki dan perempuan saling

bekerjasama untuk menyelesaikan permasalahan yang didiskusikan.12

Gambar 3. Materi Pelajaran Olah Raga

Sumber: (Hasil Observasi di SDN 2 Rawa Laut, April 2015)

Dalam hal metode pembelajaran, Drs. Doan Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung mengatakan bahwa metode

pembelajaran yang digunakan tergantung pada gurunya masing-masing, yang jelas

metode pembelajaran harus disesuakan dengan materi, bukan hanya ceramah saja.

Guru pasti menggunakan metode pembelajaran yang menarik bagaimana caranya

agar materi bisa diterima oleh anak didik mereka.13

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai metode pembelajaran yang digunakan di

sekolah tersebut, peneliti menemui Bapak Sunarwan salah satu guru di SDN 2

Rawa Laut Bandar Lampung menjelaskan bahwa untuk metode pembelajaran

12 hasil wawancara kepada Hj. Yusni Ulfa M.Pd selaku Kepala SDN 2 Gedung Air Bandar Lampung,
18 Maret 2015
13 hasil wawancara kepada Bapak Drs.Doan Irawan selaku Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan
Kota Bandar Lampung, 9 Maret 2015
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sama seperti guru-guru lain pada umumnya, para guru menyampaikan materi tidak

hanya teori di kelas saja dan materi pelajaran tidak dibeda-bedakan untuk laki-laki

atau perempuan. Misalnya pada mata pelajaran olahraga materi sepak bola tetap

diberikan kepada siswi perempuan, tetapi porsinya tetap disesuaikan. Selain itu,

ada permainan-permaian kelompok di kelas, supaya semua peserta didik bisa

saling berinteraksi. Kalau ada diskusi kelompok kelompoknya tidak hanya terdiri

dari anak laki-laki saja, tetapi harus campur. Pemilihan anggota kelompok

dilakukan secara acak agar bisa merata.14

Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat dilihat bahwa metode

pembelajaran tertentu yang diterapkan secara langsung dapat mempengaruhi

prestasi dari peserta didik. Peserta didik laki-laki dan perempuan secara umum

memang memiliki karakteristik yang berbeda dan tentunya dibutuhkan cara-cara

yang berbeda pula dalam mendorong potensi mereka. Sehingga berdasarkan

pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa guru-guru telah memahami

adanya perbedaan karakteristik dari peserta didik laki-laki maupun perempuan

baik dari aspek kemampuan belajar maupun dari aspek yang lain. Dengan adanya

perbedaan tersebut guru-guru sudah menyadari bagaimana merumuskan metode

yang tepat untuk mendorong potensi belajar masing-masing siswa.

3. Tujuan Dari Konsep Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Sikap-sikap profesional mencakup pengetahuan tentang profesionalisme,

komitmen terhadap profesionalisme, dan kesediaan untuk bertindak secara

profesional. Dalam upaya peningkatan potensi peserta didik tidak hanya

14 hasil wawancara Bapak Sunarwan salah satu guru di SDN 2  Rawa Laut Bandar Lampung, 16
Maret 2015
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pembuatan metode dalam pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar.

Kewajiban guru untuk bertindak secara profesional juga diperlukan dengan

memberikan peran dan tanggungjawab kepada peserta didik serta memberikan

kesempatan yang sama kepada mereka pada saat proses pembelajaran baik di

dalam kelas maupun di luar kelas.

Seluruh kegiatan pembelajaran dapat dikatakan netral apabila tidak

memperhitungkan representasi antara laki-laki dan perempuan, bias gender

apabila kegiatan tersebut pada akhirnya hanya memihak pada salah satu jenis

kelamin, dan responsif gender jika kegiatan tersebut memberikan kemanfaatan

yang sama baik bagi peserta didik laki-laki maupun perempuan. Joko Purwanto,

M.Pd selaku Kepala SDN 2 Rawa Laut Bandar Lampung mengungkapkan bahwa

dalam pembelajaran guru memberikan kesempatan kepada semua siswa untuk

mengeluarkan pendapatnya di kelas dan tidak dibatasi apakah itu siswa laki-laki

maupun perempuan. Begitu pula dalam pemberian nilai juga harus obyektif,

sesuai dengan kemampuan masing-masing siswa. Dengan begitu tidak terjadi

diskriminasi antara siswa laki-laki dan perempuan.15

Berdasarkan pernyataan di atas diketahui bahwa sekolah telah memberi perhatian

terhadap representasi laki-laki dan perempuan sebagai peserta didik. Sehingga

ketika peserta didik laki-laki dan perempuan diberi peran dan tanggungjawab

yang sama, mereka akan bisa mengembangkan potensi dirinya. Pendapat lain juga

diutarakan oleh Hj. Yusni Ulfa, M.Pd selaku Kepala SDN 2 Gedung Air Bandar

Lampung yang mengungkapkan bahwa pemberian peran dan tanggungjawab yang

15 hasil wawancara kepada Bapak Joko Purwanto, M.Pd selaku Kepala SDN 2 Rawalaut Bandar
Lampung, 16 Maret 2015
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seimbang antara peserta didik laki-laki dan perempuan memang harus dilakukan,

misalnya ketua kelas tidak harus laki-laki saja tetapi ada juga yang perempuan,

meskipun presentasenya memang masih sedikit sekali dibandingkan dengan anak

laki-lakinya. Begitupula dalam pemilihan petugas upacara semua siswa harus

diberi kesempatan menjadi petugas secara bertahap. Hal tersebut yang masih perlu

dimotifasi lagi, dalam hal ini peranan guru terhadap penerapan gender kepada

siswa dalam bentuk memberi kesempatan kepada siswa untuk tidak pilih kasih

termasuk peranan anak-anak didalam kepemimpinan. Kadang-kadang pemilihan

ketua kelas masih cenderung ke laki-laki, tapi untuk petugas upacara ini sudah

mencoba pemimpin upacara perempuan, kemudian sudah diserahkan juga petugas

upacara ini ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Termasuk petugas

bendera agar tidak ada kesenjangan.16

Dominasi laki-laki yang kuat dalam pemilihan ketua kelas menunjukkan bahwa

pola pikir mengenai seorang pemimpin harus laki-laki masih sangat melekat.

Seharusnya pelabelan semacam itu mulai dihilangkan, karena pemimpin memang

dipilih berdasarkan kemampuan dari masing-masing individu. Bukan karena

adanya dominasi jenis kelamin tertentu. Dengan demikian seluruh kegiatan

pembelajaran baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas tidak perlu membeda-

bedakan secara eksplisit berdasarkan jenis kelamin bahwa jenis kegiatan tertentu

hanya dipandang cocok untuk perempuan saja atau laki-laki saja.

16 hasil wawancara kepada Hj. Yusni Ulfa M.Pd selaku Kepala SDN 2 Gedung Air Bandar Lampung,
18 Maret 2015
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Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan dari konsep kebijakan pengarusutamaan

gender belum seluruhnya dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung sudah membangun komitmen pegawai

terhadap nilai-nilai organisasi dan kedisiplinan kerja pegawai dengan memberikan

sosialisasi akan kebijakan, namun sosialisasi belum dilakukan secara rutin,

sehingga belum seluruh pelaksana kebijakan memahami tujuan dari kebijakan

pengarusutamaan gender.

B. Pembahasan

1. Pengetahuan Sumber Daya Manusia Mengenai Konsep Kebijakan

Pengarusutamaan Gender

Sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi dan pengetahuan yang

cukup akan tugas dan fungsi organisasi sangat penting dalam memberikan dan

menyampaikan layanan publik yang berkualitas kepada setiap stakeholders. Gross

dalam Steers menyatakan bahwa salah satu kompetensi yang harus dimiliki

aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dan pembangunan

adalah pengetahuan. Pengetahuan yang dimaksud, meliputi pengetahuan umum,

pengetahuan teknis, pekerjaan dan organisasi, konsep administrasi dan metode

dan pengetahuan diri.17

Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa dalam pengembangan kapasitas

pengetahuan pelaksana kebijakan dimiliki oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar

Lampung sudah cukup baik. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah

mengembangkan upaya-upaya untuk mengembangkan kapasitas pengetahuan

17 Richard M. Steers, Efektivitas Organisasi. Erlangga. Jakarta, 1984 hlm 55
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pelaksana kebijakan, baik melalui pemberian kesempatan untuk melanjutkan

pendidikan formal, maupun dengan mengadakan pelatihan-pelatihan teknis

fungsional kepada pelaksana kebijakan. Namun demikian, sebagian besar kegiatan

tesebut masih bersifat parsial-parsial, rutin, dan belum dikaitkan dengan

kebutuhan daerah ke depan seperti yang tertuang dalam rencana strategis Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung. Seharusnya sasaran-sasaran strategis dalam

renstra (rencana strategis) juga menentukan jenis, jumlah dan kualitas SDM yang

dibutuhkan di setiap SKPD yang ada di daerah. Dalam konteks pengembangan

SDM ini, perlu difokuskan pada pengembangan keterampilan dan keahlian,

wawasan dan pengetahuan, bakat dan potensi, motif bekerja, dan inteligensia.

Kapasitas pengetahuan pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

organisasi dapat dilihat melalui rutinitas pekerjaan dalam melaksanakan tugas

pokok dan fungsi pelaksana kebijakan. Sebaiknya organisasi mempunyai

perencanaan pengembangan SDM yang selaras dengan kebutuhan organisasi ke

depan dan disosialisasikan kepada seluruh pelaksana kebijakan, sehingga setiap

pelaksana kebijakan dapat mengembangkan kapasitas dirinya sesuai dengan

kebutuhan kebijakan. Oleh karena itu kapasitas pengetahuan pelaksana kebijakan

sudah sesuai dengan apa yang telah diungkapkan oleh Gross, hanya saja

diperlukan upaya-upaya yang lebih sistematis untuk meningkatkan kompetensi

dan pengetahuan pelaksana kebijakan, baik melalui pendidikan formal, maupun

dengan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan pengetahuan pelaksana

kebijakan.
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Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi

tentang kebijakan PUG sudah dilakukan oleh Dinas Pendidikan kota Bandar

Lampung, namun belum berjalan sesuia dengan apa yang menjadi tujuan dari

kebiajakan PUG karena pengetahuan masih minim dari sumberdaya manusia atau

implementor. Pengetahuan sumber daya manusia mengenai konsep kebijakan

pengarusutamaan gender pelaksana kebijakan belum seluruhnya memiliki

pemahaman yang baik mengenai pentingnya integrasi gender kedalam pendidikan.

Selain itu, materi yang ada belum ideal untuk mendukung adanya kesetaraan

gender sehingga perlu dilakukan revisi.

2. Kemampuan Sumber Daya Manusia Dalam Mengimplementasikan

Kebijakan

Pengembangan kemampuan SDM harus menjadi prioritas pemerintah daerah,

karena SDM yang berkualitas prima akan mampu mendorong terbentuknya

kinerja kebijakan yang optimal. Oleh karena itu, Dinas Pendidikan Kota Bandar

Lampung sebaiknya menempuh langkah-langkah konkrit untuk meningkatkan

keterampilan SDM, sehingga citra PNS tidak lagi dianggap sebagai pegawai yang

tidak professional dan hanya berkerja sesuai dengan perintah atasan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terhadap pengembangan

kapasitas kemampuan pelaksana kebijakan, dimana pelaksanaan pengembangan

kapasitas kemampuan atau kecakapan pelaksana kebijakan berada pada kategori

“cukup baik”, dengan cukup seringnya dilaksanakan upaya-upaya Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk meningkatkan kemampuan pelaksana

kebijakan. Hal ini berarti bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah
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sadar betapa pentingnya pengembangan kapasitas kemampuan pelaksana

kebijakan agar mereka mampu mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan

gender.

Program pelatihan terhadap tugas atau pekerjaan untuk meningkatkan skill dan

keahlian pelaksana kebijakan sangat penting untuk dilakukan. Berdasarkan hasil

penelitian, diketahui bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah

melaksanakan upaya-upaya yang cukup baik untuk meningkatkan keterampilan

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung melalui diklat-dklat teknis dan

fungsional.

Beberapa informan juga memberikan jawaban bahwa salah satu cara untuk

meningkatkan keterampilan pelaksana kebijakan adalah dengan menempatkan

pelaksana kebijakan sesuai dengan keahliannya yang dapat dilihat dari latar

belakang pendidikan dan pengalaman diklat-diklat teknis yang telah diikuti.

Bahkan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung membuat kebijakan dalam

penempatan kerja dan promosi pegawai adalah masa kerja pegawai di satu tempat

SKPD tidak melebihi 8 tahun.

Dasar pertimbangan penempatan kerja pegawai adalah untuk efisiensi dan

efektifitas kinerja pelaksana kebijakan, sekaligus juga peningkatan produktifitas

personil pelaksana kebijakan, dan penyegaran dan penyesuaian kemampuan

kinerja pelaksana kebijakan. Upaya organisasi menjamin profesionalisme dan

ketanggapan pelaksana kebijakan dalam memberikan melaksanakan kebijakan

adalah dengan terus menerus memberikan pembinaan, pengarahan dan evaluasi

terhadap kinerja pelaksana kebijakan. Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung
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menjamin profesionalisme dan ketanggapan pegawai dalam memberi pelayanan,

selain melalui penetapan job description pelaksana kebijakan sesuai kompetensi

mereka masing-masing, juga dilakukan dengan menyusun standar operating

prosedur (SOP) untuk beberapa jenis tugas. Hasil yang telah dicapai adalah

meningkatnya profesionalisme kerja pelaksana kebijakan yang dapat dilihat dari

berkurangnya complain sekolah akan sosialisasi yang diberikan.

Gross dalam Steers mengungkapkan bahwa selain pengetahuan, kompetensi yang

harus dimiliki aparatur dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan yaitu,

kemampuan yang meliputi manajemen, pengambilan keputusan, komunikasi,

perencanaan, pengorganisasian, pengontrolan, bekerja dengan orang lain,

komunikasi dan belajar.18 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa

kemampuan sumber daya manusia dalam mengimplementasikan kebijakan

pengarusutamaan gender sudah cukup baik dan telah sesuai dengan apa yang

diungkapkan oleh Gross.

3. Tujuan Dari Konsep Kebijakan Pengarusutamaan Gender

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya semata ditentukan oleh

pengetahuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas dan beban kerja yang

diberikan kepadanya. Lebih dari itu, banyak bukti empirik menunjukkan bahwa

keberhasilan SDM juga ditentukan oleh pemahaman tujuan dari konsep kebijakan.

Peran pimpinan sangat penting untuk menciptakan pemahaman tujuan dari konsep

kebijakan, sehingga setiap pegawai dapat menjunjung tinggi nilai-nilai etika

dalam pelaksanaan kebijakan.

18 Richard M. Steers, loc. cit
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Gross dalam Steers mengungkapkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki

aparatur dalam menjalankan tugas yaitu tujuan yang meliputi orientasi tindakan,

kepercayaan diri, tanggungjawab, serta norma dan etika. Berdasarkan hasil

penelitian, dapat disimpulkan bahwa membangun pemahaman tujuan dari konsep

kebijakan dari pegawai dalam bekerja sangat perlu bagi pelaksana kebijakan,

karena dengan pemahaman tujuan dari konsep kebijakan akan membantu

kelancaran dalam kebijakan pengarusutamaan gender yang dibebankan

kepadanya.19

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung membangun komitmen pegawai

terhadap nilai-nilai organisasi dan kedisiplinan kerja pegawai dengan memberikan

sosialisasi akan kebijakan pengarusutamaan gender pada tingkat satuan

pendidikan sekolah dasar, sehingga setiap SDM dapat memahami akan

konsekuensi yang harus ditanggung jika dalam pelaksanaannya tidak sesuai

dengan tujuan dari konsep kebijakan. Namun sosialisasi yang diberikan oleh

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung belum rutin dilakukan, sehingga hal ini

belum sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Gross.

Berdasarkan penjelasan diatas, tujuan dari konsep kebijakan pengarusutamaan

gender belum seluruhnya dipahami oleh para pelaksana kebijakan. Dinas

Pendidikan Kota Bandar Lampung sudah membangun komitmen pegawai

terhadap nilai-nilai organisasi dan kedisiplinan kerja pegawai dengan memberikan

sosialisasi akan kebijakan, namun sosialisasi belum dilakukan secara rutin,

19 Richard M. Steers, loc. cit
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sehingga belum seluruh pelaksana kebijakan memahami tujuan dari kebijakan

pengarusutamaan gender.


