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PRAKATA

Saat ini merupakan masa perubahan yang besar bagi negara Indonesia, melalui demokrasi, reformasi, otonomi
daerah, reformasi bidang ketenagakerjaan, dan restrukturisasi dan pembangunan kembali ekonomi.  Masa ini
juga merupakan kesempatan besar untuk meletakkan pondasi bagi suatu masyarakat yang lebih adil.  Ini harus
termasuk pengakuan yang sepantasnya terhadap peran dan kontribusi yang diberikan oleh kaum wanita.

Banyak masalah yang dihadapi oleh para wanita dan para gadis untuk mendapatkan pendidikan dan pelatihan,
dalam mencari pekerjaan, dan dalam perlakuan yang mereka terima di tempat kerja.  Semua ini mengakibatkan
pengingkaran hak-hak dasar dan kesempatan bagi kaum wanita – dan juga mengakibatkan hilangnya kontribusi
yang berharga yang dapat diberikan oleh kaum wanita melalui karya mereka bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia.

Inilah mengapa kita perlu menetapkan cara-cara yang efektif dalam menghadapi masalah gender – dan tempat
kerja merupakan tempat yang utama untuk mengarahkan semua upaya ini.

Kantor ILO di Indonesia sedang mencoba untuk membina beberapa prakarsa dalam menangani masalah gender di
tempat kerja.  Termasuk prakarsa dalam lapangan kerja bagi kaum muda; karya dalam bidang tenaga kerja anak,
migran dan ekonomi informal; hubungan industrial dan pelatihan mengenai perundingan bersama; mendorong
keterwakilan dan partisipasi wanita dalam rapat-rapat dan pelatihan-pelatihan; memperkenalkan prinsip-prinsip
dan pelaksanaan konvensi-konvensi yang telah diratifikasi; membantu pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk
melangkah maju dengan kegiatan-kegiatan bernapaskan gender – dan secara umum mengarusutamakan gender ke
dalam setiap kegiatan dan pikiran kita.  Di dalam Rencana Aksi Tripartit Indonesia mengenai Pekerjaan yang
Layak 2002-2005, gender merupakan tema yang saling terkait dengan tema-tema yang lain.

Studi ini dibuat untuk membantu memperkenalkan strategi pengarusutamaan gender di Indonesia.  Kantor ILO
dapat memainkan peranan penting dalam membantu mitra sosialnya dan pihak-pihak lain untuk memadukan
strategi ini ke dalam kegiatan dan rencana kerja mereka.  Kami harus memastikan bahwa isu gender dan promosi
kesamaan gender harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan dan pelaksanaan proyek dan kegiatan ILO di
Indonesia.

Dokumen Strategi Pengarusutamaan Gender ini merupakan hasil usaha dan masukan dari banyak pihak mulai dari
pemerintah, organisasi pengusaha dan pekerja, lembaga-lembaga non-pemerintah, badan-badan donor dan tim
pelaksana proyek.  Kami mengucapakan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan yang
tak ternilai.  Saya juga ingin menyampaikan penghargaan terhadapat kontribusi khusus oleh Nina Shatifan, Konsultan
ILO, dan Naomi Cassirer, Tenaga Ahli Masalah Gender dari Kantor ILO Sub-regional di Manila, dan bantuan
yang telah disampaikan oleh rekan-rekan dari ILO kepada mereka, seperti David Lamotte, Mukda Sunkool dan
Oktavianto Pasaribu.

Saya percaya bahwa buku ini akan membantu ILO dan mitra sosial dalam memperkenalkan kesamaan gender di
tempat kerja dan dalam rangka memastikan bahwa isu gender telah dipadukan ke dalam kebijakan pembangunan
dan program di Indonesia.

Alan Boulton
Direktur
ILO Jakarta
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PENGANTAR

Sebagian besar penelitian terhadap strategi pengarusutamaan gender ini dilakukan dan dikoordinir oleh
konsultan ILO Nina Shatifan. Kontribusi yang signifikan terhadap makalah ini juga telah diberikan oleh
Naomi Cassirer, spesialis gender dari ILO SRO-Manila. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua
pihak yang telah berpartisipasi dalam studi ini, termasuk wakil-wakil pemerintah, asosiasi pengusaha dan
serikat pekerja/buruh, organisasi-organisasi non pemerintah, lembaga-lembaga donor dan tim-tim yang
menangani implementasi proyek. Petunjuk, masukan-masukan teknis, materi dan informasi mengenai latar
belakang studi ini juga diberikan oleh Kantor ILO Jakarta, terutama oleh Bapak Alan Boulton, Ibu Mukda
Sunkool, Bapak Oktavianto Pasaribu, dan para spesialis dari ILO SRO-Manila, khususnya Bapak David
Lamotte. Informasi dan dukungan yang diberikan oleh semua pihak yang telah ikut membantu
terselesaikannya penyusunan makalah ini merupakan sumbangsih yang tak ternilai harganya.
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RANGKUMAN EKSEKUTIF

Komitmen ILO terhadap kesetaraan gender sesungguhnya tercermin dari mandat yang diembannya dalam
mewujudkan Pekerjaan Yang Layak guna ‘meningkatkan kesetaraan kesempatan kerja bagi tenaga kerja
perempuan maupun laki-laki untuk mendapatkan pekerjaan yang layak dan produktif dengan menjunjung
tinggi kebebasan, kesetaraan, keamanan, harkat dan martabat manusia .’ ILO Jakarta meminta studi ini
dilakukan sebagai bagian dari upaya untuk mengembangkan suatu pendekatan strategis terhadap kesetaraan
gender. Pendekatan strategis tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi, baik bagi Program Kerja
untuk Indonesia Periode 2002-2003 maupun bagi Bidang-Bidang Aksi Strategis. Di samping itu, studi ini
juga diharapkan dapat memberikan suatu perspektif untuk jangka yang lebih panjang mengenai cara terbaik
yang dapat ditempuh oleh Kantor Perburuhan Internasional dalam melaksanakan mandat yang diembannya
untuk mewujudkan kesetaraan gender di tempat kerja. Upaya untuk mengkaitkan kesetaraan gender dengan
prioritas-prioritas pembangunan lainnya melalui suatu proses pengarusutamaan gender akan memungkinkan
diintegrasikannya secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan
ke dalam pembentukan agenda-agenda pembangunan dan langkah-langkah intervensi yang diambil oleh
ILO beserta para mitra sosialnya sehingga dengan demikian hal-hal yang secara sistematis merupakan
penyebab terjadinya ketimpangan gender dapat dicabut sampai ke akar-akarnya.

Sejak krisis ekonomi 1997/98, proses pemulihan belum sepenuhnya dapat diwujudkan; kondisi
perekonomian saat ini juga masih rentan terhadap krisis. Hingga kini masih terdapat perdebatan mengenai
besarnya dampak krisis ekonomi tersebut terhadap upah dan lapangan kerja. Meskipun demikian, telah
terbentuk konsensus umum bahwa krisis tersebut membawa dampak yang sangat merugikan pendapatan
riil golongan masyarakat yang paling miskin. Beban kemiskinan yang terberat terutama paling dirasakan
oleh kaum perempuan karena merekalah yang sehari-hari bertanggung jawab mengurus rumah tangga;
Selain itu, peluang yang mereka miliki untuk memasuki lapangan kerja formal lebih terbatas daripada
peluang yang dimiliki laki-laki.

Secara keseluruhan, krisis ekonomi tersebut menyebabkan memburuknya kondisi yang dihadapi tenaga
kerja laki-laki maupun perempuan di wilayah-wilayah perkotaan; krisis tersebut memaksa mereka berhenti
bekerja atau berganti pekerjaan; Sementara itu, tenaga kerja perempuan yang berusia lebih tua pada umumnya
menghadapi kendala yang lebih besar ketika mereka berusaha kembali memasuki pasar kerja. Selama krisis,
perempuan lebih sedikit terkena pemutusan hubungan kerja dan pengangguran. Meskipun demikian, tenaga
kerja perempuan mendapat lebih banyak kesulitan untuk memperoleh pekerjaan alternatif (ILO 2000);
mereka umumnya terdesak memasuki pasar kerja, biasanya di sektor informal dengan penghasilan rendah,
untuk mengatasi kesulitan keuangan yang diakibatkan oleh berkurangnya pemasukan keluarga.

Kesenjangan jenis kelamin tenaga kerja tampak nyata dalam semua indikator pasar kerja. Terutama, yang
amat mengkuatirkan adalah terjadinya genderisasi lapangan kerja di kalangan tenaga kerja muda, sebagaimana
tercermin dari banyaknya perempuan yang merupakan mayoritas lulusan Sekolah Menengah Umum (SMU)
yang tidak berada dalam angkatan kerja. Hal ini menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja perempuan
berusia muda yang dimiliki Indonesia bagi pembangunan nasionalnya. Hal lain yang juga memprihatinkan
adalah tingginya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan di dua sektor dengan tingkat regulasi terendah,
yaitu sektor pertanian dan perdagangan. Upah tenaga kerja perempuan sedikit lebih tinggi dari dua pertiga
upah yang diterima tenaga kerja laki-laki. Penghasilan tenaga kerja perempuan di sektor informal juga
rendah, dan hal ini mencerminkan kecilnya skala usaha yang mereka jalankan.

Pasar tenaga kerja Indonesia dewasa ini masih ditandai oleh banyaknya surplus atau kelebihan tenaga kerja
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berketerampilan rendah, sektor formal yang relatif berskala kecil dan merebaknya kondisi setengah
pengangguran. Kemampuan Indonesia untuk melaksanakan agenda pemulihan dan pertumbuhan
ekonominya akan sangat tergantung pada komitmen Indonesia sendiri dalam memperkuat modal manusia
yang dimilikinya, baik perempuan maupun laki-laki. Namun, situasi selama ini menunjukkan terjadinya
peningkatan kesenjangan jenis kelamin di setiap jenjang pendidikan, yang ditandai dengan lebih besarnya
peluang pendidikan yang dimiliki anak laik-laki (meskipun kesenjangan ini tertanggulangi oleh status
sosial ekonomi). Selain itu, seleksi program studi pada jenjang-jenjang pendidikan sekolah menengah dan
pendidikan tinggi juga menyingkapkan terjadinya bias gender yang sudah mentradisi dalam bidang-bidang
studi pendidikan kejuruan dan pendidikan selanjutnya.

Gambaran ini menegaskan kembali pentingnya kesetaraan gender sebagai suatu isu saling silang yang terdapat
di seluruh empat tujuan program Pekerjaan Layak ILO. Tindakan-tindakan intervensi yang dilakukan perlu
mengupayakan terciptanya lingkungan yang kondusif dan infrastruktur pendukung guna memastikan adanya
kesetaraan akses terhadap peluang-peluang kerja yang ada serta meningkatkan potensi sumber daya
perempuan pada sisi penawaran sambil mendukung ekspansi pasar kerja dan peluang-peluang untuk
memperoleh pendapatan dan menghadapi hal-hal yang menyebabkan terjadinya stratifikasi/ segmentasi
pasar kerja pada sisi permintaan. Upaya pengembangan kebijakan untuk penyesuaian struktural,
industrialisasi, penanggulangan kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, pembangunan regional
dan globalisasi harus didasarkan pada informasi mengenai dampak gender yang ditimbulkannya terhadap
lapangan kerja, khususnya yang berpotensi menyebabkan semakin dalamnya fragmentasi dan kasualisasi
tenaga kerja (semakin banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan secara tidak tetap) sehingga mengakibatkan
semakin berkurangnya perlindungan sosial.

Hasil studi menunjukkan bahwa solusi terbaik terhadap isu-isu tersebut dapat diupayakan melalui suatu
pendekatan pengarusutamaan gender untuk mendukung komitmen pemerintah dan para mitra sosialnya
terhadap kesetaraan gender, sebagaimana tercermin dalam serangkaian ketentuan yang bersifat konstitusional,
legal maupun kebijakan.

Strategi Pengarusutamaan Gender (SPG) yang diusulkan untuk jangka waktu tiga tahun dimaksudkan
untuk meningkatkan kemampuan ILO dalam menciptakan lingkungan pendukung yang lebih positif bagi
terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia.

Strategi Pengarusutamaan Gender memberikan suatu kerangka aksi bagi tiga bidang pencapaian utama,
yaitu: 1) memperkuat mekanisme internal ILO, 2) membangun kapasitas dan mengembangkan kemampuan
kepemimpinan yang dimiliki masing-masing unsur tripartit ILO dan 3) mengujicoba proyek-proyek lapangan
bagi penyusunan model pendekatan pengarusutamaan gender. Sejumlah bidang prioritas yang melibatkan
seluruh empat tujuan strategi yang dijabarkan dalam Program Kerja Nasional (Country Work Programme)
telah diusulkan sebagai pintu masuk untuk memaksimalkan kesetaraan gender yang dihasilkan dari upaya-
upaya ILO dalam mempromosikan Pekerjaan Yang Layak. Hal ini dapat melibatkan dipadukannya tujuan-
tujuan kesetaraan gender dalam dialog dan agenda kebijakan dari seluruh sektor yang berkaitan dengan
pekerjaan, terutama dalam konsultasi-konsultasi tingkat tinggi, melalui penelitian, data dan analisa yang
akurat; penetapan prioritas-prioritas anggaran dan pemrograman; koordinasi dengan mandat-mandat
kebijakan lainnya; dan upaya untuk menjelaskan peran dan tanggung jawab ILO, Pemerintah Indonesia,
dan mitra-mitra lainnya terhadap hasil-hasil kesetaraan gender.

Pengintegrasian secara eksplisit dari perspektif dan persyaratan tenaga kerja perempuan dan laki-laki ke
dalam semua program dan proyek ILO akan meningkatkan alokasi sumber-sumber daya arus utama bagi
pembangunan tenaga kerja perempuan. Alokasi sumber-sumber daya teknis dan keuangan untuk intervensi-
intervensi spesifik berdasarkan jenis kelamin juga penting untuk mengatasi kerugian-kerugian yang sangat
buruk dan/atau terus timbul. Strategi Pengarusutamaan Gender akan memerlukan alokasi sumber daya
anggaran secara teratur melalui penetapan sasaran-sasaran sumber daya untuk memberikan keahlian dan
penelitian khusus di bidang gender guna mendukung terlaksananya pengarusutamaan gender. Spesialis
gender ILO SRO-Manila juga akan terus berusaha untuk mengidentifikasi dan memobilisasi sumber-sumber
daya anggaran ekstra untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah gender.
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Dalam tahun-tahun terakhir ini, agenda pengarusutamaan gender di Indonesia telah memperoleh momentum
yang signifikan. Melalui agenda ini, sasaran-sasaran keadilan sosial dan pemerataan kini telah diperluas
hingga melampaui sektor kesejahteraan sosial dan ‘hal-hal yang menjadi isu tradisional perempuan’ dalam
sektor-sektor perekonomian. Untuk mempertahankan momentum kesetaraan gender tersebut diperlukan
advokasi dan upaya yang konsisten. Usulan Strategi Pengarusutamaan Gender yang garis besarnya disajikan
dalam makalah ini memberikan suatu pedoman bagi ILO Jakarta mengenai arah yang sekarang dapat diambil
dalam mendukung momentum ini untuk mendorong terjadinya perubahan sosial.

Adapun studi ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut:

1. ILO Jakarta diharapkan mengidentifikasi bidang-bidang prioritas untuk analisa gender dalam
sub-sub programnya serta mengembangkan mekanisme-mekanisme yang tepat untuk melakukan
analisa tersebut dan mengintegrasikan temuan-temuan hasil analisa tersebut ke dalam kegiatan-
kegiatan yang akan dilakukan di masa yang akan datang.

2. ILO Jakarta diharapkan bekerja dengan spesialis gender ILO SRO-Manila untuk mengembangkan
atau mempertajam daftar isian masalah gender (checklists) yang ada sekarang beserta mekanisme
penggunaannya di seluruh siklus program.

3. ILO Jakarta diharapkan melakukan penilaian terhadap prosedur dan praktek pengarusutamaan
gender yang ada dewasa ini melalui suatu proses kajian ulang atas prakarsa sendiri dengan bantuan
dari spesialis gender ILO SRO-Manila.

4. ILO Jakarta diharapkan mengidentifikasi kemungkinan sumber-sumber pendanaan untuk
meningkatkan tersedianya dukungan teknis terhadap pengarusutamaan gender di lingkungan
Kantor Perburuhan Internasional.

5. ILO Jakarta diharapkan mempertimbangkan membentuk suatu register konsultan untuk kesetaraan
dan pengarusutamaan gender.

6. Spesialis gender ILO SRO-Manila diharapkan menggalang kerja sama yang erat dengan Kantor
ILO Jakarta dan staf lapangannya untuk mengidentifikasi peluang-peluang yang ada dalam
membangun kapasitas dan menyusun rencana aksi 12 bulan serta mengkaji cara-cara untuk
melembagakan kinerja kesetaraan gender dalam sistem pengembangan dan penilaian staf.

7. ILO Jakarta diharapkan mengkaji peluang-peluang yang ada untuk memperluas laporan 18
indikator kunci ketenagakerjaan dan meningkatkan penggunaannya dalam analisa dan perencanaan
dengan mitra kerja ILO.

8. ILO Jakarta bersama dengan masing-masing unsur tripartitnya diharapkan dapat mengidentifikasi
kebutuhan yang ada untuk memperoleh data yang dipilah-pilah menurut jenis kelamin serta
mengkaji cara-cara untuk memperkuat mekanisme pengumpulan dan penggunaan data seperti
itu.

9. ILO Jakarta diharapkan mengkaji cara-cara meningkatkan sistem manajemen pengetahuan di
lingkungan Kantor Perburuhan Internasional, termasuk membentuk suatu database dan strategi-
strategi promosi untuk melaporkan prestasi-prestasi dan pelajaran-pelajaran yang dipetik dalam
pengarusutamaan gender.

10.  ILO Jakarta dan spesialis gender ILO SRO-Manila diharapkan mengkaji opsi-opsi yang ada untuk
meningkatkan penelusuran data gender bagi kegiatan-kegiatan Kantor Perburuhan Internasional
serta mempertimbangkan pembangunan suatu sistem penelusuran yang memungkinkan Kantor
Perburuhan Internasional memonitor kemajuan yang telah diperolehnya dalam pengarusutamaan
gender dalam Program Nasional (Country Programme).

11. ILO Jakarta diharapkan menawarkan kesempatan kepada organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja
untuk membahas penambahan nilai pengarusutamaan gender di lingkungan organisasi masing-
masing dan bersama-sama mengembangkan suatu strategi yang luas bagi pengembangan organisasi
untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari perencanaan
strategis mereka.
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12. ILO Jakarta dan spesialis gender ILO SRO-Manila diharapkan mendiskusikan inisiatif-inisiatif
yang mungkin dengan para mitra sosial untuk meningkatkan pelatihan kepemimpinan bagi
perempuan dalam organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja sebagai bagian dari upaya
pengarusutamaan gender mereka dan sebagai suatu strategi untuk meningkatkan keanggotaan
perempuan.

13. ILO Jakarta diharapkan memberikan bantuan teknis kepada para mitra sosial dalam
mengintegrasikan pendekatan-pendekatan pengarusutamaan gender dalam strategi atau rencana
kerja mereka.

14. ILO Jakarta dan spesialis gender ILO SRO-Manila diharapkan mengkaji kegiatan-kegiatan yang
sedang berlangsung dan kegiatan-kegiatan yang direncanakan melalui konsultasi dengan mitra
sosial untuk memilih suatu bidang prioritas sebagai basis bagi suatu program percontohan
pengarusutamaan gender.

15. ILO Jakarta diharapkan memprakarsai pengkajian ulang kinerja IPEC yang berkaitan dengan
pengarusutamaan gender untuk mengidentifikasi pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari dalam
pengembangan inisiatif-inisiatif yang dilokalkan.

Laporan ini ditutup dengan saran-saran mengenai langkah-langkah selanjutnya untuk diambil oleh ILO
Jakarta guna melanjutkan pengembangan suatu strategi pengarusutamaan gender, yang mencakup:

i. Mengupayakan proses konsultasi secara luas dengan masing-masing unsur tripartit untuk
mengembangkan dan mengkaji ulang secara teratur sekumpulan aksi prioritas pengarusutamaan
gender sebagai bagian dari Program Kerja ILO Tingkat Nasional untuk Indonesia dan Agenda
Pekerjaan yang Layak;

ii. Mengadakan pertemuan dengan Tim Penasihat Gender, Staf Gender ILO Jakarta (ILO Jakarta
Gender Focal Point) dan spesialis gender ILO SRO-Manila untuk mendiskusikan dan
mengidentifikasi prioritas-prioritas internal strategi pengarusutamaan gender sebagaimana
digariskan dalam Laporan ini; dan

iii. Memasukkan kesetaraan gender sebagai suatu isu yang masih perlu diselesaikan dalam agenda
usulan Kelompok Konsultatif Tripartit ILO serta menggunakan Laporan ini sebagai titik awal
dialog.

RANGKUMAN EKSEKUTIF
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1. PENDAHULUAN

Komitmen yang kuat terhadap kesetaraan kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan di
dunia kerja tercermin dalam mandat Pekerjaan Yang Layak yang diemban oleh ILO, yaitu untuk
‘meningkatkan kesempatan kerja bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh pekerjaan yang layak dan
produktif dengan menjunjung tinggi  kebebasan, pemerataan, keamanan, harkat dan martabat manusia.’ Hal
ini selanjutnya tercermin dalam pernyataan kebijakan Direktur Jenderal ILO mengenai kesetaraan gender
dan pengarusutamaan gender (1999) dan Rencana Aksi ILO berikutnya mengenai Pengarusutamaan
Kesetaraan Gender di Tempat Kerja. Dalam periode 2000-2001 terdapat kenaikan sebesar 156 persen
dalam sumber-sumber daya yang dialokasikan untuk isu-isu gender di sektor-sektor teknis dibandingkan
dalam periode 1998-1999.

Namun, di seluruh dunia konsep pengarusutamaan gender masih belum dipahami dengan baik. Konsep
pengarusutamaan gender berkaitan dengan upaya untuk mencabut hal-hal yang tersembunyi di balik
lingkungan sosial, politik, ekonomi dan budaya yang merupakan akar penyebab terjadinya kesenjangan
antara perempuan dan laki-laki dalam hal manfaat dan beban partisipasi masing-masing di seluruh aspek
kehidupan sosial dan ekonomi. Hal ini didefinisikan oleh Rencana Aksi ILO untuk Pengarusutamaan Gender
dan Kesetaraan Gender di Tempat Kerja (1999) sebagai:

“proses menilai  implikasi-implikasi yang timbul dari setiap aksi yang direncanakan terhadap
tenaga kerja laki-laki dan perempuan, termasuk yang berkaitan dengan perundang-
undangan, kebijakan atau program, di seluruh bidang  dan di seluruh tingkatan. Ini
merupakan suatu strategi supaya hal-hal yang  menjadi masalah dan pengalaman  tenaga
kerja perempuan maupun tenaga kerja laki-laki menjadi suatu dimensi yang integral dari
rancangan, implementasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh
tataran politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki sama-sama memperoleh
manfaat dan supaya ketimpangan yang ada tidak dapat berkembang. Sasaran utama yang
ingin dicapai adalah kesetaraan gender”.1

Hanya melalui perubahan-perubahan sosial, ekonomi dan politik yang lebih dalam sajalah kondisi-kondisi
pasar kerja yang ada dapat diubah untuk mengurangi perlakuan yang tidak adil dan kerugian yang dialami
banyak kelompok perempuan, terutama yang miskin. Perubahan-perubahan tersebut pada gilirannya akan
membawa perbaikan dalam status ekonomi perempuan, terutama perempuan miskin, dan hal ini telah
terbukti mendatangkan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. ILO telah lama mengenali kaitan-kaitan
yang ada antara kebijakan sosial, lapangan kerja, kemiskinan dan kewarganegaraan saat mempertimbangkan
kondisi dan kesejahteraan perempuan dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Ketika perempuan terlalu
banyak dibebani dengan tugas-tugas yang harus mereka kerjakan untuk dapat terus bertahan hidup dari
hari ke hari, dengan sendirinya mereka tidak akan sanggup mengupayakan perbaikan kualitas hidup secara
keseluruhan, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi kelompok masyarakat di mana mereka berada,
apalagi mengupayakan keadilan sosial, adanya perwakilan dalam kancah politik [untuk menyuarakan
kepentingan perempuan], kedamaian dan keamanan.

Tujuan utama pengarusutamaan gender adalah mengagendakan secara eksplisit hal-hal yang menjadi masalah
bagi tenaga kerja laki-laki dan perempuan saat penyusunan agenda dan intervensi pembangunan dilakukan
dan, sementara hal ini dilakukan, berusaha mengenyahkan hal-hal yang secara sistematis menjadi akar
penyebab ketimpangan yang terjadi. Hal ini membuat agenda kesetaraan menjadi lebih eksplisit, tidak
seperti kebijakan-kebijakan ‘universal’ yang diklaim telah mengagendakan secara implisit hal-hal yang menjadi
kepentingan laki-laki dan perempuan. Kebijakan-kebijakan universal tersebut pada umumnya gagal

1
 Diadopsi oleh ILO dari Kesimpulan ECOSOC yang Disetujui, 1997.
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memberikan pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan sering kali mempunyai perspektif, kebutuhan dan
minat yang berbeda sebagai akibat dari peran dan tanggung jawab gender yang digariskan oleh masyarakat
tempat mereka tinggal.

1.1. Pengorganisasian Studi dan Laporan

ILO Jakarta meminta studi ini dilakukan untuk mengembangkan suatu pendekatan strategis. Pendekatan
strategis tersebut dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada Program Kerja Nasional untuk Indonesia
dan membantu ILO Jakarta melaksanakan mandat jangka panjang yang diembannya untuk mewujudkan
kesetaraan gender di tempat kerja. Studi ini menyajikan masukan terbaru mengenai lingkungan operasional
kesetaraan gender yang ada saat ini, dengan referensi khusus pada pasar kerja dan lapangan kerja di Indonesia
dan pada hal-hal yang menjadi prioritas para pihak yang berkepentingan. Studi ini mengidentifikasi pintu
masuk dan opsi-opsi yang memungkinkan dilakukannya intervensi sehingga ILO Jakarta dapat memanfaatkan
keunggulan komparatif yang dimilikinya dalam isu-isu gender, ketenagakerjaan dan lapangan kerja. Laporan
ini menjabarkan Strategi Pengarusutamaan Gender untuk ILO Jakarta dengan memberikan kontribusi untuk
menciptakan lingkungan pendukung yang lebih positif bagi masing-masing unsur tripartit, baik di tingkat
nasional maupun provinsi (Lihat Lampiran I untuk mengetahui Terms of Reference atau Kerangka Acuan
yang digunakan).

Studi ini dilakukan oleh seorang konsultan eksternal yang melakukan studi pustaka dan konsultasi dengan
pejabat-pejabat pemerintah, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, organisasi-organisasi non
pemerintah, organisasi-organisasi masyarakat madani, lembaga-lembaga donor dan individu-individu penting
lainnya (lihat Lampiran 2 yang memuat daftar orang-orang yang diajak berkonsultasi). Di antara sejumlah
laporan dan makalah yang digunakan sebagai sumber informasi untuk studi ini, dokumen-dokumen berikut
ini terutama sangat relevan:

• Program Kerja Nasional Pekerjaan Yang Layak untuk Indonesia 2002-2003 / Decent Work Country
Programme for Indonesia 2002-2003 (masih berupa rancangan, ILO Jakarta)

• Rencana Aksi Tripartit Indonesia tentang Pekerjaan yang Layak 2002-2005/ Indonesia Tripartite
Action Plan for Decent Work 2002-2005 (masih berupa rancangan, ILO Jakarta)

• Pemikiran Strategis Untuk Meningkatkan Kesetaraan Gender di Indonesia/ Strategic Thinking on
Advancing Gender Equality in Indonesia, Perspektif Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Rancangan Laporan, 2002)

• Rencana Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kebijakan dan Program
Indonesia 2002-2004/ National Plan of Action to Mainstream Gender in Development Policies and
Programs of Indonesia 2002-2004, Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

• Rencana Aksi ILO Mengenai Pengarusutamaan Gender dan Kesetaraan Gender/ ILO Action Plan on
Gender Mainstreaming and Gender Equality (ILO, 1999)

2. LINGKUNGAN OPERASIONAL KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

2.1. Konteks Ekonomi

Transformasi ekonomi sejak pertengahan tahun 1980-an membawa manfaat besar bagi Indonesia, terutama
dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tercermin dalam pertumbuhan rata-rata Produk
Domestik Bruto (PDB) sebesar 8 persen per tahun, pertumbuhan rata-rata ekspor barang dagangan sebesar
11 persen per tahun, dan peningkatan rasio perdagangan terhadap Produk Domestik Bruto dari 36,3
persen pada tahun 1985 menjadi 41,9 persen pada tahun 1996 (ILO, 1996). Nilai nominal upah minimum
naik tiga kali lipat sementara nilai riilnya naik dua kali lipat dalam kurun waktu 1989-1886 (Agarwal,
1996). Pertumbuhan tersebut dikaitkan dengan ekspansi pendidikan dan pergeseran dari pola pertanian
tradisional yang dijalankan sekedar untuk bertahan hidup ke perekonomian perkotaan yang lebih modern
dan terformalisir.
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Tabel 1: Tingkat Kemiskinan di Daerah Perkotaan / Pedesaan, 1976-1998

Sumber: BPS (1996 dan 1998)

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (jutaan orang) Percentase Penduduk Miskin

Perkotaan Pedesaan Total Perkotaan Pedesaan Total

1976 10.0 44.2 54.2 38.8 40.4 40.1

1978 8.3 38.9 47.2 30.8 33.4 33.3

1980 9.5 32.8 42.3 29.0 28.6 28.6

1984 9.3 25.7 35.0 23.1 21.2 21.6

1987 9.7 20.3 30.0 20.1 16.1 17.4

1990 9.4 17.8 27.2 16.8 14.3 15.1

1993 8.7 17.2 25.9 13.4 13.8 13.7

1996 7.2 15.3 22.5 9.7 12.3 11.3

1998 22.6 56.8 79.4 28.8 45.6 39.1

LINGKUNGAN OPERASIONAL KESETARAAN GENDER DI INDONESIA

Perempuan memperoleh manfaat dari sekaligus memberikan kontribusi pada ekspasi ekonomi ini dengan
memasok hingga 40% tenaga kerja bagi perekonomian yang berorientasi pada ekspor yang sedang tumbuh
pesat, terutama sektor manufaktur pada akhir tahun 1980-an (ILO 1999). Tenaga kerja perempuan yang
sebelumnya belum tergali memungkinkan perekonomian Indonesia menanggapi tekanan-tekanan yang
kian meningkat, permintaan dan kesempatan yang ditimbulkan oleh globalisasi.

Proses pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan ini tidak berkelanjutan karena lemahnya fondasi
penyangganya, termasuk kebijakan, undang-undang dan lembaga di mana peraturan dan lembaga-lembaga
yang ada dijalankan untuk menguntungkan kelompok-kelompok dan individu-individu tertentu yang
mempunyai kekuasaan untuk memungut biaya sewa yang amat besar jumlahnya. Apa yang dimulai sebagai
krisis moneter yang melanda wilayah Asia Pasifik pada pertengahan tahun 1997 dengan cepat berubah
menjadi kehancuran perekonomian Indonesia dengan dampak-dampak sosial yang amat besar (Oey-Gardiner
& Dharmaputra, 1998) sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.

Produk Domestik Bruto riil berkurang sebesar kira-kira 12% pada tahun 1998 dan upah riil jatuh sebesar
40% antara bulan Agustus 1997 dan bulan Agustus 1998 (SAKERNAS). Di bulan Juni 1998, nilai tukar
rupiah menjadi 14.700 per satu dolar Amerika Serikat, merosot dari 7.200 empat bulan sebelumnya. Pada
saat yang sama, Indonesia menderita kekeringan, kebakaran hutan dan ketidakstabilan politik. Harga-harga
membubung tinggi, produksi pertanian menurun dan melemahnya permintaan akan barang dan jasa
mempengaruhi banyak orang, terutama yang miskin. Data IFLS, misalnya, menunjukkan bahwa upah riil
mengalami penurunan antara 33-40% pada periode 1997-1998 diikuti dengan penurunan serupa dalam
pendapatan riil per jam yang diderita oleh pekerja mandiri di daerah-daerah perkotaan dan perempuan di
daerah-daerah pedesaan, meskipun pendapatan riil per jam laki-laki yang bekerja mandiri di daerah-daerah
pedesaan pada dasarnya tetap stabil.

Kerangka Kebijakan Ekonomi Makro Indonesia (PROPENAS) diarahkan pada upaya untuk mempercepat
pemulihan ekonomi, mempertahankan tingkat suku bunga yang stabil dan realistis,  mengendalikan inflasi,
mengurangi defisit anggaran, mensubsidi utang luar negeri, mengembangkan sistem perpajakan progresif
yang lebih adil, dan mengurangi pengeluaran pemerintah. PROPENAS juga difokuskan pada upaya untuk
melakukan rekapitalisasi bank, merestrukturisasi utang swasta, menanggulangi kemiskinan, dan
mengembangkan perekonomian masyarakat. Kebijakan-kebijakan liberalisasi perdagangan dan investasi
menjadi ujung tombak upaya pemulihan yang difokuskan pada pembukaan pasar domestik terhadap
kepentingan-kepentingan global untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan persaingan di kalangan industri
manufaktur Indonesia.

IMF, Bank Dunia, ADB dan lembaga-lembaga donor bilateral bekerja dengan pemerintah dalam mendukung
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stabilitas ekonomi makro, reformasi keuangan dan sektor hukum, dan inisiatif-inisiatif kebijakan perdagangan.
Bank Dunia memberikan bantuan untuk memulihkan sektor keuangan dan memperkuat institusi-institusi
publik sementara ADB mendukung peningkatan tata kelola badan usaha (corporate governance), membantu
merestrukturisasi bank-bank pembangunan regional dan mendukung peningkatan pasar modal. JICA
memberikan bantuan yang mengkombinasikan bantuan tunai dengan bantuan pengembangan pertanian
dan sumber daya di sektor perdagangan. AusAID membantu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) dalam mengembangkan dan mengimplementasikan rencana induk pengembangan manajemen
keuangan sektor publik dan membantu reformasi sektor publik serta pengembangan sumber daya manusia
melalui pemberian beasiswa pendidikan universitas. GTZ terlibat dalam upaya pembentukan komisi
pengawasan usaha, sosialisasi undang-undang anti monopoli dan juga terlibat dalam upaya pengembangan
sektor usaha mikro dan usaha kecil. Pemerintah Belanda memberikan dukungan untuk meningkatkan tata
kelola badan usaha (corporate governance) serta dukungan pelatihan dan pendidikan. Bekerja sama dengan
asosiasi aktuarial, CIDA memberikan bantuan bagi pengembangan reformasi dana pensiun. CIDA juga
telah menggalang kerja sama dengan KADIN untuk mengembangkan usaha kecil.

Proses pemulihan belum sepenuhnya dapat diwujudkan dan kondisi perekonomian saat ini pun masih
rentan terhadap krisis, meskipun pada tahun 2000 tercatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,8% berkat
investasi dan ekspor. Secara bertahap sedang dilakukan penguatan terhadap kebijakan-kebijakan dan institusi-
institusi ekonomi meskipun kemauan politik untuk melakukan reformasi telah agak mengendur. Lingkungan
peraturan perundang-undangan menjadi lebih kondusif bagi investasi swasta dan aturan hukum.
Meningkatnya pinjaman dan pemberian lisensi kepada usaha kecil dan menengah membuka akses terhadap
peluang ekonomi. Tetapi, tolok ukur tingkat suku bunga pada tahun 2000 tetap tinggi, yaitu sebesar 14%,
dengan tingkat inflasi di atas 9% dan nilai rupiah kira-kira merosot menjadi seperempat dari nilai yang
dimilikinya sebelum terjadinya krisis. Masih ada banyak hal yang harus dilakukan dalam upaya restrukturisasi
bank dan perusahaan, memperkuat institusi pasar dan sistem tata kelola, menciptakan peluang-peluang
untuk mereka yang kurang beruntung, dan menginformasikan debat publik mengenai reformasi (USAID,
2001).

Dijumpai adanya kontroversi mengenai besarnya dampak krisis terhadap upah dan lapangan kerja. Ada
yang berpendapat bahwa krisis tersebut menyebabkan tingginya tingkat pengangguran (ILO, 1999). Tetapi
ada pula yang berpendapat bahwa lapangan kerja tetap stabil selama krisis walaupun upah riil jatuh
(Frankenberg, Thomas and Beegle, 1999).  Meskipun demikian, diperoleh suatu konsensus umum bahwa
krisis tersebut berdampak merugikan terhadap pendapatan riil pada dasar distribusi pendapatan dan bahwa
kelompok masyarakat termiskin kemungkinan merupakan kelompok masyarakat yang menanggung efek
negatif krisis tersebut, baik untuk jangka menengah maupun jangka yang lebih panjang (Smith et al,
2000). Pada bulan Agustus 1999 diperkirakan sekitar 38 juta atau 18,4% penduduk hidup dalam kemiskinan,
sementara 60% dari seluruh jumlah penduduk diperkirakan bertahan hidup dengan penghasilan US$2 per
hari atau bahkan kurang dari itu (ILO, Rancangan Laporan mengenai Koperasi/ Draft Cooperative Report,
2002).  Beban untuk menghadapi kemiskinan terutama ditanggung oleh perempuan karena merekalah
yang paling bertanggung jawab mengurus keperluan rumah tangga.

Penyusunan kebijakan ekonomi makro harus dilakukan dengan cara-cara yang dapat meningkatkan
pertumbuhan yang berkelanjutan, adil dan redistributif [atau berpijak pada asas gotong royong, dengan
golongan ekonomi kuat membantu golongan ekonomi lemah]. Kebijakan reformasi ekonomi makro akan
dilanjutkan untuk mengupayakan deregulasi, perampingan sektor publik dan pemborongan (outsourcing),
sektor informal dan pekerjaan paruh waktu atau part-time (terutama yang dikerjakan di rumah), yang
semuanya itu berada di luar lingkup undang-undang ketenagakerjaan. Perlindungan sosial juga akan terus
ditingkatkan.

Penitikberatan pada sektor manufaktur dan jasa akan terus dilanjutkan sebagai ujung tombak pemulihan
dan sektor formal kemungkinan akan diperluas lagi, yang mungkin akan menyerap lebih banyak tenaga
kerja perempuan daripada tenaga kerja laki-laki, sebagaimana yang terjadi di masa lalu  (ILO,1999). Menurut
Kantor Menteri Pemberdayaan Perempuan, industri rumah tangga dan koperasi telah diidentifikasikan
sebagai  prioritas pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi perempuan, sementara pengolahan
dan pemasaran hasil panen diidentifikasikan sebagai bidang-bidang baru untuk intervensi. Rencana
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Pembangunan Nasional juga mengidentifikasi pekerja migran dan perkerja sektor informal sebagai prioritas
bagi pelaksanaan kesetaraan gender.

Studi Bank Dunia yang menggunakan analisa regresi lintas negara menunjukkan besarnya efek negatif yang
ditimbulkan ketimpangan gender terhadap pertumbuhan ekonomi (Klasen, 1999). Karena itu, upaya
pengembangan kebijakan bagi penyesuaian struktural, industrialisasi, penanggulangan kemiskinan,
pembangunan sumber daya manusia, pembangunan regional dan globalisasi harus didasarkan pada informasi
mengenai dampak gender yang ditimbulkannya terhadap lapangan kerja, khususnya yang berpotensi
menyebabkan semakin dalamnya fragmentasi [terpecah-belahnya tenaga kerja] dan kasualisasi tenaga kerja
[semakin banyaknya tenaga kerja yang dipekerjakan secara tidak tetap] sehingga mengakibatkan semakin
berkurangnya perlindungan sosial. Untuk memperoleh informasi yang tepat mengenai dampak gender
tersebut, hal yang harus terlebih dahulu dilakukan adalah mengumpulkan hasil-hasil pengukuran secara
akurat terhadap kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan perempuan. Sayangnya, analisa terhadap kegiatan-
kegiatan ekonomi perempuan tidak dapat dilakukan secara efektif karena terbatasnya definisi yang dimiliki
istilah ‘kegiatan ekonomi’ itu sendiri. Akibat keterbatasan definisi tersebut, data atau keterangan tentang
perempuan yang aktif secara ekonomi [maksudnya, perempuan yang aktif mencari penghasilan] selalu saja
tidak dicatat atau dilaporkan secara penuh. Ini antara lain tercermin dari banyaknya kegiatan-kegiatan
ekonomi produktif yang dilakukan sekedar untuk mencukupi kebutuhan diri sendiri dan bertahan hidup,
kegiatan-kegiatan ekonomi yang dilakukan di rumah dan kegiatan-kegiatan ekonomi reproduktif yang tidak
dimasukkan dalam Sistem Pencatatan-Pencatatan Nasional (System of National Accounts atau SNA). Ada
banyak kegiatan ekonomi perempuan yang tidak mendapat status sebagai ‘pekerjaan yang riil’ karena kegiatan
tersebut merupakan kegiatan ekonomi produktif rumah tangga yang dilakukan sekedar untuk mencukupi
kebutuhan keluarga dan bertahan hidup, atau karena kegiatan tersebut dianggap tak lebih daripada sekedar
perluasan tanggung jawab mereka sebagai ibu rumah tangga sehingga tidak dianggap perlu dinilai dengan
uang. Dewasa ini, pekerjaan yang dilakukan di rumah pada umumnya tidak dicatat atau dimasukkan
dalam perhitungan statistik karena pekerjaan seperti ini tidak dianggap sebagai pekerjaan yang dilakukan
untuk mendapatkan upah dari orang lain atau pekerjaan mandiri [pekerjaan yang dilakukan untuk mencari
nafkah dengan mempekerjakan diri sendiri].

Perencanaan ekonomi akan tetap berat sebelah apabila tidak memperhitungkan pekerjaan yang dilakukan
perempuan, baik yang dibayar maupun tidak, dan tidak mencerminkan secara akurat nilai sepenuhnya dari
tanggung jawab keluarga. UNDP (1995), misalnya, melaporkan bahwa 66% kegiatan perempuan di negara-
negara sedang berkembang tidak dimasukkan dalam perhitungan nasional (dibandingkan dengan 24%
kegiatan laki-laki). Akibatnya, peningkatan-peningkatan dalam kuantitas maupun produktivitas kegiatan-
kegiatan ekonomi perempuan (seperti meningkatnya kegiatan ekonomi perempuan di sektor informal di
Indonesia) tidak dicatat secara akurat, bahkan mungkin tidak dicatat sama sekali, sehingga pertumbuhan
ekonomi tampak lebih rendah ketika diukur (Klasen, 1999).

2.2. Profil Pasar Kerja

Dalam kurun waktu tiga puluh tahun terakhir ini, ukuran angkatan kerja Indonesia bertambah dua kali
lipatnya dengan sekitar 68 persen penduduk usia kerja berpartisipasi dalam pasar kerja pada tahun 2000.
Pada tahun 2000, di Indonesia tercatat sekitar 71 juta perempuan dan 69 juta laki-laki yang berada dalam
usia kerja, meskipun tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki secara konsisten melebihi tingkat partisipasi
angkatan kerja perempuan. Pada tahun 2000 juga tercatat baru 51 persen perempuan tetapi 84 persen laki-
laki berusia 15 tahun ke atas yang berada dalam angkatan kerja, dengan perempuan mencakup 38 persen
dari angkatan kerja keseluruhan (lihat Tabel 2). Yang jauh lebih sulit untuk diukur adalah partisipasi dalam
perekonomian informal tempat sebagian besar penduduk mencari nafkah. Diperkirakan sekitar 60% dari
seluruh lapangan kerja yang ada berada di dalamnya. Secara tidak proporsional, tenaga kerja perempuan
jauh lebih banyak dijumpai dalam perekonomian informal daripada tenaga kerja laki-laki. Kira-kira 65%
dari seluruh pekerja dalam perekonomian informal adalah perempuan.

Perbedaan jenis kelamin dalam partisipasi angkatan kerja bervariasi menurut umur. Enam puluh persen
laki-laki berusia antara 15 hingga 24 tahun berada dalam angkatan kerja, dibandingkan dengan 43 persen
perempuan dalam kelompok usia yang sama (lihat Tabel 2). Di samping itu, perempuan dalam kelompok
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umur ini meliputi 73,8% dari semua yang berusia 15-29 tahun dengan latar belakang pendidikan sekolah
menengah umum ke atas yang tidak berada dalam angkatan kerja (tidak ditunjukkan dalam tabel). Ini
menunjukkan besarnya potensi tenaga kerja yang belum tergali, yang dapat dimanfaatkan bagi pembangunan
nasional Indonesia, dan potensi ini akan menjadi lebih signifikan lagi bilamana proporsi perempuan yang
bekerja secara paruh waktu atau part-time (49,7%) juga diperhitungkan. Kemungkinan besar, banyak dari
para perempuan ini akan mendapat kesulitan dan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang terbatas dalam
memasuki pasar kerja di tahun-tahun mendatang.

Pengangguran terbuka merupakan masalah yang dihadapi semua pekerja tetapi perempuan menghadapi
kendala yang lebih besar daripada laki-laki dalam menemukan pekerjaan. Sebagai gambaran dapat disebutkan
di sini bahwa persentase perempuan dalam angkatan kerja adalah 38 persen sementara persentase perempuan
yang menganggur adalah 42,5% (lihat Tabel 3). Di samping itu, tingkat pengangguran di kalangan
perempuan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi relatif lebih besar daripada laki-laki. Dari populasi
secara keseluruhan, persentase perempuan yang menganggur adalah 42,5% padahal 54% dari pekerja dengan
ijazah Diploma I, II, II dan ijazah akademi dan 51% dari pekerja lulusan universitas yang menganggur
adalah perempuan. Kesenjangan jenis kelamin dalam pengangguran mencapai puncaknya pada tingkat
pendidikan tertinggi di mana tingkat pengangguran di kalangan perempuan (18,3%) lebih dari dua kali
lipat tingkat pengangguran di kalangan laki-laki (8,8%).

Kerentanan terhadap pengangguran juga bervariasi menurut umur, dengan tingkat pengangguran yang
sangat tinggi di kalangan laki-laki maupun perempuan berusia antara 15 hingga 24 (lihat Tabel 3). Pekerja
usia muda dalam kisaran usia ini mencakup 67,7% dari seluruh pekerja yang menganggur (tidak ditunjukkan
dalam tabel), baik yang perempuan maupun yang laki-laki.

Tabel 2: Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin, 2000

Sumber: Situasi Angkatan Kerja di Indonesia, Biro Pusat Statistik, BPS (2000)

Perempuan Laki-laki Persentase perempuan
terhadap total

Penduduk Usia Kerja 15+ 71,333,006 69,837,799 50.5%

Tingkat partisipasi angkatan kerja 51.7% 84.2% 38.9%

Tingkat partisipasi angkatan kerja
menurut umur

Umur 15 hingga 24 43.1% 60.8% 42.3%
Umur 25 hingga 54 58.1% 97.6% 37.5%

Umur 55 ke atas 42.5% 73.4% 37.7%

Table 3: Pengangguran Menurut Jenis Kelamin, 2000

Sumber: Situasi Angkatan Kerja di Indonesia, Biro Pusat Statistik, BPS (2000)

Perempuan Laki-laki Persentase perempuan
terhadap total

Tingkat pengangguran 6.7% 5.7% 42.5%

Pengangguran menurut umur
Umur 15 hingga 24 20.1% 19.7% 42.7%
Umur 25 hingga 54 3.2% 2.7% 42.0%

Umur 55 ke atas 0.3% 0.3% 42.5%

Pengangguran menurut pendidikan
SD ke bawah 2.4% 2.5% 41.8%

SMP 11.0% 7.9% 40.0%
SMU 18.6% 11.4% 42.5%

Diploma I,II,III 10.8% 6.9% 53.9%
Universitas 18.3% 8.8% 51.3%
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Ditinjau dari jam kerja dan status pekerjaan, tercatat pola-pola yang sangat berbeda di kalangan tenaga
kerja laki-laki dan perempuan (lihat Tabel 3). Sebagian besar laki-laki (71,6%) bekerja penuh waktu (antara
35 hingga 74 jam per minggu). Sebaliknya, persentase perempuan yang bekerja paruh waktu dan persentase
perempuan yang bekerja penuh waktu hampir merata, yaitu 49,7% untuk perempuan yang bekerja paruh
waktu dan 48% untuk perempuan yang bekerja penuh waktu. Ini menunjukkan bahwa persentase perempuan
di kalangan pekerja paruh waktu adalah tidak proporsional karena hampir 54% dari seluruh pekerja paruh
waktu adalah perempuan. Namun, mayoritas pekerja yang bekerja dengan jam kerja yang panjang ternyata
adalah juga perempuan. Meskipun persentase perempuan yang bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang
hanya sedikit, yaitu hanya 2,4% perempuan yang bekerja 75 jam atau lebih dalam seminggu, 44 persen
dari semua pekerja yang bekerja dengan jam kerja sepanjang itu ternyata adalah perempuan. Persentase ini
melebihi persentase perempuan dalam angkatan kerja secara keseluruhan, yaitu 38,9%.

Banyaknya perempuan yang melakukan pekerjaan yang menuntut jam kerja yang sangat panjang mungkin
mencerminkan upaya untuk mengkompensasi rendahnya upah yang diterima dengan cara bekerja lebih
lama. Tetapi sayangnya, data yang ada tidak memungkinkan dilakukannya analisa lebih lanjut terhadap
karakteristik demografi atau pasar kerja dari perempuan yang termasuk dalam kategori  ini. Kendati demikian,
jam kerja yang sangat panjang dikuatirkan akan mempengaruhi kesehatan dan kesejahteraan pekerja dan
tidak kalah mencemaskannya daripada jam kerja yang tidak mencukupi.

Laki-laki mempunyai kemungkinan dua kali lebih besar untuk menjadi pemberi kerja. Laki-laki juga
mempunyai kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi karyawan atau bekerja mandiri, terutama, untuk
bekerja mandiri dengan bantuan keluarga atau pekerja-pekerja temporer. Sebaliknya, persentase perempuan
yang menjadi pekerja keluarga tanpa dibayar secara dramatis sangat tinggi, mungkin karena norma dan
hukum yang memberikan kepemilikan properti [tanah dan bangunan] dan usaha serta status sebagai kepala
keluarga kepada laki-laki sehingga kontribusi perempuan dianggap nomor dua.

Table 4: Jam Kerja dan Status Pekerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2000

Sumber: Situasi Angkatan Kerja di Indonesia, Biro Pusat Statistik, BPS (2000)

Perempuan Laki-laki % perempuan
terhadap total

Jam kerja (karyawan)
0 hingga 34 jam/minggu 49.7% 26.5% 53.7%

35 hingga 74 jam/minggu 48.0% 71.6% 29.3%
75 jam/minggu ke atas 2.4% 1.8% 44.1%

Total 100.0% 100.0% 38.9%

Status Pekerjaan
Bekerja mandiri

(tanpa mempekerjakan orang lain) 18.3% 23.8% 32.2%
Bekerja mandiri (dengan dibantu oleh

anggota keluarga atau pekerja temporer) 13.4% 29.1% 22.2%
Pemberi kerja 1.2% 2.9% 20.9%

Karyawan 28.2% 35.7% 32.9%
Pekerja Keluarga Tanpa Dibayar 38.9% 8.5% 74.1%

Total 100.0% 100.0% 38.9%

Segregasi jenis kelamin di pasar kerja [pembagian jenis pekerjaan menurut jenis kelamin] menyebabkan
tenaga kerja laki-laki dan perempuan terkonsentrasi pada jenis-jenis industri dan pekerjaan tertentu. Laki-
laki memegang dominasi di industri-industri yang cenderung memberikan upah yang lebih tinggi seperti
pertambangan, penggalian/ pengeboran, utilitas [pekerjaan umum], konstruksi dan transportasi (lihat Tabel
4). Tidak ada bidang yang didominasi perempuan, tetapi persentase terbesar tenaga kerja perempuan terdapat
pada dua sektor, yaitu pertanian dan perdagangan, yang pada umumnya masih bersifat informal dan ditandai
dengan upah yang relatif rendah dibandingkan industri-industri lainnya. Segregasi pekerjaan bersifat
membatasi perempuan dan menempatkannya dalam kisaran peluang kerja yang lebih sempit dibandingkan

LINGKUNGAN OPERASIONAL KESETARAAN GENDER DI INDONESIA



8  STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER - ILO JAKARTA 2003-2005

laki-laki. Sedikit lebih banyak dari setengah angkatan kerja perempuan bekerja sebagai buruh (pekerja
kerah biru) dan dalam pekerjaan-pekerjaan terkait lainnya dan seperlimanya bekerja dalam pekerjaan-
pekerjaan reguler di bagian administrasi, penjualan dan jasa. Persentase tenaga kerja laki-laki terdistribusi
secara lebih merata, meskipun secara kasar dapat disebutkan bahwa dua pertiga tenaga kerja laki-laki bekerja
di produksi atau sebagai buruh (pekerja kerah biru) dan pekerjaan-pekerjaan terkait lainnya. Persentase
perempuan jauh lebih sedikit di semua tingkat pekerjaan produksi dan dalam pekerjaan-pekerjaan teknisi
dan asisten tenaga ahli.

Tabel 5: Komposisi Sektoral Menurut Jenis Kelamin, 2000

Sumber: BPS (2000)

Sektor % total perempuan % total laki-laki Persentase perempuan

terhadap total

Pertanian 46.7% 44.4% 39.5%

Manufaktur 14.3% 12.0% 42.3%

Konstruksi 0.4% 6.1% 4.0%

Perdagangan/Hotel/Restoran 25.6% 17.5% 47.6%

Transportasi 0.6% 7.9% 4.2%

Keuangan/Real Estate/Jasa Bisnis 0.7% 1.3% 28.9%

Jasa 11.4% 10.1% 41.0%

Pertambangan/Gas/Listrik 0.3% 0.7% 16.7%

Total 100% 100% 38.9%

Sayangnya, data yang didasarkan pada kategori-kategori luas industri dan pekerjaan menyembunyikan
sebagian besar segregasi jenis kelamin yang ada dalam kesempatan-kesempatan kerja yang tersedia bagi
tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Data mengenai segregrasi jenis kelamin untuk kategori-kategori yang
lebih rinci ternyata juga tidak ada, meskipun studi-studi tambahan menunjukkan adanya segregasi jenis
kelamin dalam kategori-kategori luas industri dan pekerjaan, sebagaimana tampak dalam sektor manufaktur
yang menawarkan pertumbuhan pekerjaan yang tertinggi bagi perempuan. Di sektor ini, persentase pekerja

Tabel 6: Komposisi Pekerjaan Menurut Jenis Kelamin, 2000

Sumber: BPS (2000)

Sektor Perempuan Laki-laki Persentase perempuan

terhadap total

Pemimpin / Manajer Senior 0.8% 1.0% 32.8%

Tenaga ahli 3.8% 2.6% 47.5%

Teknisi dan Asisten Tenaga Ahli 0.3% 0.8% 18.7%

Produksi dan Pekerjaan Terkait Lainnya 15.1% 32.5% 22.4%

Administrasi dan Jasa Tingkat Atas 0.3% 0.3% 42.5%

Administrasi, Penjualan dan Jasa
Tingkat Menengah 7.4% 9.0% 33.6%

Produksi / Transportasi / Pekerjaan Terkait
Lainnya Tingkat Menengah 1.5% 9.1% 9.3%

Administrasi, Penjualan dan Jasa Reguler 19.8% 11.9% 50.8%

Pekerja Kerah Biru dan Pekerjaan
Terkait Lainnya 50.9% 32.7% 49.1%

Total 100% 100% 38.9%

LINGKUNGAN OPERASIONAL KESETARAAN GENDER DI INDONESIA
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manufaktur laki-laki yang dipekerjakan dalam pekerjaan yang diatur oleh undang-undang atau peraturan
(regulated work) adalah 71%, jauh lebih tinggi dibandingkan persentase pekerja manufaktur perempuan
yang hanya 50% (Oey-Gardiner & Dharmaputra, 1998).

Segregrasi jenis kelamin dalam industri dan pekerjaan membuat ketimpangan gender sulit dihilangkan
karena segregrasi tersebut membatasi akses yang dimiliki perempuan untuk mendapatkan pekerjaan yang
dapat memberinya upah yang lebih tinggi. Berkat datangnya globalisasi, perbedaan dalam tingkat upah
telah menyempit. Tetapi, banyaknya tenaga kerja perempuan yang berbondong-bondong memasuki lapisan
bawah pasar kerja yang memberikan upah lebih rendah dengan sendirinya mengakibatkan lebih rendahnya
upah yang mereka terima sehingga pendapatan yang diterima tenaga kerja perempuan hanya sedikit lebih
tinggi dari dua per tiga pendapatan yang diterima tenaga kerja laki-laki (ILO, 2000). Situasi ini hanya
menunjukkan sedikit perbaikan pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi, di mana perempuan dengan
tingkat pendidikan di atas sekolah menengah umum memperoleh penghasilan sebesar 70% dari penghasilan
yang diperoleh rekan mereka yang laki-laki (Oey-Gardiner & Dharmaputra, 1998). Sekitar 26% sampai
40% dari perbedaan upah ini tidak dapat dijelaskan oleh perbedaan-perbedaan karakteristik seperti
pendidikan, usia, sektor dan wilayah. Rekrutmen atau penerimaan karyawan dan praktek kerja yang bersifat
diskriminatif, yang diakibatkan oleh tidak kompetitifnya pasar kerja dan lemahnya posisi tawar perempuan,
merupakan penyebab utama terjadinya kesenjangan pendapatan antara laki-laki dan perempuan (ILO,
1999; Manning, 1998). Karena itu, kebijakan dan program Kesetaraan Kesempatan Kerja diharapkan
dapat memberikan dampak positif untuk mengurangi bias gender seperti itu.

Kesenjangan pendapatan tidak hanya terbatas pada sektor formal. Perbedaan tingkat pendapatan berdasarkan
jenis kelamin yang dijumpai dalam sektor informal juga diakibatkan oleh terjadinya segmentasi jenis kelamin
di sektor ini, karena terlalu banyaknya perempuan yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan berpenghasilan
rendah, di mana posisi tawar yang mereka miliki amat rendah atau tidak ada sama sekali, seperti misalnya
berjualan makanan secara kecil-kecilan, melakukan pekerjaan borongan (subkontrak) atau pekerjaan yang
dibayar per satuan hasil. Data yang disajikan di atas memberikan indikasi besarnya proporsi perempuan
yang bekerja sebagai pekerja keluarga yang tidak dibayar. Selama krisis ekonomi ada banyak perempuan di
daerah pedesaan yang menjadi pekerja keluarga tanpa dibayar (Smith et al, 2000).  Tampaknya, sektor
informal yang ditandai dengan tidak adanya perlindungan sosial dan rendahnya daya tawar, akan terus
menjadi sumber pekerjaan yang utama bagi tenaga kerja perempuan maupun laki-laki.

Penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh ILO menunjukkan bahwa perempuan lebih rentan terkena
pemutusan hubungan kerja daripada laki-laki  (ILO, 2000).  Goncangan ekonomi memberikan pengaruh
yang kuat terhadap sektor-sektor lain pasar kerja sehingga, misalnya, mengakibatkan tingginya biaya bahan
dan rendahnya permintaan terhadap produk pekerja rumahan (home workers), yang sebagian besar adalah
perempuan. Selama terjadinya resesi ekonomi, perempuan mendapat tekanan atau beban yang lebih besar
untuk meningkatkan penghasilan rumah tangga. Akibatnya, tugas-tugas mereka yang sudah banyak memakan
waktu untuk melahirkan anak serta mengurus anak dan suami tanpa mendapatkan imbalan, menjadi semakin
bertambah.

Mengingat terbatasnya lingkup kesempatan yang dimiliki perempuan dalam pekerjaan dan industri, dan
rendahnya upah yang diberikan oleh pekerjaan yang tersedia bagi mereka, tidaklah mengherankan kalau
ada semakin banyak tenaga kerja perempuan yang berusaha mencari pekerjaan di luar negeri yang memberikan
upah yang lebih baik, meskipun pekerjaan di luar negeri tersebut belum tentu dapat memberikan kepada
mereka peluang untuk mengembangkan keterampilan atau karir. Statistik menunjukkan bahwa sedikit
lebih banyak dari dua per tiga pekerja yang pergi ke luar negeri untuk bekerja pada tahun 1990-an adalah
perempuan, yang sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga di negara-negara Asia dan Timur
Tengah. Kebutuhan khusus para pekerja yang bekerja di luar negeri untuk mendapatkan perlindungan atas
hak-hak yang mereka miliki sebagai pekerja dan kebutuhan mereka untuk mendapatkan perlindungan
sosial dan jaring pengaman sosial, juga harus dipikirkan.

Posisi perempuan yang kurang menguntungkan dalam pasar kerja sebagian disebabkan oleh rendahnya
tingkat pendidikan yang mereka miliki. Secara umum hal ini memang benar. Data BPS menunjukkan
bahwa pada tahun 2000, persentase pekerja perempuan dengan pendidikan tertinggi SD adalah 69%,
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sedangkan persentase pekerja laki-laki untuk kategori yang sama adalah 58%. Pada tingkat pendidikan di
atas SMU, situasi yang ada lebih berimbang. Persentase laki-laki dan perempuan bekerja dengan tingkat
pendidikan pasca SMU adalah 9,6% dan 8,3% (BPS, 2000). Bahkan di antara mereka yang berusia 15-29
tahun, yang biasanya merupakan pendatang baru dalam pasar kerja, persentase perempuan dengan kualifikasi
pendidikan di atas SMU adalah 3,2% sedangkan yang laki-laki adalah 2,5%.

Tetapi, pemilihan program studi pada tingkat SMA dan pendidikan tinggi menyingkapkan terjadinya bias
gender dalam bidang studi kejuruan dan pendidikan lanjutan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6.
Proporsi perempuan yang terdaftar dalam kursus kejuruan tingkat menengah bidang Teknologi Industri
atau Pertanian dan Kehutanan jauh lebih rendah daripada laki-laki. Mahasiswi, yang jumlahnya kurang
dari sepertiga jumlah mahasiswa di perguruan tinggi, cenderung memilih program-program pendidikan
bisnis dan manajemen atau pariwisata.

Tabel 7: Program Studi Kejuruan Menurut Jenis Kelamin, 1999/2000

Sumber: Depar temen Pendidikan, 2001

Program Studi Laki-laki % Perempuan % Total

Pertanian dan Kehutanan 46,503 69.5 20,383 30.5 66,886

Teknologi dan Industri 1,425,776 80.7 340,310 19.3 1,766,086

Bisnis dan Manajemen 201,074 33.4 400,492 66.6 601,566

Kesejahteraan Sosial 5,378 51.3 5,097 48.9 10,475

Pariwisata 45,009 49.9 45,566 50.3 90,575

Seni dan Kerajinan 7,728 43.3 10,173 56.8 17,901

Total 1,731,468 67.8 822,021 32.2 2,553,489

Keseimbangan gender dalam pendidikan masih harus diusahakan meskipun sudah banyak perbaikan
dilakukan sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 6. Kesenjangan gender yang lebih menguntungkan anak
laki-laki masih mengalami peningkatan di setiap tingkat pendidikan, dengan perbedaan gender terbesar
dijumpai dalam pendidikan tinggi. Sampai sekarang anak perempuan masih mempunyai masa sekolah
yang lebih singkat daripada anak laki-laki. Dan anak perempuan miskin dari daerah pedesaan mempunyai
kemungkinan yang paling kecil untuk bersekolah lebih tinggi dari SD. Hal ini menyoroti pentingnya
strategi gender untuk pendidikan karena sekalipun pemerintah mempunyai kebijakan yang mewajibkan
pendidikan dasar untuk semua orang, strategi-strategi yang eksplisit masih dibutuhkan untuk meningkatkan
akses dan partisipasi anak perempuan, terutama anak perempuan miskin pedesaan, untuk mengikuti
pendidikan sekolah menengah umum dan pendidikan lanjutan yang lebih tinggi (Shatifan, 2001).

Perlindungan sosial dan isu-isu keamanan untuk perempuan juga menimbulkan kekuatiran. Suatu studi
mengenai pekerja migran yang dilakukan oleh kantor ILO Jakarta menunjukkan bahwa mayoritas pekerja
migran adalah perempuan dan bahwa proporsi pekerja yang bermigrasi dengan tujuan bekerja semakin
meningkat. 2  Pekerja migran menghadapi sejumlah masalah termasuk pelanggaran hak asasi mereka sebagai
manusia, kondisi yang rentan terhadap kekerasan fisik dan seksual, terkena penipuan dalam proses perekrutan,
upah yang rendah, kondisi kerja yang buruk, dan lain-lain.

Banyak pekerja di Indonesia tidak mempunyai akses untuk mendapatkan jaminan sosial. Suatu studi baru-
baru ini menunjukkan bahwa persentase pekerja yang mendapat perlindungan jaminan sosial hanyalah
14%, dan dari proporsi jumlah pekerja laki-laki yang mendapatkan jaminan sosial dibandingkan jumlah
pekerja perempuan adalah dua berbanding satu.3  Sedikitnya jumlah perempuan yang mendapat jaminan
sosial di sektor formal terutama disebabkan karena mayoritas pekerja perempuan terkonsentrasi  dalam
perekonomian informal dan dibayar berdasarkan satuan hasil, menjadi pekerja kontrak, dan pekerja rumahan.

2
 ILO Jakarta, 2002. A Review of Migrant Workers Management and Options for Further Development Assistance to the Program.

3
 ILO Jakarta, 2002. Restructuring of the Social Security System in Indonesia: Study on Extension of Social Security to Excluded Groups.
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Tabel 8: Kecenderungan dalam Pendaftaran Murid Menurut Jenis Kelamin dan Jenjang Pendidikan, 1996 - 2000

Sumber: Depar temen Pendidikan, 2001.

Tingkat Pendidikan 1995/1996 1996/1997 1997/1998 1998/1999 1999/2000

SD
% Laki-laki 51.9 51.9 51.8 51.8 51.7

% Perempuan 48.1 48.1 48.1 48.2 48.3
Kesenjangan Gender 3.7 3.7 3.7 3.6 3.4

SMP
% Laki-laki 52.5 51.3 52.0 52.8 51.8

% Perempuan 47.5 48.7 48.0 47.2 48.2
Kesenjangan Gender 4.9 4.5 4.0 5.7 3.5

SMA
% Laki-laki 54.4 53.1 52.0 51.8 52.2

% Perempuan 45.6 46.9 48.4 48.2 47.8
Kesenjangan Gender 8.8 6.2 3.9 3.6 4.4

Pendidikan Tinggi
% Laki-laki 61.6 60.6 55.9 57.0 54.1

% Perempuan 38.4 39.4 44.0 42.9 45.9
Kesenjangan Gender 23.2 21.3 11.9 14.1 8.1

Lemahnya posisi  perempuan dalam pasar kerja diperparah dengan kurangnya akses dan perwakilan yang
mereka miliki di antara pelaku kunci perekonomian. Perempuan kurang terwakili dan advokasi gender
masih sangat kurang pada tingkat kebijakan dan tingkat pengambilan keputusan dalam instansi-instansi
pemerintah. Kira-kira 40 persen anggota serikat pekerja adalah perempuan tetapi persentase perempuan
yang menjadi pemimpin serikat pekerja kurang dari satu persen. Di sisi lain, organisasi-organisasi pengusaha
dapat memainkan peran kebijakan, advokasi dan informasi untuk memperkuat bisnis atau usaha yang
dilakukan pengusaha perempuan. Tetapi, organisasi-organisasi pengusaha secara historis cenderung
mengabaikan perusahaan-perusahaan yang dimiliki pengusaha perempuan karena berbagai alasan, mulai
dari kurangnya kesadaran gender dan reaksi positif terhadap masalah gender hingga kecenderungan untuk
mewakili kepentingan bisnis yang lebih besar sementara pengusaha perempuan cenderung menjalankan
bisnis skala kecil atau bahkan skala mikro. Absennya perempuan dalam jajaran puncak pemerintahan,
organisasi-organisasi pengusaha dan serikat pekerja membatasi kapasitas organisasi-organisasi yang
bersangkutan untuk mengenali dan bereaksi terhadap halangan-halangan yang menghambat perempuan
mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang setara dengan laki-laki.

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besar indikator pasar kerja menyingkapkan
adanya bias terhadap perempuan. Meskipun setengah dari populasi usia kerja adalah perempuan, perempuan
mengalami perlakuan yang berbeda ketika mereka memasuki pasar kerja. Mereka memiliki pilihan pekerjaan
yang terbatas, mendapatkan tingkat upah yang lebih rendah dan peluang kerja yang lebih kecil untuk
bekerja di sektor publik. Banyaknya perempuan yang bekerja di sektor informal membuat mereka lebih
rentan untuk mendapatkan lingkungan kerja yang tidak aman dan pekerjaan yang lebih tidak menentu.
Ada indikasi-indikasi bahwa pertumbuhan yang diprediksi akan terjadi dalam industri manufaktur dan jasa
akan menguntungkan perempuan. Tetapi, pertumbuhan ini belum tentu terjadi di bidang-bidang yang
memberikan upah yang memadai dan lingkungan kerja yang aman atau memberikan kepastian kerja. Karena
kemiskinan tidak dapat diharapkan segera akan berkurang dalam waktu dekat ini, perhatian yang lebih
besar harus diberikan kepada pekerja perempuan miskin dan kepala rumah tangga perempuan yang harus
berjuang secara ekonomi untuk bertahan hidup. Perubahan yang efektif juga akan memerlukan banyak
perbaikan dalam akses yang dimiliki perempuan terhadap peluang untuk memperoleh perwakilan dan
menyuarakan kepentingannya sehubungan dengan rendahnya perwakilan perempuan dalam tingkat kebijakan
dan pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja.
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2.2.1. Isu-isu Utama Kesetaraan Gender di Pasar Kerja

Kurangnya pendidikan dan pelatihan, kurangnya modal sosial, beban tanggung jawab keluarga, dan
diskriminasi dialami oleh baik perempuan maupun laki-laki. Tetapi data yang ada menunjukkan bahwa
perempuan secara konsisten berada pada posisi yang  lebih dirugikan dalam pasar kerja daripada laki-laki . Ada
sejumlah kesenjangan gender yang masih perlu diatasi:

• Rendahnya tingkat partisipasi tenaga kerja perempuan dan tingginya tingkat pengangguran tenaga
kerja perempuan;

• Terbatasnya akses yang dimiliki perempuan untuk mendapatkan peluang-peluang pendidikan
dan pelatihan secara luas;

• Tidak memadainya akses yang dimiliki perempuan untuk memperoleh sumber-sumber daya
ekonomi seperti tanah dan kredit;

• Praktik-praktik penerimaan karyawan, pemilihan karyawan dan promosi karyawan di sektor formal
yang bersifat diskriminatif atas dasar gender;

• Segementasi jenis kelamin angkatan kerja sehingga perempuan terkonsentrasi dalam sejumlah
kecil sektor perekonomian, umumnya dalam pekerjaan-pekerjaan berstatus rendah dengan bayaran
rendah, mobilitas ke atas dan tingkat keamanan yang rendah, atau di bidang-bidang yang belum
diatur undang-undang seperti pekerjaan migran, pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan harus
dibawa pulang untuk dikerjakan di rumah;

• Rendahnya perlindungan hukum dan perlindungan sosial bagi pekerja perempuan, termasuk
tidak adanya pengakuan dalam skema-skema asuransi sosial terhadap peran ganda yang dimiliki
perempuan dan kebutuhan selanjutnya yang mereka miliki akan bentuk-bentuk asuransi yang
fleksibel dan terindividualisasi;

• Semakin lebarnya kelompok usia perempuan dalam angkatan kerja dari usia dini hingga usia tua,
dengan semakin tingginya proporsi anak-anak yang memasuki sektor informal, dan

• Terus berlanjutnya asumsi (sebagaimana tercermin dalam norma-norma hukum dan budaya)
bahwa pekerjaan yang dilakukan perempuan hanya sekedar tambahan peran mereka sebagai ibu
rumah tangga dan sekedar memberikan tambahan untuk penghasilan suami, yang digunakan
untuk melegitimasi diskriminasi tempat kerja, dan

• Tidak adanya akses untuk menyuarakan dan mewakili kepentingan perempuan sebagaimana
tercermin dari sangat kurangnya perwakilan perempuan dalam posisi-posisi kepemimpinan dan
pengambilan keputusan dalam tubuh pemerintah, organisasi pengusaha dan serikat pekerja.

Dengan demikian jelaslah bahwa pada sisi penawaran, strategi untuk meningkatkan posisi perempuan
dalam pasar kerja harus memperhitungkan cara-cara untuk memperbaiki kesetaraan akses yang mereka
miliki terhadap peluang-peluang kerja yang ada dan meningkatkan potensi sumber daya manusia yang
mereka miliki. Sementara pada sisi permintaan, strategi tersebut harus mendukung ekspansi pasar kerja,
peluang untuk mendapatkan penghasilan serta mengatasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya stratifikasi/
segmentasi pasar kerja.

2.3. Komitmen Politik

Undang-Undang Dasar Indonesia4 (UUD1945) dan Pancasila, yang merupakan falsafah negara,
mencerminkan komitmen terhadap kesetaraan hak bagi laki-laki dan perempuan dan kebutuhan akan
partisipasi tenaga kerja laki-laki dan perempuan secara penuh dalam pembangunan ekonomi dan sosial.
Indonesia adalah juga salah satu negara yang ikut menandatangani Landasan Aksi Beijing untuk Perempuan
atau Beijing Platform of Action for Women (1995) dan Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap
Perempuan atau Convention on the Elimination of Discrimination Against Women yang dikenal dengan singkatan
CEDAW (1984). Jelas, dukungan politik pada semua tingkatan sangatlah penting untuk melaksanakan

4
 Pasal 27 UUD 1945 jelas menyatakan hak-hak yang sama bagi semua warga negara untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan

yang layak bagi kemanusiaan.
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secara efektif ketentuan-ketentuan peraturan, pemrograman dan penganggaran program-program pasar kerja
pengarusutamaan gender, perluasan pilihan-pilihan pekerjaan dan kemajuan dalam mempertemukan hal-
hal ini dengan kewajiban-kewajiban internasional lainnya yang telah menjadi komitmen Indonesia.

Kemajuan dalam kesetaraan gender mencapai momentum pada agenda politik tahun 2000 dan tahun
2001. Kesetaraan gender dimasukkan sebagai sasaran khusus pembangunan dalam Garis-Garis Besar Haluan
Negara (GBHN) dan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS); Kantor Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan dihidupkan kembali, Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan)
didirikan (dengan prioritas membahas isu-isu perempuan dan kekerasan), Instruksi Presiden Pengarusutamaan
Gender disetujui dan Konvensi ILO No. 111 mengenai Diskriminasi dalam (Pekerjaan dan Jabatan) serta
Protokol CEDAW yang sifatnya opsional diratifikasi. Baik PROPENAS maupun Instruksi Presiden
mengandung acuan-acuan yang bersifat spesifik terhadap upaya peningkatan usaha skala mikro, kecil dan
menengah sekaligus pemberdayaan perempuan.

Akhir-akhir ini, meskipun minat politik terhadap kesetaraan gender tampak berkurang, kebijakan
pengarusutamaan gender sedang diterapkan pada tingkat lembaga (terutama dengan dukungan dari lembaga-
lembaga donor). Advokasi untuk mempertahankan momentum perubahan merupakan tantangan langsung
yang dihadapi ILO dengan fokus tidak saja pada saluran-saluran kebijakan formal seperti Kantor Menteri
Negara Pemberdayaan Perempuan, tetapi juga pada lembaga-lembaga lain yang bertanggung jawab
meningkatkan kesetaraan gender. Para pembuat undang-undang, terutama kaukus perempuan pembuat
undang-undang, para anggota perwakilan kehakiman dan politik di semua tingkatan merupakan sekutu
penting dalam upaya ini. ILO dapat memberikan bantuan dengan meningkatkan dialog kebijakan tingkat
tinggi mengenai kesetaraan gender, memberikan analisa gender dan sosial yang akurat untuk
menginformasikan isu-isu yang bersifat substantif, melakukan pembangunan kapasitas dan menawarkan
bantuan teknis tenaga ahli di bidang pengarusutamaan gender untuk para pembuat kebijakan.

2.4. Lingkungan Peraturan Perundang-undangan

Baik laki-laki maupun perempuan di Indonesia mempunyai kebebasan yang diatur undang-undang untuk
terlibat dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dan sosial di luar rumah. Indonesia adalah negara pertama di
wilayah Asia dan Pasifik yang meratifikasi kedelapan konvensi dasar mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-hak
Mendasar5 , tetapi sampai sekarang, masih belum ada kerangka kebijakan yang dapat digunakan untuk
meminta pertanggungjawaban dari semua Menteri atas kepatuhan mereka terhadap kewajiban-kewajiban
internasional. Tingkat penegakan berbagai peraturan sangat terbatas, sebagian karena kurangnya jumlah
inspektur atau pengawas ketenagakerjaan yang ada (dikabarkan jumlah pengawas yang ada hanya 800
orang  padahal jumlah perusahaan yang harus diawasi ada 100 ribu), dan karena tidak adanya sistem
peraturan dan pemahaman kelembagaan dari isu-isu kesetaraan kerja. Selain itu tidak tertutup kemungkinan
adanya penolakan dari pengusaha yang beranggapan bahwa ketentuan anti diskriminasi dan ketentuan
mengenai kesetaraan kesempatan kerja hanya menimbulkan beban biaya tambahan yang tidak perlu bagi
perusahaan.

Di samping itu masih ada ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang sifatnya saling
bertentangan (kontradiksi). Misalnya, meskipun UU Perkawinan No. 1/1974 memberikan kesetaraan hak
dan tanggung jawab antara suami dan istri, undang-undang ini juga secara eksplisit menyebutkan laki-laki
sebagai kepala rumah tangga dan pencari nafkah serta perempuan sebagai istri dan ibu (paragraf 31). Norma-
norma dan nilai-nilai tradisional memberikan hak kepemilikan lahan yang lebih besar kepada laki-laki dan
hal ini amat mempengaruhi peluang ekonomi yang dimiliki perempuan, terutama dalam mencari kredit/
pinjaman. Undang-undang perceraian memberikan porsi harta atau aset yang lebih besar kepada suami,
sementara undang-undang perpajakan menetapkan laki-laki sebagai subyek pajak sehingga istri harus setiap
kali menggunakan nomor pajak suaminya kecuali mereka mempunyai kontrak pra-perkawinan yang bersifat
spesifik yang memungkinkan pasangan suami istri memisahkan harta dan pendapatan masing-masing.

5
 Ini meliputi Konvensi mengenai Kebebasan Berserikat, Kebebasan dari Kerja Paksa, Kebebasan dari Pekerja Anak, dan Kebebasan dari
Diskriminasi.
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Di sisi lain, Indonesia telah memperkenalkan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan yang substansial
untuk membangun suatu kerangka yang, bila diimplementasikan secara efektif, akan memberikan akses
yang sama untuk mendapatkan pekerjaan, pemerataan dalam hal remunerasi (imbalan) dan ketentuan-
ketentuan yang mengatur tanggung jawab perempuan untuk mengasuh dan membesarkan anak6. Ketentuan-
ketentuan tersebut meliputi:

• Surat Edaran No. 4 Tahun 1988 yang melarang diskriminasi gender;

• Peraturan No. 3 Tahun 1989 yang melarang diskriminasi gender karena perkawinan, kehamilan,
kegiatan mengasuh anak atau menyusui bayi;

• Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 yang melarang diskriminasi dalam penetapan
tingkat remunerasi untuk pekerjaan bernilai sama;

• Peraturan No. 4 Tahun 1989 mengenai perlindungan bagi pekerja perempuan yang diharuskan
bekerja pada malam hari;

• Instruksi No. 2 Tahun 1991 yang mendukung ditingkatkannya kesempatan kepada pekerja
perempuan untuk menyusui bayinya selama jam kerja;

• Surat Edaran No. 4 Tahun 1996 yang melarang diskriminasi gender dalam peraturan perusahaan;

• Surat Keputusan Bersama Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Kesehatan No. 22 Tahun
1996 dan No. 202 Tahun 1996 untuk menanggulangi kekurangan gizi di antara pekerja perempuan;
dan

• Surat Edaran Sekretaris Jenderal Departemen Tenaga Kerja No. 5 Tahun 1998 yang menetapkan
syarat-syarat pengarusutamaan gender dalam program-program dan proyek-proyek Departemen
Tenaga Kerja dan Transmigrasi untuk periode 1998/1999.

Selain itu, Undang-Undang Ketenagakerjaan no. 13 tahun 2003, yang meliputi hubungan industrial dan
perlindungan pekerja, sudah disahkan dan diberlakukan baru-baru ini. UUK ini bertujuan untuk memberikan
perlindungan yang lebih terarah dan menyeluruh kepada para pekerja. Implikasi-implikasi gender sebagai
hasil dari pelaksanaan UUK ini perlu dinilai.

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan juga memiliki kelompok kerja yang memberikan masukan
mengenai hal-hal yang berkaitan dengan reformasi hukum dan kebijakan pemerintah, sementara Badan
Perencana Pembangunan Nasional mendukung pengarusutamaan gender dalam sektor kehakiman. Komisi
Hukum Nasional telah mengambil inisiatif untuk mereformasi lembaga-lembaga hukum dan Pusat Studi
Gender dan Agama telah didirikan di lingkungan Departemen Agama.

2.5. Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Indonesia telah sejak lama memiliki pendekatan kebijakan untuk program-program khusus perempuan,
yang dilaksanakan melalui Program Nasional P2W-KSS (Peningkatan Peran Wanita Untuk Membina Keluarga
Sehat dan Sejahtera). Karena peran utama perempuan terutama dinilai sebagai peran rumah tangga, maka
program-program seperti itu terutama difokuskan pada kesejahteraan keluarga dan upaya untuk mendapatkan
tambahan penghasilan keluarga sehingga program-program pembangunan lainnya tidak diwajibkan bersifat
responsif terhadap gender. Akibatnya, secara keseluruhan tidak dijumpai adanya kesadaran kelembagaan
mengenai kaitan antara pemberdayaan perempuan dan pembangunan berkelanjutan.

Sejak itu, fokus kebijakan pemerintah telah diperluas dengan mempertimbangkan isu-isu pemberdayaan
perempuan dan kuantias maupun kualitas partisipasi mereka dalam sektor-sektor produktif. Peran ekonomi
perempuan secara spesifik dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Nasional 2000-2004 (PROPENAS)

6
 Penjelasan yang lebih menyeluruh, lihat Indonesia: A gender review of globalisation, legislation, policies and institutional frameworks , ILO

SRO-Manila Working Paper No. 4, 1999, ILO Manila and Strategic Thinking on Advancing Gender Equality in Indonesia: Ministr y of
Manpower and Transmigration Perspective (Draft Repor t, 2002, Indonesia).
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dengan masalah pekerja migran dan pekerja informal diidentifikasikan sebagai bidang-bidang yang
diprioritaskan. Rencana aksi untuk mendukung prioritas-prioritas ini bersifat ambisius, termasuk suatu
forum nasional untuk kesetaraan gender, upaya melembagakan pengarusutamaan gender dalam instansi-
instansi pemerintah, upaya untuk mengembangkan instrumen-instrumen dan metode-metode
pengarusutamaan gender, menciptakan kaitan antara organisasi-organisasi pemerintah dan masyarakat,
mengembangkan informasi yang berkaitan dengan gender melalui Biro Pusat Statistik dan memperkuat
organisasi-organisasi non pemerintah milik perempuan dan kemitraan antara pemerintah dan organisasi-
organisasi non pemerintah.

Sasaran-sasaran kesetaraan gender mendapat penguatan lebih lanjut dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden
No. 9/2000 mengenai Pengarusutamaan Gender pada bulan Desember 2000, yang dilengkapi dengan
Manual Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, yang mengklarifikasi peran dan tanggung
jawab pengarusutamaan gender di lingkungan departemen-departemen dan instansi-instansi pemerintah.
Lima instansi pemerintah, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Departemen Pertanian, Kantor
Menteri Negara Koperasi dan Usaha Menengah Kecil, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, telah berpartisipasi dalam suatu program percontohan menggunakan
Jalur Analisa Gender atau Gender Analysis Pathway  (GAP), yang dikembangkan oleh Kantor Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan (dengan dukungan dari CIDA).  Perangkat analisa yang sederhana ini digunakan
untuk membantu melakukan analisa gender, menyusun perencanaan, kebijakan dan pembangunan program
yang sensitif terhadap gender serta menawarkan peluang-peluang untuk melakukan pengembangan lebih
lanjut kepada kelompok-kelompok pemerintah, pengusaha dan pekerja.

ILO berada dalam posisi yang tepat untuk mempromosikan pasal-pasal yang menyangkut pekerjaan (Pasal
11), manfaat sosial dan ekonomi CEDAW (Pasal 13), deklarasi-deklarasi Pembangunan Sosial Beijing+5
dan Kopenhagen dan Konvensi-konvensi ILO sebagai pintu masuk utama bagi pengarusutamaan gender di
Indonesia.

3. INSTANSI-INSTANSI PEMERINTAH YANG BERKEPENTINGAN

3.1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi bertanggung jawab mengkoordinir Konvensi-konvensi ILO
yang telah ditandatangani oleh Indonesia, mempromosikan kesetaraan kesempatan kerja dan praktik-praktik
kerja yang adil. Subdirektorat Penempatan Khusus Tenaga Kerja dan Subdirektorat Inspeksi Norma-Norma
Ketenagakerjaan di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah menetapkan tanggung
jawab untuk pengembangan kebijakan dalam bidang-bidang ini. Meskipun terdapat komitmen kelembagaan
di tingkat senior untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam pembangunan nasional, masih saja tidak
dijumpai adanya kesadaran dan kapasitas teknis pengarusutamaan gender di kalangan penyusun, perencana
dan pembuat program kebijakan, tidak adanya data gender, kendala anggaran, tidak adanya komunikasi
antara unit-unit kerja yang relevan dan tidak memadainya aksi tindak lanjut pada tingkat-tingkat senior.
ILO dapat mendukung upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala ini melalui kegiatan-kegiatan
pembinaan dan pembangunan kapasitas di sejumlah bidang teknis.

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mempersiapkan rancangan makalah berjudul Pemikiran
Strategis mengenai Peningkatan Kesetaraan Gender di Indonesia: Perspektif Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi sebagai cetak biru bagi strategi yang diambilnya untuk melaksanakan Konvensi ILO No. 100
dan No. 111. Hal ini akan memerlukan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi serta Biro Perencanaan
dan Keuangan. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan mencakup pembentukan suatu Komite Nasional Kesetaraan
Kesempatan Kerja oleh suatu Unit Kesetaraan Kesempatan Kerja yang akan dibentuk di lingkungan
Departemen Tenaga Kerja. Kegiatan-kegiatan lainnya meliputi pelatihan dan pedoman mengenai Kesetaraan
Kesempatan Kerja yang akan disampaikan secara nasional, analisa gender dalam semua kebijakan, program
dan pelaporan, pembangunan kapasitas dalam analisa gender sehingga Departemen Tenaga Kerja dan pihak-
pihak lainnya yang berkepentingan mendapat bekal yang lebih baik untuk melakukan perencanaan yang
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lebih responsif terhadap gender, mengembangkan kegiatan jaringan gender secara internal dan eksternal
melalui kelompok-kelompok kerja nasional dan regional mengenai isu-isu ketenagakerjaan7. ILO Jakarta
telah melakukan sejumlah diskusi mengenai makalah ini dengan Departemen Tenaga Kerja dan memberikan
dukungan untuk dialog dengan para pihak yang berkepentingan. Hal ini akan membentuk suatu komponen
inti program ILO untuk kesetaraan gender di Indonesia sebagai bagian dari upaya peningkatan standar-
standar yang dimilikinya.

Departemen Tenaga Kerja juga merupakan salah satu bidang prioritas yang telah diidentifikasi dalam Program
Aksi Nasional Pengarusutamaan Gender dan akan terus membangun di atas pekerjaan yang telah dibangun
sebelumnya dengan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. ILO dapat mengantisipasi
kemungkinan terjadinya sinergi dengan program baru ini dalam pembangunan suatu program model (lihat
seksi 9).

3.2. Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan

Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (Kantor Meneg PP) memainkan peran penting dalam
mempromosikan pengarusutamaan gender sebagai suatu strategi pembangunan di Indonesia. Baru-baru
ini Kantor Meneg PP telah mengeluarkan suatu Program Aksi Nasional dengan dukungan teknis yang
diberikan melalui Pemerintah Belanda dan UNDP. Pembangunan program ini mengidentifikasi prioritas-
prioritas dan mekanisme-mekanisme untuk mengkoordinasikan pengarusutamaan gender di seluruh instansi
pemerintah dengan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai salah satu departemen yang mendapat
prioritas implementasi. Suatu proyek kerjasama teknis untuk periode 2000-2004 telah diusulkan untuk
meliputi Jakarta, Banten, Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Selatan, yang dimaksudkan sebagai
model pengarusutamaan gender dalam kebijakan dan program pembangunan.

Di antara kegiatan-kegiatan yang dilakukannya, Kantor Meneg PP memberikan pelatihan pengarusutamaan
gender di tingkat provinsi dan baru-baru ini menerbitkan sejumlah buku saku yang mudah dibaca dan
dimengerti mengenai pengarusutamaan gender untuk pemakaian secara luas. Di lingkungan Kantor Meneg
PP ada suatu sekretariat untuk forum pengarusutamaan gender yang terdiri dari pejabat-pejabat dari sejumlah
instansi pemerintah dan yang digunakan untuk pertemuan kebijakan setiap dua tahunan oleh pejabat-
pejabat senior pemerintah. Sayangnya, tingginya frekuensi keluar masuk para pejabat yang bertugas di
sekretariat tersebut membuat proses pembuatan kebijakan menjadi rumit.

Meskipun Kantor Meneg PP mempunyai peran advokasi dan pembuatan kebijakan/ peran untuk
mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat, peran yang dimiliki Kantor ini dalam konteks otonomi daerah
masih harus ditinjau kembali karena Kantor Meneg PP tidak memiliki kantor atau perwakilan di tingkat
provinsi maupun kabupaten. Kantor Meneg PP berusaha menjalin kemitraan dengan berbagai pihak yang
berkepentingan dan telah membentuk kelompok-kelompok kerja pada biro-biro perempuan di tingkat
provinsi untuk menangani isu-isu khusus, seperti hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi
atau kesejahteraan tetapi masih belum menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan lapangan kerja. Kelompok-
kelompok kerja ini meliputi wakil-wakil dari beberapa departemen pemerintah, pusat-pusat studi perempuan
dan organisasi-organisasi non pemerintah (tetapi bukan serikat pekerja atau pengusaha).

3.3. Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Kantor Menteri Negara Koprasi dan Usaha Kecil Menengah dewasa ini sedang merevisi Undang-Undang
Koperasi No. 25/1992 bekerja sama dengan Bank Dunia untuk merangsang proses regenerasi koperasi di
Indonesia.  Pada tingkat nasional maupun sub-nasional terdapat badan-badan administrasi pemerintah
untuk pembangunan koperasi dengan pusat-pusat pelatihan di 27 provinsi, meskipun pelatihan kian lama
kian menjadi tanggung jawab dari koperasi itu sendiri. Di masa lalu pemerintah juga telah memberikan
skema kredit dan aset seperti gudang-gudang penyimpanan untuk mendukung upaya koperasi. Revisi
undang-undang ini dirancang untuk menciptakan lingkungan pendukung yang lebih positif bagi
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pembangunan koperasi dengan menjamin otonomi dan keamanan yang lebih besar bagi koperasi dan
perubahan peran pemerintah dari peran pengawasan ke peran sebagai fasilitator. Pentingnya perempuan
dalam koperasi telah diakui dalam suatu makalah ILO baru-baru mengenai kemungkinan dilakukannya
intervensi strategis dalam pembangunan koperasi dan kesadaran ini perlu diteruskan dalam pekerjaan yang
dilakukan ILO dengan Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah berwenang mengkoordinir upaya-upaya yang
berkaitan dengan pembangunan usaha kecil menengah (UU No. 9/1995 dan Keputusan Presiden No.
101/2001).  Pengembangan UKM secara luas diakui oleh pemerintah sebagai suatu strategi penting untuk
mengurangi kemiskinan dan sebagai cara untuk menggunakan sumber daya manusia yang ada secara lebih
baik dan untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin. Desentralisasi menempatkan tanggung jawab
dalam pemrograman dan implementasi di pundak pemerintah daerah sehingga pemerintah provinsi dan
kabupaten memegang peran penting dalam koordinasi kegiatan-kegiatan promosi teknis dan keuangan
untuk usaha kecil menengah dan dalam menciptakan suatu lingkungan pendukung bagi pengembangan
UKM.

ADB [Bank Pembangunan Asia] telah mendanai suatu proyek dalam Kantor Menteri Negara Koperasi dan
Usaha Kecil Menengah. Proyek tersebut diberi nama Bantuan Teknis bagi Pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah: Menciptakan Lingkungan yang Sehat bagi Usaha Kecil dan Menengah.” Proyek tersebut
membantu pemerintah dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan yang
disusun berdasarkan praktik-praktik terbaik yang ada terhadap lingkungan kebijakan dan pengatur UKM,
BDS dan jasa-jasa keuangan. Proyek ini telah berakhir pada bulan Januari 2002 dan tindak lanjut proyek
ini masih akan terus dipertimbangkan.

3.4. Badan Perencana Pembangunan Nasional (BAPPENAS)

Direktorat Kependudukan, Masalah Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dalam Badan Perencana
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) mempunyai tanggung jawab melakukan koordinasi pengarusutamaan
gender di lingkungan BAPPENAS. Direktorat ini juga mempunyai peran advokasi yang penting yang
berkaitan dengan pendanaan pemerintah untuk kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender di lingkungan
sektor publik. Direktorat ini dianggap sebagai salah satu pihak yang memegang peran penting dalam
perencanaan pembangunan untuk inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender di tingkat nasional.

3.5. Komite Penanggulangan Kemiskinan

Pemerintah telah membentuk Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) melalui Keppres No. 124 juncto
No. 8/2002.  KPK dipimpin oleh Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan wakilnya, Menteri
Koordinator Urusan Ekonomi. Mandat yang dimilikinya adalah untuk merumuskan dan
mengimplementasikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui instansi-instansi
pemerintah lini di tingkat nasional maupun regional dan melalui seluruh pihak yang berkepentingan,
termasuk wakil-wakil lembaga legislatif, organisasi-organisasi non pemerintah, asosiasi-asosiasi profesional,
dunia bisnis dan masyarakat. KPK mempunyai dua strategi untuk menanggulangi kemiskinan dalam jangka
pendek: (i) mengurangi pengeluaran penduduk miskin; dan (ii) meningkatkan pemasukan dan daya beli
penduduk miskin.

Dalam menanggapi tuntutan untuk mewujudkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik (good governance),
pemerintah perlu menetapkan strategi penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari kerangka kebijakan
pembangunan jangka panjang, dengan melibatkan para pelaku pembangunan lainnya. Saat ini, program
stragegi penanggulangan kemiskinan sedang dirumuskan dengan memasukkan tahapan-tahapan berikut:
(i) identifikasi masalah-masalah kemiskinan; (ii) evaluasi terhadap kebijakan dan program penanggulangan
kemiskinan; (iii) formulasi atau perumusan strategi dan kebijakan; (iv) perumusan dan presentasi program;
dan (v) pemantauan dan evaluasi dari implementasi kebijakan dan program yang telah dilakukan.
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mobilitas perempuan, cara berpakaian dan partisipasinya dalam kehidupan bermasyarakat pada tempat-tempat dimana konsep yang lebih
tradisional mengenai peranan gender ada.
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Adapun upaya pemerintah untuk mengarusutamakan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan
adalah dengan memasukkan yang berikut ini, mulai tahun 2002:

• Menyiapkan pedoman dan manual bagi instansi-instansi sektoral dan regional untuk merumuskan
program-program dan anggaran-anggaran pembangunan yang berpihak pada penduduk miskin
serta memberikan bantuan teknis dalam mengimplementasikan kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan di bawah suatu mekanisme terpusat

• Mengevaluasi program-program yang sedang berjalan, mulai dari tahun 2002, yang secara langsung
berkaitan dengan upaya penanggulangan kemiskinan untuk menilai keefektifan program-program
tersebut

• Melakukan inventarisasi program yang didanai oleh pinjaman atau hibah asing

• Membentuk suatu sub-komite untuk mengidentifikasi dan mengembangkan program-program
dan pembuatan kebijakan yang berpihak pada penduduk miskin dan untuk mengembangkan
suatu sistem yang memuat program dan alternatif-alternatif pendanaan.

• Melanjutkan proses perencanaan strategis penanggulangan kemiskinan sebagai bagian dari kerangka
kebijakan pembangunan jangka panjang.

3.6. Badan-badan Regional

Desentralisasi regional telah menyebabkan terjadinya pergeseran besar dalam tanggung jawab terhadap isu-
isu pasar kerja di Indonesia. Peran pemerintah pusat kini lebih diarahkan pada upaya memberikan bimbingan,
melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan teknis daripada memberikan instruksi atau melakukan
pengawasan seperti dulu. Peran pemerintah pusat berkaitan dengan para gubernur di tingkat provinsi
tetapi peran ini tidak meliputi tanggung jawab lini di tingkat kabupaten. Tanpa advokasi yang kuat pada
tingkat lokal, kebijakan-kebijakan sosial (seperti pelatihan, program jaring pengaman sosial, inisiatif-inisiatif
pengarusutamaan gender) akan mendapat prioritas yang lebih rendah apabila pemerintah lokal memutuskan
untuk melakukan pemotongan biaya karena keterbatasan anggaran.

Struktur yang baru untuk pembuatan kebijakan, perencanaan dan penyusunan anggaran pembangunan
memberikan kesempatan yang signifikan untuk tujuan-tujuan pemerataan supaya dimasukkan dalam struktur
tata kelola dan anggaran yang baru. Ketika pemerintah daerah mulai menjalankan peran baru yang
dimilikinya, sering kali dengan dukungan dari lembaga-lembaga donor multilateral dan bilateral, partisipasi
perempuan dan wakil-wakil masyarakat madani dalam struktur yang terdesentralisasi harus terus-menerus
ditekankan untuk memperoleh dampak pembangunan yang lebih luas dan adil8. Pengarusutamaan gender
memberikan suatu mekanisme yang bermanfaat yang memungkinkan pemerintah daerah dan badan-badan
sektor publik meningkatkan pembangunan perencanaan, kebijakan, program dan fungsi-fungsi evaluasi
sehingga bersifat responsif terhadap gender. Model Jalur Analisa Gender atau Gender Analysis Pathways
(GAP) yang dikembangkan oleh Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dengan bantuan CIDA
telah terbukti nilainya pada tingkat nasional.

Dalam kaitan ini, yang menjadi salah satu sasaran kunci adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran
dewan-dewan legislatif provinsi dan kantor-kantor perencanaan daerah (BAPPEDA) untuk mempromosikan
pendekatan yang responsif terhadap gender bagi pembangunan sosial dan ekonomi. Bila wakil-wakil daerah
menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan dari orang-orang yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan
umum, maka sebagai akibatnya, permintaan daerah akan lapangan kerja dan jasa-jasa pasar kerja (misalnya,
pelatihan kejuruan) akan dapat dipenuhi secara lebih efisien dan merata.

Empat belas departemen sektoral termasuk badan-badan ekonomi bertanggung jawab terhadap program-
program P2W-KSS hingga ke tingkat masyarakat. Departemen-departemen tersebut juga terwakili dalam
Tim Pemerintah-Pengelolaan Pembangunan Wanita (TP-P2W) yang dibentuk dengan mandat pemerintah
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di tingkat provinsi, yang diketuai oleh Wakil Gubernur dan mengikutsertakan wakil-wakil dari BAPPEDA,
organisasi-organisasi non pemerintah dan Pusat-pusat Studi Perempuan. Sumber daya yang dimiliki TP-
P2W sangat terbatas (dana untuk menjalankan kegiatan tergantung pada dana dari pemerintah pusat). TP-
P2W juga tidak mempunyai sekretariat dan wewenang yang dimilikinya pun terbatas, sebagian karena
tidak adanya komitmen dari sektor-sektor yang berpartisipasi dan juga karena kepemimpinan dari pemerintah
provinsi. ADB sedang merencanakan untuk mengupayakan penguatan tim-tim ini sebagai bagian dari
kegiatan pengarusutamaan gender yang dilakukannya guna mendukung instruksi dari Departemen Dalam
Negeri kepada gubernur provinsi untuk meningkatkan keefektifan badan-badan ini.

Secara umum dapat dikatakan, banyak badan nasional maupun internasional yang mengalami kesulitan
menghadapi desentralisasi, terutama karena tidak selalu jelas siapa yang merupakan pengambil keputusan
yang relevan. Kemungkinan situasi ini tidak akan berubah dalam waktu dekat, terutama apabila revisi
terhadap UU No. 22/1999 dan UU 25/1999 mengenai desentralisasi sebagaimana diusulkan dan inisiatif-
inisiatif di tingkat provinsi dan kabupaten tidak menyebutkan pertanggungjawaban dan tanggung jawab
pengarusutamaan gender yang jelas sejak awal.

4. PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN DI LUAR PEMERINTAH

4.1. Asosiasi Pengusaha

Organisasi Pengusaha nasional di Indonesia adalah Asosiasi Pengusaha Indonesia or APINDO. APINDO
mempunyai sekitar 6000 anggota, kurang dari 10%-nya adalah perempuan dan ada beberapa perempuan
yang duduk dalam komite-komite yang berbeda dari asosiasi ini. Kadang-kadang, untuk mewakili suatu
perusahaan dalam APINDO ditunjuk karyawan-karyawan dengan jabatan tertentu, bukan pemilik
perusahaan itu sendiri. Fokus utama APINDO terletak pada hubungan industrial dan lingkungan operasional
usaha. Kamar Dagang Indonesia (KADIN) terdiri dari para pemilik usaha, perusahaan-perusahaan
perdagangan, manufaktur/ jasa dan cenderung lebih terfokus pada upaya peningkatan lapangan kerja.
APINDO dan KADIN mempunyai hubungan kerja yang baik dan KADIN telah memberikan wewenang
penuh kepada APINDO untuk menangani semua urusan yang berkaitan dengan pengembangan sumber
daya manusia di sektor korporasi. Fungsi administrasi dan fungsi sehari-hari APINDO dilaksanakan melalui
suatu sekretariat yang diketuai oleh seorang Direktur Eksekutif, yang biasanya ditunjuk oleh para anggota
APINDO untuk masa jabatan tertentu (dua tahun dan dapat diperpanjang).

Prioritas-prioritas APINDO dalam kaitannya dengan gender lebih terfokus pada upaya memfasilitasi suatu
lingkungan yang lebih bagi kondusif bagi pengembangan kewirausahaan perempuan daripada pada masalah-
masalah yang dihadapi karyawan perempuan. APINDO sendiri telah menyarankan beberapa kemungkinan
strategi seperti pengumpulan data gender secara terpisah dari keanggotaan APINDO, penilaian kebutuhan
untuk anggota perempuan, seminar atau lokakarya penyadaran gender untuk manajemen APINDO dan
kampanye untuk meningkatkan kepekaan terhadap gender dengan menyebarluaskan materi-materi promosi.
Tugas selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengumpulkan sumber-sumber daya yang ada di Indonesia
untuk pengarusutamaan gender di dalam tubuh APINDO. Salah satu saluran yang dapat digunakan untuk
mendanai kegiatan-kegiatan seperti itu adalah melalui proyek DEKLARASI Hubungan Industrial.

Sebagian besar pengusaha perempuan Indonesia adalah anggota dari salah satu dari tiga organisasi inti yang
memayungi para pengusaha – KADIN untuk usaha/ bisnis yang bersifat umum, KOWANI untuk perempuan
pengusaha dan DEKOPIN untuk koperasi yang dijalankan sebagai usaha. Saat ini APINDO mempunyai
hubungan resmi dengan KOWANI dan DEKOPIN.

4.2. Serikat Pekerja

Di era reformasi, banyak bermunculan serikat-serikat pekerja baru di luar serikat pekerja yang dulu didukung
pemerintah, SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia).
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Advokasi gender dari SPSI Reformasi dan SBSI melaporkan besarnya kesenjangan dalam keanggotaan
perempuan dan kepemimpinan dalam serikat pekerja. Hanya 40% anggota serikat pekerja adalah perempuan
dan persentase perempuan yang duduk dalam kepemimpinan serikat pekerja hanya satu persen saja. Beberapa
alasan di balik kesenjangan ini antara lain meliputi asumsi budaya mengenai peran perempuan dan laki-
laki, kebijakan negara yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan, dan kurangnya sosialisasi gender di
antara pemimpin serikat pekerja laki-laki. Meskipun di tingkat internasional terdapat tekanan untuk
melakukan pengarusutamaan gender, dalam praktiknya, serikat pekerja mengalami jauh lebih banyak kesulitan
untuk melaksanakannya. Struktur serikat pekerja telah dibentuk sedemikian rupa sehingga suara yang dimiliki
perempuan tidak banyak. Dewan serikat pekerja dibentuk oleh Sekretaris Jenderal, bukan dipilih, dan
wakil perempuan dalam badan-badan pembuat keputusan Dewan dan Konggres serikat pekerja sangatlah
sedikit. Namun advokasi gender dalam serikat pekerja telah berhasil melaksanakan beberapa inisiatif kesetaraan
gender, termasuk menerbitkan newsletter (buletin berita) yang memuat masalah-masalah gender dan kegiatan-
kegiatan pelatihan.

Serikat pekerja memerlukan pengembangan kebijakan dan pembangunan kapasitas supaya dapat dengan
lebih baik mewakili kepentingan-kepentingan anggotanya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki.
Serikat pekerja masih belum terampil atau berpengalaman dalam melakukan advokasi untuk para perempuan
yang menjadi anggotanya. ILO berada dalam posisi yang tepat untuk memberikan bantuan dengan
menyediakan perangkat serta program-program pelatihan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari
dukungan pembangunan kapasitas bagi serikat pekerja.

4.3. Organisasi Non Pemerintah/ Organisasi Masyarakat Madani

Baik Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 dan PROPENAS menyebutkan penguatan organisasi-
organisasi perempuan dan kemitraan antara pemerintah dan organisasi non pemerintah sebagai suatu strategi
untuk aksi gender. Organisasi non pemerintah dan gerakan perempuan sangatlah penting dalam memprakarsai
proses perubahan menuju kondisi yang lebih menekankan perlunya kesetaraan gender di tingkat mikro,
meso dan makro. Patut dipertanyakan apakah pengarusutamaan gender dalam lembaga-lembaga pemerintah
dapat dicapai tanpa dukungan dan tekanan dari komunitas organisasi non pemerintah. Gerakan perempuan
di Indonesia telah berpengalaman dalam melakukan advokasi untuk kesetaraan gender, (tetapi kali ini
masih kurang berpengalaman dalam pengarusutamaan gender) dan telah memiliki berbagai praktisi dan
peneliti di bidang kesetaraan gender, termasuk Pusat-Pusat Studi Perempuan yang terdapat pada universitas-
universitas di setiap provinsi. Beberapa inisiatif yang didanai donor telah memberikan dukungan penguatan
kemampuan Pusat-Pusat Studi Perempuan tersebut dalam melakukan penelitian sehingga pusat-pusat studi
tersebut memiliki bekal yang baik untuk menjalankan atau memberikan kontribusi terhadap analisa sektoral
yang bersifat spesifik pada tingkat lokal.

Ada sejumlah organisasi non pemerintah yang telah mapan yang memusatkan diri pada pengembangan
kompetensi kewirausahaan di kalangan perempuan pengusaha, yang menjadi anggota mereka. Organisasi-
organisasi ini mempunyai jaringan nasional yang luas dengan fokus pada upaya mempromosikan
pengembangan lapisan bawah (grassroots level development) bagi para anggotanya. Ikatan Wanita Pengusaha
Indonesia (IWAPI), yang merupakan Asosiasi Pengusaha Perempuan Indonesia, dan cabang koperasinya,
INKOWAPI, adalah lembaga-lembaga yang mewakili sebagian besar perempuan pengusaha Indonesia,
mengorganisir program-program pelatihan dan memberikan fasilitas kredit serta jasa-jasa lainnya untuk
jaringan anggotanya yang luas di seluruh Indonesia, baik di tingkat nasional, provinsi maupun kabupaten.

Selain itu juga terdapat kategori kedua organisasi perempuan di Indonesia yang terdiri dari sejumlah organisasi
Islam non pemerintah yang aktif seperti Muslimat Nahdlatul ‘Ulama, Ali Sakadhadjah, dan Yaspuk, yang
mempunyai jaringan nasional dan kehadiran yang ekstensif pada lapisan masyarakat bawah dan terlibat
dalam upaya memberikan sejumlah besar pelayanan dalam lingkup yang luas bagi pemberdayaan ekonomi
para perempuan yang menjadi anggotanya. Namun, mereka cenderung terfokus pada upaya memberikan
pelayanan pendukung bagi pengusaha perempuan yang berkecimpung dalam usaha mikro dan usaha kecil.
Tak ada kaitan apapun di antara kedua kategori organisasi perempuan ini selain hubungan pribadi para
anggotanya.
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9
 AusAID dan USAID keduanya mempunyai program untuk memperkuat sektor lembaga swadaya masyarakat (LSM)/organisasi masyarakat
madani (OMM).

PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN DI LUAR PEMERINTAH / BADAN-BADAN LAINNYA

Sejumlah organisasi non pemerintah yang bersifat umum (seperti misalnya, Bina Swadaya, Akatiga) terlibat
dalam penelitian dan advokasi dalam bidang-bidang lapangan kerja yang bersifat khusus (misalnya, usaha
kecil, pekerja migran dan pekerja rumahan atau homeworkers). Organisasi-organisasi non pemerintah yang
lebih kecil memberikan program-program kredit mikro, usaha mendatangkan penghasilan skala kecil,
informasi dan advokasi bagi perempuan. Mengingat tingginya proporsi perempuan dalam pasar kerja yang
tidak diatur undang-undang, kelompok-kelompok ini memainkan peran yang berharga dalam mendukung
kelompok-kelompok swadaya, membentuk skema-skema perlindungan sosial skala kecil, meningkatkan
kesadaran akan hak-hak hukum serta memberikan perlindungan dan advokasi politik. Suatu database yang
berisi seluruh kegiatan organisasi non pemerintah dan studi-studi penelitian di bidang gender di sektor
informal akan menjadi perangkat informasi yang berharga bagi pemerintah, lembaga-lembaga donor, badan-
badan, dan lembaga-lembaga penelitian.

Beberapa organisasi non pemerintah secara erat terintegrasi dalam kerangka kelembagaan pemerintah seperti
PKK atau Pendidikan Kesejahteraan Keluarga yang merupakan gerakan kesejahteraan perempuan yang
dapat dijumpai di seluruh Indonesia dan dijalankan di bawah pengawasan Departemen Dalam Negeri serta
KOWANI (Komite Wanita Indonesia) di tingkat provinsi. Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW)
dan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) pada tingkat kabupaten juga mempunyai kaitan yang erat dengan
pemerintah. Di samping itu juga terdapat organisasi-organisasi perempuan non pemerintah seperti
Kalayanamitra, yang merupakan pusat komunikasi dan informasi perempuan,  APIK (Asosiasi Perempuan
Indonesia untuk Keadilan), Solidaritas Perempuan, Koalisi Perempuan dan banyak lagi yang lainnya. Beberapa
dari organisasi-organisasi ini berpijak pada model Perempuan Dalam Pembangunan yang sifatnya lebih
tradisional, sementara yang lainnya memakai pendekatan Gender dan Pembangunan.

Peran organisasi non pemerintah telah banyak berubah sejak datangnya era reformasi. Meskipun sektor
organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat madani merebak bak jamur di musim hujan, sektor
ini terhalang oleh terbatasnya kapasitas yang dimiliki dalam melakukan advokasi dan pengembangan kebijakan,
tidak adanya keterampilan untuk melakukan pengarusutamaan gender dan, kadang-kadang, tidak adanya
koordinasi yang efektif dalam tubuh sektor itu sendiri dan dengan pemerintah9.  Kerjasama dengan organisasi-
organisasi non pemerintah, khususnya pada tingkat-tingkat sub-nasional, juga dapat mencakup kesempatan-
kesempatan untuk meningkatkan kapasitas yang mereka miliki untuk memonitor dampak gender dari
kebijakan-kebijakan dan program-program ketenagakerjaan pemerintah. Pengembangan jaringan dengan
para pihak yang memberikan advokasi gender di tingkat lokal oleh ILO akan membantu mengidentifikasi
tenaga ahli lokal yang ada untuk bantuan teknis. Upaya-upaya yang bersifat spesifik akan perlu dilakukan
untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kaitan-kaitan dengan para tenaga ahli dan kelompok-kelompok
advokasi tersebut, terutama di tingkat provinsi dan kabupaten. ILO juga dapat memainkan peran advokasi
yang penting dengan membantu menciptakan ruang bagi organisasi non pemerintah untuk ikut berpartisipasi
dalam proses kebijakan dan untuk memastikan bahwa orang-orang yang tepat, misalnya, mereka yang
memberikan advokasi gender, ikut berpartisipasi dalam dialog-dialog kebijakan.

5. BADAN-BADAN LAINNYA

5.1. ILO Jakarta

Program kerja ILO Jakarta disusun berdasarkan Rencana Aksi ILO untuk Pengarusutamaan Gender dan
Kesetaraan Gender dan pengarahan kebijakan dari Biro Gender ILO. Kantor ILO Jakarta mempunyai staf
yang diperbantukan untuk menangani masalah gender (a gender focal point) yang dibantu oleh spesialis
gender sub-regional dari Kantor ILO untuk Sub Wilayah Asia Tenggara dan Pasifik (ILO SRO-Manila)
yang berbasis di Manila. Biro Gender, spesialis gender ILO SRO-Manila dan Pusat Pelatihan ILO di Turin
menawarkan sejumlah intervensi pelatihan sub-regional, regional dan inter-regional untuk mendukung
pembangunan kapasitas dan bantuan teknis.
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Pada tahun 1998, ILO Jakarta meminta penyusunan tiga makalah kerja yang membahas dimensi globalisasi
dan lapangan kerja sektor modern, dimensi gender dari krisis ekonomi dan lapangan kerja di sektor informal
perkotaan dan sektor pedesaan; dan suatu kajian gender terhadap globalisasi, perundang-undangan, kebijakan
dan kerangka kelembagaan. Makalah-makalah tersebut memberikan sumber materi yang berharga bagi
pembangunan kebijakan dan program dan dapat digunakan secara lebih luas. Akhir-akhir ini, ILO juga
telah mendanai penelitian mengenai isu seputar pekerja rumahan (homeworkers) dan mendukung
diimplementasikannya proyek Kesetaraan Kesempatan Kerja untuk Perempuan (Expansion of Employment
Opportunities for Women atau EEOW) yang didanai oleh Pemerintah Jepang.

5.2. Badan-Badan Pembangunan dan Donor lainnya

Semua donor multilateral dan bilateral mempunyai kebijakan pengarusutamaan gender yang menjadi
pedoman bagi pekerjaan yang mereka lakukan di Indonesia, meskipun implementasinya dilakukan pada
tahapan-tahapan yang berbeda. Saat ini, UNDP/ Kedutaan Belanda (Program Nasional Pengarusutamaan
Gender), ADB (Bantuan Teknis Pengarusutamaan Gender), UNFPA (Kesehatan Reproduksi), UNDP
(BUILD) dan GTZ (Co-Build) masing-masing saling mendukung inisiatif-inisiatif khusus bagi penguatan
kelembagaan pengarusutamaan gender di tingkat nasional, provinsi atau kabupaten. CIDA memiliki suatu
proyek yang menangani hak-hak pembantu rumah tangga. Badan-badan lain seperti Bank Dunia dan
AusAID memasukkan pengarusutamaan gender dalam proyek-proyek pembangunan mereka pada tingkatan-
tingkatan yang berbeda.

Namun, permintaan yang umum diajukan oleh orang-orang Indonesia yang terlibat dalam upaya advokasi
gender adalah supaya donor memainkan peran yang lebih proaktif dengan mengangkat isu kesetaraan gender
dalam dialog-dialog tingkat tinggi dengan pemerintah. Pendekatan yang lebih konsisten terhadap
pengarusutamaan gender akan tercapai bila para petinggi pemerintah mau memperhatikan kendala-kendala
struktural, terutama dalam bidang-bidang tempat ditemukannya ketimpangan gender yang paling besar.

Donor juga hendaknya menyadari perlunya dilakukan peningkatan koordinasi dan kerjasama di antara mereka
sendiri sebagai suatu cara untuk memperkuat hubungan mereka dengan Pemerintah Indonesia. Dewasa ini
sudah terbentuk suatu kelompok yang bertugas mengkoordinir donor untuk masalah gender. Kelompok ini
hanya mengadakan pertemuan bilamana diperlukan atau bila situasinya menuntut diadakannya pertemuan
(ad hoc), padahal sesungguhnya kelompok ini mempunyai potensi untuk menjadi kelompok yang lebih
berpengaruh dan dinamis. Koordinasi di antara para donor dapat lebih lanjut ditingkatkan dengan:

• Menganalisa kebijakan kesetaraan gender yang diambil masing-masing donor dan strategi yang
mereka terapkan terhadap negara-negara yang mereka beri bantuan sehingga tema atau varian
yang sama dapat diketahui atau diidentifikasi;

• Mengembangkan strategi bersama atau strategi tambahan untuk mendukung program
pengarusutamaan gender pemerintah, serta strategi advokasi dan kegiatan organisasi non
pemerintah;

• Saling berbagi informasi dan keahlian dalam menjalankan misi;

• Menyelidiki kemungkinan dilakukannya kombinasi antara bantuan teknis dan pinjaman yang
lebih inovatif; dan

• Memastikan kerjasama donor dalam program-program provinsi.

6. STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER UNTUK ILO JAKARTA

Agenda pengarusutamaan gender pada intinya merupakan tanggung jawab pemerintah Indonesia dan mitra
lainnya, termasuk masyarakat madani. Strategi Pengarusutamaan Gender diusulkan untuk meningkatkan
kapasitas ILO dalam memainkan peran strategis untuk melakukan advokasi dan memfasilitasi penggunaan
pilar-pilar utama pembangunan ILO: yaitu koordinasi, orkestrasi [mengatur situasi untuk mencapai hasil
yang diinginkan] dan dialog – untuk menciptakan lingkungan pendukung yang lebih kondusif supaya
strategi tersebut berhasil.
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Fokus Strategi Pengarusutamaan Gender adalah pada upaya mengurangi kendala-kendala lingkungan yang
terus-menerus merugikan perempuan, dan juga laki-laki pada tingkat yang lebih ringan, dalam partisipasi
pasar kerja. Untuk itu diperlukan analisa mengenai bagaimana peran laki-laki dan perempuan saling berinteraksi
melalui faktor-faktor penawaran dan permintaan yang mengakibatkan perbedaan upah berdasarkan gender
dalam partisipasi pasar kerja. Sebelum hal ini dapat dilakukan, hal yang terlebih dahulu harus dilakukan
adalah mengintegrasikan perspektif, pengalaman dan minat yang dimiliki baik perempuan maupun laki-
laki dalam agenda pembangunan sehingga agenda yang terbentuk mempunyai perspektif gender.

Pesan yang jelas kepada mitra sosial dan tim proyek bahwa analisa dan strategi gender merupakan bagian
inti dari pembangunan proyek akan mengatasi kecenderungan untuk ‘menambahkan’ suatu perspektif gender
pada tahap berikutnya proses pembangunan dan menghindari risiko terpinggirkannya kesetaraan gender
dan risiko tidak adanya sumber daya yang dialokasikan untuk memastikan pendekatan pengarusutamaan
gender. Hal ini memerlukan mekanisme untuk mengintegrasikan tujuan-tujuan kesetaraan gender dalam
dialog dan agenda kebijakan sektoral, terutama dalam konsultasi-konsultasi tingkat tinggi, dalam melakukan
koordinasi dengan mandat-mandat kebijakan lainnya, dalam melakukan penelitian yang akurat,
mengumpulkan data dan melakukan analisa, melakukan intervensi-intervensi khusus dan memperjelas peran
dan tanggung jawab hasil-hasil kesetaraan gender bagi ILO, pemerintah dan para mitra lainnya. Hal ini
juga akan memerlukan peningkatan kapasitas kelembagaan, pertanggungjawaban dan pemantauan, penetapan
prioritas anggaran dan pemrograman untuk ILO dan mitra kerjanya sehingga sumber daya yang memadai
dapat dialokasikan untuk pengarusutamaan gender, serta mengupayakan pembangunan sumber daya manusia
yang peka terhadap gender, yang mendukung dan mendorong partisipasi perempuan dalam peran
kepemimpinan. Terutama, ILO Jakarta dapat memberikan kontribusi untuk menciptakan:

• Kesadaran dan pemahaman yang lebih besar di antara masing-masing unsur tripartit dan mereka
yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan ILO yang berkaitan dengan instrumen-
instrumen internasional, serta peraturan perundang-undangan dan kebijakan Indonesia untuk
kesetaraan gender, termasuk Rencana Aksi ILO untuk Kesetaraan dan Pengarusutamaan Gender;

• Kerangka legislatif yang lebih mendukung di Indonesia, peningkatan mekanisme penegakan, dan
tingkat kesadaran hukum yang lebih tinggi terhadap kesetaraan gender dan non-diskriminasi;

• Peningkatan kepekaan gender dalam kebijakan-kebijakan ekonomi mikro dan makro dan dalam
kebijakan-kebijakan pasar kerja;

• Peningkatan kualitas lapangan kerja secara menyeluruh, dengan fokus pada sektor-sektor yang
didominasi perempuan seperti sektor informal;

• Aliansi yang lebih kuat antar masing-masing unsur yang berkepentingan untuk meningkatkan
status ekonomi perempuan dan laki-laki miskin dan upaya mengurangi pemanfaatan buruh anak;

• Peningkatan akses bagi perempuan miskin terutama terhadap sumber-sumber daya produktif
seperti kredit, teknologi maju dan pasar;

• Kebijakan pelatihan gender yang berimbang dan lebih baik dengan penekanan pada ekspansi
pilihan-pilihan pekerjaan bagi perempuan dan laki-laki;

• Peningkatan akses terhadap jaminan sosial dan perlindungan sosial untuk perempuan dan laki-
laki miskin; dan

• Memutakhirkan database dengan data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin untuk meningkatkan
analisa pasar kerja.

Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip dasar berikut, yaitu, bahwa pengarusutamaan gender:

• Merupakan mekanisme kelembagaan yang efektif bagi ILO untuk mempromosikan kesetaraan
gender sebagai suatu tema saling silang di seluruh empat bidang strategis ILO;

• Meningkatkan proses partisipasi dan kesinambungan ekonomi;

• Mempunyai fokus yang didasarkan pada hak sekaligus fokus ekonomi; dan

• Hanya dapat dicapai melalui upaya-upaya kerjasama dari ILO dan unsur-unsurnya termasuk
pemerintah lokal, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, organisasi pengusaha, organisasi pekerja,
organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat madani.
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6.1. Hasil Utama Strategi Pengarusutamaan Gender

Strategi pengarusutamaan gender memberikan kerangka aksi untuk tiga bidang hasil utama:

Strategi pengarusutamaan gender memberikan suatu kerangka aksi untuk tiga bidang hasil utama: 1)
memperkuat mekanisme internal ILO, 2) membangun kapasitas dan mengembangkan kepemimpinan di
antara unsur-unsur tripartit dan 3) menyusun percontohan proyek-proyek lapangan sebagai model pendekatan
pengarusutamaan gender.

Bidang Hasil Utama 1: Memperkuat mekanisme internal untuk pengarusutamaan gender di lingkungan
ILO Jakarta, terutama melalui pembangunan kapasitas internal dan penguatan
mekanisme (penelitian, analisa dan advokasi) bagi pengarusutamaan gender dalam
kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dan pemrograman;

Bidang Hasil Utama 2:  Memperkuat komitmen, kepemimpinan dan kapasitas pengarusutamaan gender
di antara para unsur ILO, termasuk pemberian dukungan untuk perencanaan
strategis, bantuan dan nasihat teknis, penelitian, pelatihan, seminar, dialog sosial
dan upaya membangun aliansi;

Bidang Hasil Utama 3: Menyusun model pendekatan pengarusutamaan gender melalui proyek-proyek
kerjasama teknis yang akan mendorong terjadinya perubahan struktural maupun
kelembagaan melalui intervensi-intervensi yang responsif terhadap gender dan
yang berpihak pada penduduk miskin, yang berdampak pada perencanaan dan
proses kebijakan serta pemberian layanan di tingkat provinsi dan kabupaten.

Penekanan yang lebih besar dilakukan untuk mendorong terjadinya perubahan yang bersifat sistematis
dengan menargetkan program-program generik dan reformasi kelembagaan sebagai fokus utama dan dengan
mengambil pendekatan holistik, yang diterapkan pada sejumlah dimensi pemerataan yang saling berkaitan
(kebijakan, kelembagaan, dan individual) pada saat yang bersamaan.

Kegiatan-kegiatan lapangan ILO cenderung mengambil pendekatan perempuan dalam pembangunan yang
dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan gender yang bersifat khusus dan sulit dihilangkan serta untuk
mengatasi kelemahan yang terdapat dalam struktur yang ada saat ini (misalnya, dengan meningkatkan
keterampilan usaha kecil yang dikerjakan perempuan). Proyek-proyek yang dilakukan berdasarkan pendekatan
seperti itu berisiko dipandang oleh instansi-instansi pemerintah dan para mitra lebih sebagai program-
program kesejahteraan sosial (misalnya, upaya skala kecil untuk memperoleh penghasilan), yang meminggirkan
kepentingan perempuan sebagai pelaku ekonomi. Karena alasan inilah maka pengarusutamaan gender muncul
sebagai suatu landasan aksi yang bersifat kritis pada Konferensi Beijing di tahun 1995, dengan tujuan
mempromosikan program-program yang lebih luas untuk mengubah lingkungan-lingkungan pendukung.
ILO berupaya mempromosikan kesetaraan gender dengan mengarusutamakan isu-isu gender di seluruh
kebijakan, program dan kegiatan, dan dengan mendaftarkan intervensi-intervensi yang bersifat spesifik
terhadap gender bilamana perlu untuk mengatasi kerugian yang sangat buruk yang diderita perempuan
atau laki-laki akibat masalah gender.

6.2. Bidang-Bidang Prioritas untuk Strategi Pengarusutamaan Gender

Tindakan-tindakan yang paling mungkin mendatangkan dampak terbesar terhadap kesetaraan gender di
Indonesia adalah:

• Tindakan-tindakan yang sudah disertai dengan suatu tahapan momentum pada tingkat lokal dan
didukung oleh ketersediaan sumber daya untuk melakukan perubahan dalam skala luas;

• Tindakan-tindakan yang memungkinkan ILO untuk bekerja sama secara efektif dengan masing-
masing unsur tripartit untuk menginformasikan dan membentuk kebijakan-kebijakan dan
pemrograman yang responsif terhadap gender di tingkat lokal dan nasional pada sisi permintaan
atau penawaran dari pasar kerja;
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• Tindakan-tindakan yang dapat disinkronisasikan dengan kegiatan-kegiatan yang saat ini diusulkan
dalam Program Kerja Nasional ILO untuk Indonesia; dan

• Tindakan-tindakan yang, mengingat pentingnya interaksi antara gender dan status sosial ekonomi,
memberikan peluang dilakukannya intervensi-intervensi yang berpihak pada penduduk miskin.

Adalah lebih berguna untuk mengambil pendekatan yang didasarkan pada masalah sehingga kesetaraan
gender dapat dikontekstualisasikan di bidang-bidang yang sesuai dengan kepentingan masing-masing unsur
tripartit dan ILO. Atas dasar inilah, prioritas-prioritas berikut ini diambil dari Empat Tujuan Strategis ILO
sebagai titik awal untuk mendiskusikan inisiatif-inisiatif pengarusutamaan gender:

Tujuan 1 ILO: Prinsip-prinsip dan hak-hak mendasar di tempat kerja

• Mendukung Deklarasi Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja dengan
memasyarakatkan standar-standar ketenagakerjaan internasional yang relevan bagi kesetaraan gender,
termasuk Konvensi No. 100 dan 111 serta penghapusan bentuk-bentuk terburuk pekerjaan untuk
anak gadis/ anak perempuan.

Tujuan 2 ILO: Meningkatkan lapangan kerja dan pendapatan

• Meningkatkan kuantitas dan kualitas lapangan kerja bagi perempuan maupun laki-laki melalui
model-model pengarusutamaan gender bagi pembangunan usaha kecil dan menengah, koperasi
dan pelatihan kejuruan;

• Memperkuat kapasitas kelembagaan provinsi dan kabupaten dalam perencanaan dan pemrograman
pengarusutamaan gender untuk penanggulangan kemiskinan; dan

• Meningkatkan peluang-peluang kerja dan kondisi kerja bagi perempuan dan laki-laki muda.

Tujuan ILO 3: Perlindungan Sosial

• Meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran perempuan, termasuk perlindungan bagi
perempuan yang diperdagangkan;

• Menghapus diskriminasi dan memasyarakatkan kesetaraan gender dalam sistem jaminan sosial
dan memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial kepada pekerja perempuan yang masih
belum diikutsertakan, terutama dalam kaitannya dengan pasar-pasar kerja yang baru; dan

• Meningkatkan perlindungan ketenagakerjaan bagi pekerja sektor informal.

Tujuan ILO 4: Dialog Sosial

• Membangun kapasitas masing-masing unsur tripartit untuk melakukan pengarusutamaan gender;

• Meningkatkan visibilitas kesetaraan gender dalam agenda dialog sosial dan agenda organisasi-
organisasi tripartit;

• Mengupayakan keseimbangan jenis kelamin dalam pengambilan keputusan di organisasi-organisasi
pengusaha dan pekerja; dan

• Membangun aliansi dan jaringan di antara kelompok-kelompok buruh, termasuk kelompok-
kelompok pendukung informal.

6.3. Kerangka Waktu untuk Strategi Pengarusutamaan Gender

Strategi Pengarusutamaan Gender pada dasarnya dikonseptualisasikan sebagai suatu strategi tiga tahun
dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Tahun 1:

• Melakukan kajian internal terhadap mekanisme yang ada bagi pengarusutamaan gender (bilamana
mungkin melalui suatu audit gender);

• Merumuskan rencana aksi yang rinci bagi prioritas-prioritas pengarusutamaan gender dalam Rencana
Kerja Nasional untuk keempat tujuan strategis;
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• Mengembangkan dan mengimplementasikan pembangunan kapasitas untuk personil ILO dalam
pengarusutamaan gender;

• Membentuk mekanisme untuk mengakses keahlian di bidang pengarusutamaan gender (misalnya,
dengan menghadirkan spesialis gender secara internal/ in-house atau pada saat dibutuhkan/ ad-
hoc);

• Mengembangkan dan mengimplementasikan mekanisme penelusuran internal untuk memonitor
kemajuan yang dicapai dalam pengarusutamaan gender;

• Mendukung mitra tripartit dalam merumuskan rencana strategi pengarusutamaan gender serta
melakukan identifikasi terhadap syarat-syarat lebih lanjut yang diperlukan untuk membangun
kapasitas;

• Memberikan dukungan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam mengidentifikasi
strategi-strategi yang diperlukan untuk melaksanakan Konvensi ILO No. 111 dan 100;

• Memperkuat dimensi gender dari kegiatan-kegiatan dan inisiatif-inisiatif kantor, termasuk yang
berkaitan dengan Pekerjaan yang Layak, Program Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Proyek
Deklarasi Hubungan Industrial, dan lain-lain;

• Mengkaji kelayakan (termasuk mobilisasi dana) proyek model pengarusutamaan gender di tingkat
sub-nasional (misalnya, UKM, lapangan kerja bagi orang muda, koperasi, IPEC, perencanaan
penanggulangan kemiskinan);

• Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu strategi promosi untuk memasyarakatkan
pekerjaan ILO di Indonesia yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender; dan

• Mengkaji ulang kemajuan yang telah dicapai dalam mengimplementasikan strategi pengarusutamaan
gender pada akhir tahun fiskal, dengan menggunakan sistem pemantauan internal.

Tahun 2:

• Melanjutkan aksi untuk meningkatkan kualitas mekanisme internal pengarusutamaan gender,
termasuk membangun kapasitas;

• Mengidentifikasi prioritas-prioritas aksi baru berdasarkan hasil pengkajian ulang pada tahun
pertama;

• Melanjutkan rencana aksi bagi pembangunan kapasitas masing-masing unsur tripartit;

• Melanjutkan dukungan kepada Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam melaksakan
Konvensi No. 111 dan 100;

• Mengimplementasikan suatu proyek model pengarusutamaan gender di tingkat sub-national;
dan

• Mengkaji ulang kemajuan dalam mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan Gender pada
akhir tahun kedua dengan menggunakan sistem pemantauan internal.

Tahun 3:

• Mengkaji ulang kemajuan yang telah dicapai dalam mengimplementasikan Strategi
Pengarusutamaan Gender dengan menggunakan sistem pemantauan internal;

• Melakukan penilaian terhadap kemajuan proyek model pengarusutamaan gender; dan

• Memutakhirkan rencana aksi pengarusutamaan gender.

Rencana aksi pendahuluan untuk tahun pertama Strategi Pengarusutamaan Gender disajikan dalam tabel
pada Lampiran 3. Rencana aksi itu cukup fleksibel sehingga bersifat responsif terhadap perubahan lingkungan
yang terjadi di Indonesia dan juga responsif terhadap kebutuhan masing-masing unsur tripartit. Rencana
aksi tersebut mengidentifikasi tujuan-tujuan untuk masing-masing bidang hasil utama dan beberapa
kemungkinan kegiatan. Rencana aksi tersebut dimaksudkan sebagai titik awal untuk diskusi lebih lanjut di
lingkungan ILO dan untuk identifikasi indikator-indikator kinerja.
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10
 Satu kajian PBB menemukan bahwa 1 persen kenaikan produk domestik bruto diasosiasikan dengan 1,96 persen kenaikan dalam

pekerja wanita di luar sektor pertanian. Lihat juga Engendering Development, World Bank, 2000.
11

 Indonesia: A gender review of globalisation, legislation, policies and institutional frameworks, SEAPAT Working Paper No. 4, 1999;  Gender
Dimensions of Globalisation and Modern Sector Employment in Indonesia, SEAPAT Working Paper No. 5, 1999; Gender Dimensions of the
Economic Crisis and Employment in Urban Informal and Rural Sectors in Indonesia, SEAPAT Working Paper No. 6, 2000.

6.4. Implikasi Anggaran Strategi Pengarusutamaan Gender

Pada umumnya, program-program spesifik perempuan menarik pendanaan skala kecil yang memberikan
manfaat langsung maupun tidak langsung hanya bagi sejumlah kecil proporsi perempuan. Salah satu
konsekuensi pengarusutamaan gender yang efektif adalah meningkatnya porsi dana pembangunan untuk
pengembangan perempuan, yang pada gilirannya, memberikan distribusi yang lebih merata terhadap investasi
pembangunan dan hasil perolehan bersih (net return) yang lebih besar10.

Ini berarti bahwa proses perencanaan strategis untuk ILO Jakarta perlu mengkoordinasikan tiga bidang
hasil utama Strategi Pengarusutamaan Gender dengan alokasi pendanaan pengarusutamaan. Hal ini pertama-
tama akan memerlukan pengalokasian anggaran reguler untuk menyediakan keahlian khusus gender dan
penelitian yang berkaitan dengan gender bagi pengarusutamaan gender di seluruh proyek dan program
ILO Jakarta. Di samping itu, spesialis gender ILO SRO-Manila akan terus mengidentifikasi dan memobilisasi
sumber-sumber anggaran ekstra untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gender.

6.5. Pengaturan kelembagaan

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban utama untuk mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan
Gender ini terletak pada Direktur Kantor Wilayah (Area Office Director).  Tanggung jawab untuk pekerjaan
sehari-hari terletak di pundak masing-masing dan setiap pejabat ILO, spesialis, staf bagian program (programme
officers) dan staf pendukung, termasuk seluruh staf proyek kerjasama teknis. Seluruh manajer ILO bertanggung
jawab dan wajib memberikan pertanggungjawaban untuk memastikan bahwa (i) semua anggota staf
menyadari tanggung jawab ini dan dimampukan untuk melaksanakannya, dan (ii) untuk mencapai sasaran
dan target yang ditetapkan dalam strategi ini sesuai dengan bidang tanggung jawab masing-masing.

Spesialis gender subregional dan Staf Gender ILO Jakarta (Gender Focal Point) bertanggung jawab
mempromosikan dan memfasilitasi implementasi strategi ini dan memainkan peran khusus sebagai katalis
dan pemantau.

7. BIDANG HASIL UTAMA 1: MEMPERKUAT MEKANISME ILO

7.1. Mekanisme Kebijakan dan Pemrograman

Layanan-layanan ILO yang dimaksudkan untuk memberikan nasihat dan saran dapat menangani upaya
merumuskan kebijakan dan penjabaran program yang bersifat kondusif terhadap penciptaan dan
pertumbuhan perusahaan atau pekerjaan. Yang terpenting adalah upaya ke arah kerangka hukum dan
peraturan yang dalam prakteknya tidak bersifat diskriminatif serta mampu meningkatkan komitmen dan
pemahaman di kalangan pembuat kebijakan mengenai hubungan antara pembangunan ekonomi dan
pemulihan ekonomi, hubungan gender dan pemerataan.

Penetapan agenda dan pemrograman perlu diinformasikan oleh analis gender untuk menilai dimensi-dimensi
gender yang bersifat spesifik dari pasar kerja. Analisa seperti itu memberikan informasi yang bersifat kritis
untuk advokasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan. ILO Jakarta telah meminta penyusunan tiga
studi seperti itu.11  Namun, dibutuhkan perhatian lebih untuk menindaklanjuti studi-studi tersebut melalui
upaya-upaya penyebarluasan, upaya mempromosikan hasil-hasil temuan, dan menyusun rekomendasi dalam
rencana kerja dan kegiatan ILO.

Bidang-bidang prioritas lainnya untuk analisa gender yang bersifat spesifik (misalnya dengan meneropong
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perbedaan gender dan pengalaman antara tenaga kerja perempuan dan laki-laki) meliputi kemiskinan,
pengembangan usaha kecil, penciptaan lapangan kerja untuk orang muda, koperasi, pelatihan kejuruan,
sikap pengusaha terhadap kesetaraan kesempatan kerja, perlindungan terhadap pekerja migran dan pekerja
rumahan (homeworkers), perdagangan tenaga kerja, diskriminasi dalam sistem jaminan sosial, pengawasan
terhadap standar-standar ketenagakerjaan, perlindungan sosial dan dampak konflik dan krisis terhadap
perempuan dan laki-laki.

Pengarusutamaan gender dalam seluruh siklus proyek untuk proyek kerjasama teknis berarti menetapkan
spesifikasi tujuan-tujuan kesetaraan gender dalam tahap persiapan dan desain; strategi-strategi
pengarusutamaan gender secara eksplisit dan pembangunan kapasitas selama implementasi; serta indikator-
indikator spesifik gender untuk pemantauan dan evaluasi.

ILO Jakarta juga dapat bekerja dengan lebih ‘hulu’ dengan mempromosikan isu-isu kesetaraan gender dan
Pekerjaan Layak di Indonesia secara lebih efektif melalui wakil-wakilnya dalam dewan-dewan dan komite-
komite nasional dan internasional dan dalam agenda-agenda kunci pembangunan nasional dan internasional,
seperti Program Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Sasaran Pembangunan Milenium, Jaringan Lapangan
Kerja untuk Orang Muda, dan lain-lain. Untuk itu akan diperlukan arus informasi yang berkaitan dengan
kesetaraan gender melalui saluran-saluran pembuatan kebijakan dan penetapan arah yang ada di Indonesia
dan melalui saluran-saluran internal masing-masing badan.

Penilaian terhadap prosedur dan praktek saat ini merupakan langkah paling kritis dalam menetapkan sampai
seberapa jauh mekanisme pengarusutamaan gender yang ada sekarang diterapkan di lingkungan ILO Jakarta.12

Hal ini dapat dilakukan, misalnya, melalui suatu audit dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan dewasa ini
dan di masa lalu untuk menilai mekanisme-mekanisme apa yang ada dan apakah mekanisme-mekanisme
tersebut digunakan secara efektif. ILO Jenewa sekarang ini sedang melaksanakan suatu proses audit yang
meningkatkan pembelajaran organisasional mengenai cara-cara yang efektif untuk mengoperasionalkan
pengarusutamaan gender pada unit kerja individual dan pada tingkat kantor. Audit gender dapat berfungsi
sebagai suatu metodologi bagi ILO Jakarta untuk menilai praktek-praktek yang dilakukannya saat ini dalam
hal pengarusutamaan gender dan untuk mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas di
masa yang akan datang.

Rekomendasi:

1. ILO Jakarta diharapkan mengidentifikasi bidang-bidang prioritas untuk analisa gender dalam sub-
sub programnya dan mengembangkan mekanisme yang tepat untuk melakukan analisa ini, serta
mengintegrasikan hasil-hasil temuannya dalam kegiatan-kegiatan  di masa yang akan datang, dan
juga menggunakan hasil-hasil temuan tersebut untuk memberikan masukan informasi bagi
perdebatan dan inisiatif utama, seperti Program Aksi Pekerjaan Layak, Program Strategi
Penanggulangan Kemiskinan, Sasaran Pembangunan Milenium, dan Jaringan Lapangan Kerja
untuk Orang Muda.

2. ILO Jakarta diharapkan bekerja sama dengan spesialis gender ILO SRO-Manila untuk mengkaji
ulang, mengembangkan, atau mempertajam lebih lanjut daftar isian gender yang ada saat ini dan
mekanisme-mekanisme penggunaannya di seluruh siklus program.

3.  ILO Jakarta diharapkan melakukan penilaian terhadap prosedur dan praktek pengarusutamaan
gender yang ada saat ini melalui suatu proses pengkajian ulang yang diprakarsai sendiri atau
melalui suatu audit gender dengan bantuan dari spesialis gender ILO SRO-Manila.

7.2. Sumber-sumber Daya Pengarusutamaan Gender

ILO Jakarta telah merestrukturisasi operasi yang dilakukannya dan membentuk pertanggungjawaban-
pertanggungjawaban baru. Suatu tim kesetaraan gender (terdiri dari Direktur dan dua staf profesional)
telah diusulkan untuk mendampingi staf yang ditunjuk untuk ikut menangani isu gender (designated gender

12
 Sekitar 60% dari program-program yang dilaksanakan oleh Kantor Pusat ILO tidak banyak melibatkan Kantor Daerah, yang

dampaknya untuk koordinasi upaya pengarusutamaan gender di tingkat lokal.
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focal point). Namun, karena ukuran dan ruang lingkup Program Nasional yang begitu luas, dukungan
tambahan diperlukan untuk mencapai strategi pengarusutamaan gender baik secara internal maupun secara
eksternal. Sejumlah opsi atau pilihan telah tersedia. Masing-masing pilihan akan menentukan lingkup dan
dampak upaya pengarusutamaan gender, sebagaimana dirinci di bawah ini:

Sumber Dukungan

Penasihat pengarusutamaan
gender in-house (didukung oleh

spesialis gender ILO SRO-Manila)

Staf gender / gender focal point
(didukung oleh spesialis gender

ILO SRO-Manila)

Koordinator Program Gender

Penasihat teknis ad-hoc untuk
pengarusutamaan gender dalam

desain dan pemantauan

Penasihat ad-hoc untuk penilaian
proyek

Tingkat Dukungan

Dukungan teknis yang bersifat
terus-menerus, segera dan terfokus
disediakan bagi pengarusutamaan

gender dalam seluruh aspek
kegiatan ILO, termasuk upaya

membangun kapasitas in-house
dan membangun kapasitas mitra

Dukungan teknis terbatas untuk
pengarusutamaan gender dalam

beberapa aspek kegiatan ILO yang
diberikan oleh non spesialis.

Karena keterbatasan waktu, peran
spesialis gender ILO SRO-Manila
terbatas pada masukan strategis

dan pelatihan yang kadang-
kadang dapat diberikan

Memberikan masukan kepada
manajemen mengenai program
spesifik untuk kesetaraan gender

Memberikan masukan untuk
desain, pemantauan, dan evaluasi

terhadap kegiatan-kegiatan
spesifik

Pengkajian ulang desk terhadap
desain proyek dan pembuatan

laporan secara ad-hoc

Hasil yang Diharapkan

Dampak yang lebih besar dan
berkelanjutan dalam seluruh

aspek pekerjaan ILO berkat upaya
yang berkelanjutan dan terfokus
pada pengarusutamaan gender
(terutama pada tahap awal) dan

tersedianya keahlian teknis untuk
melakukan perubahan

kelembagaan

Dampak yang timbul lebih
terbatas dan kurang

memungkinkan untuk menjadi
berkelanjutan karena staf yang

difokuskan pada gender
mempunyai portfolio

pekerjaannya sendiri dan sering
kali tidak berada di kantor (dan
biasanya bukan seorang spesialis
gender), sementara bantuan dari
spesialis gender ILO SRO-Manila

tersedia secara terbatas

Pembangunan yang lebih
berkelanjutan melalui penguatan
kelembagaan yang terfokus bagi
pengarusutamaan gender dalam
kegiatan atau sub-program yang

telah ditetapkan sasarannya, tetapi
dengan dampak  yang lebih
terbatas untuk keseluruhan
program di kantor lapangan

Melonjaknya tingkat perhatian
terhadap pengarusutamaan

gender dalam kegiatan desain dan
evaluasi tetapi dengan dampak

yang terbatas terhadap
keseluruhan program ILO kecuali

disertai dengan aksi
pengarusutamaan yang lebih luas

Terjadi peningkatan perhatian
(walaupun terbatas) terhadap

kesetaraan gender dalam desain
dan implementasi proyek, tetapi

dampak secara keseluruhan sangat
terbatas

Pilihan terbaik adalah memiliki seorang Penasihat Nasional Pengarusutamaan Gender secara internal (in-
house) untuk jangka waktu 12 bulan (lihat Lampiran 4 yang memuat rancangan Kerangka Acuan untuk
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posisi ini), dengan dukungan di tingkat senior dari spesialis gender ILO SRO-Manila yang berbasis di
Manila. Pendanaan untuk jabatan ini pertama-tama dapat diberikan melalui kontrak konsultan eksternal
(selama 3 bulan dengan perpanjangan 3 bulan berikutnya) sementara sumber-sumber pendanaan alternatif
diupayakan. Salah satu opsi pendanaan dapat berupa kombinasi kontribusi pendanaan dari sejumlah proyek
utama kerjasama teknis yang dapat saling berbagi nara sumber (resource person) dan berbagi manfaat dari
nasihat segera yang hanya diberikan spesialis apabila dibutuhkan. Proyek-proyek yang masih di atas kertas
juga dapat memasukkan alokasi pendanaan untuk mendukung posisi ini. Pilihan lain yang juga patut
dipikirkan adalah menempatkan Penasihat Nasional Pengarusutamaan Gender dalam posisi tenaga ahli
dengan jenjang jabatan yang sedikit lebih rendah atau agak berbeda dari tenaga ahli pada umumnya (associate
expert).

Keahlian teknis ini dapat dilengkapi dengan meningkatkan penggunaan penasihat asing yang ditugaskan di
Indonesia untuk jangka pendek di sub-sub sektor yang memerlukan keahlian khusus. Tentu saja, masukan
teknis yang terus-menerus diberikan selama implementasi umumnya lebih efektif daripada masukan/ input
yang diberikan dalam jangka pendek, dan masukan teknis ini akan dapat ditingkatkan apabila penasihat
tersebut dapat berbahasa Indonesia atau mempunyai pengalaman bekerja di Indonesia. Tetapi, terlebih
dahulu harus dicari penasihat Indonesia yang memenuhi syarat untuk posisi ini. Selain itu juga perlu
dipertimbangkan untuk menyusun daftar konsultan untuk kesetaraan gender dan pengarusutamaan gender
(mungkin sebagai bagian dari daftar konsultan dengan ruang lingkup yang lebih luas).

Rekomendasi:

4. ILO Jakarta diharapkan mengidentifikasi kemungkinan sumber-sumber pendanaan untuk
meningkatkan tersedianya dukungan teknis bagi pengarusutamaan gender di Kantor ILO.

5. ILO Jakarta sebaiknya mempertimbangkan untuk menyusun daftar konsultan untuk kesetaraan
gender dan pengarusutamaan gender.

7.3. Pembangunan Kapasitas untuk ILO dan Staf Proyek

Pembangunan kapasitas untuk ILO dan staf proyek dalam pengarusutamaan gender amatlah penting untuk
mendukung strategi ini. Meskipun hal ini hendaknya didasarkan pada penilaian terhadap kebutuhan-
kebutuhan yang bersifat spesifik, terdapat bidang-bidang pembangunan kapasitas yang bersifat umum,
antara lain meliputi:

• Analisa gender, keterampilan melakukan penilaian sosial dan ekonomi dalam bidang-bidang teknis
yang bersifat spesifik;

• Pengembangan kebijakan dan desain program yang bersifat sensitif terhadap gender;

• Upaya menyusun kerangka acuan pengarusutamaan gender untuk persiapan proyek;

• Memberikan penjelasan singkat kepada para konsultan mengenai hal-hal pokok yang perlu mereka
ketahui tentang isu gender sebelum mereka menjalankan misinya;

• Mengumpulkan dan menggunakan data yang bersifat sensitif terhadap gender sepanjang siklus
proyek;

• Melakukan advokasi mengenai isu-isu gender dengan masing-masing unsur tripartit;

• Memberikan nasihat kepada masing-masing unsur tripartit mengenai strategi manajemen perubahan
kelembagaan dan pembangunan kapasitas; dan

• Mengidentifikasi indikator-indikator khusus gender untuk keperluan pemantauan, evaluasi dan
penilaian dampak.

ILO telah mengembangkan sejumlah paket pelatihan untuk analisa gender, penilaian dampak gender, dan
perangkat-perangkat seperti daftar isian (checklist) untuk mendukung personil ILO dalam mempromosikan
kesetaraan gender di bidang-bidang sektoral seperti usaha mikro, hak-hak pekerja perempuan, pekerjaan di
daerah-daerah konflik dan perundingan bersama. Paket-paket pelatihan tersebut dapat diperoleh melalui
Biro Gender ILO atau departemen-departemen teknis yang relevan di Jenewa. Perangkat-perangkat lain
dapat diadaptasi dari sejumlah besar perangkat yang tersedia dari Bank Dunia, UNDP, ADB, dan badan-
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badan bilateral. Pembangunan kapasitas juga dapat diupayakan melalui sejumlah mekanisme termasuk
lokakarya formal mengenai pelatihan kerja, bimbingan kerja (mentoring) dan belajar secara otodidak. ILO
memberikan peluang belajar secara otodidak melalui Modul Informasi dan Model Pembelajaran Gender
Secara Online (langsung pada layar komputer) di Tingkat Sub-regional yang dapat dijumpai pada situs web
Kantor ILO SRO-Manila (www.ilo.org/manila). Pusat Pelatihan ILO di Turin juga menawarkan kesempatan
untuk belajar pengarusutamaan dan kesetaraan gender secara online di situs www.itcilo.it/gender.

Kegiatan-kegiatan pelatihan hendaknya diidentifikasi jauh-jauh hari supaya sejak awal sumber-sumber daya
untuk kegiatan-kegiatan tersebut sudah dapat diupayakan, dan kegiatan-kegiatan untuk menindaklanjuti
pelatihan yang diberikan dapat dimasukkan (misalnya, rencana aksi pemantauan disusun sebagai hasil
pelatihan). Kebutuhan-kebutuhan pelatihan individu akan sasaran dan pengarusutamaan gender hendaknya
dimasukkan dalam perjanjian-perjanjian mengenai manajemen kinerja (performance management agreements)
dan menjadi bagian dari penilaian kinerja staf.

Rekomendasi:

6. Spesialis gender ILO SRO-Manila diharapkan menjalin kerjasama yang erat dengan ILO Jakarta
dan staf lapangannya untuk mengidentifikasi peluang-peluang pembangunan kapasitas yang ada
bagi Kantor ILO dan menyusun rencana aksi 12 bulan dan mengkaji cara-cara melembagakan
kinerja kesetaraan gender dalam sistem pengembangan dan penilaian staf.

7.4. Pengumpulan Data dan Penelitian

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Biro Pusat Statistik merupakan satu-satunya badan nasional
yang mengeluarkan data yang terpisah berdasarkan jenis kelamin mengenai isu-isu ekonomi. Departemen
Tenaga Kerja mempunyai Sistem Informasi Pasar Kerja yang sanggup mengumpulkan data yang dipilah-
pilah berdasarkan jenis kelamin. JICA juga telah mendanai program Sistem Statistik yang Responsif terhadap
Gender (GROSS) untuk membantu Biro Pusat Statistik dan Kantor Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan untuk mengembangkan kerangka kerja yang komprehensif untuk pengumpulan data yang bersifat
responsif terhadap gender, pengolahan dan pemakaian, termasuk pembangunan kapasitas untuk unit-unit
statistik.13  Upaya ini diperluas ke 12 provinsi. Masing-masing provinsi baru-baru ini telah menghasilkan
sekumpulan data statistik yang terpilah berdasarkan jenis kelamin.

Sistem statistik yang bersifat sensitif terhadap gender merupakan aspek penting pengarusutamaan gender
dalam rencana pembangunan nasional dan lokal. Penekanan lebih lanjut diperlukan untuk mengumpulkan
data dan informasi sensitif gender yang akurat melalui BPS dan dari seluruh Menteri di sektor perekonomian
sehingga mereka dapat menilai dampak gender dari kebijakan-kebijakan global, nasional dan lokal (misalnya,
perdagangan, industri, keuangan, komersial dan koperasi). ILO Jakarta telah mendanai Dinamika Pasar
Kerja di Indonesia 1986-1999 (Labour Market Dynamics in Indonesia 1986-1999). Meskipun beberapa
data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dihasilkan di tingkat provinsi dan kabupaten,  data-data
tersebut tidak secara sistematis dikumpulkan, diolah, dipublikasikan atau digunakan secara efektif untuk
analisa kajian ulang terhadap kebijakan dan perencanaan. Hal ini kadang-kadang disebabkan oleh tidak
adanya pemahaman di kalangan perencana mengenai nilai dari data yang dipilah menurut jenis kelamin,
tidak adanya keterampilan teknis untuk mendapatkan data yang dapat diandalkan dan valid, sistem
pengumpulan data yang tidak bagus, keterbatasan sumber daya, dan tidak adanya teknologi yang tepat.

ILO telah bekerja sama dengan Biro Pusat Statistik untuk menghasilkan publikasi 18 Indikator Kunci Pasar
Kerja (18 Key Labour Indicators), yang memberikan data deskriptif yang sangat bermanfaat untuk tren pasar
kerja, meskipun lebih terbatas untuk keperluan melakukan analisa dan perencanaan. Database ini dirancang
untuk meningkatkan kemampuan BPS dan pihak lain untuk secara teratur memutakhirkan data yang
digunakan dalam perencanaan pasar kerja dan pengembangan kebijakan. ILO Jenewa saat ini sedang
mengembangkan suatu proyek untuk mengumpulkan data tentang diskriminasi yang dapat memberikan
indikator-indikator tambahan yang bermanfaat bagi ILO Jakarta. Tetapi, untuk saat ini, penggunaan data

13
 Evaluasi Kebutuhan Sistem Statistik yang Responsif Jender di Indonesia (April 2000). Copies are available from BPS, Jakarta.
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yang dipilah berdasarkan jenis kelamin untuk menyusun prioritas, analisa, perencanaan, pemantauan dan
evaluasi bukan merupakan norma operasional Kantor Perburuhan Internasional.

Terutama, yang penting adalah pengumpulan data pada tingkat sub-nasional. JICA telah menemukan
bahwa ternyata dibutuhkan dukungan yang jauh lebih banyak untuk mengumpulkan dan menganalisa
data sensitif gender di tingkat lokal dan juga dorongan serta upaya membangun kapasitas bagi konsumen
(pemerintah dan non pemerintah) supaya mereka dapat mengidentifikasi dan meminta data yang relevan
guna memenuhi syarat-syarat perencanaan dan pelaporan untuk kesetaraan gender. Kesenjangan seperti itu
mencerminkan masalah yang lebih luas mengenai rendahnya kualitas pengumpulan data di Indonesia.
Suatu proyek yang didanai JICA telah mengupayakan pembangunan kapasitas di tingkat nasional dan
provinsi untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang dipilah berdasarkan jenis kelamin. Program-
program kerjasama teknis memberikan peluang yang sangat baik dalam membangun kapasitas atau
kemampuan di tingkat lokal untuk menghasilkan dan menggunakan data yang berkaitan dengan gender.

Penelitian dalam skala besar mengenai gender dan lapangan kerja telah dilakukan di Indonesia, termasuk
studi kasus dan pelajaran-pelajaran yang dipetik dari kegiatan-kegiatan kerjasama teknis (misalnya, melalui
Pusat Studi Perempuan dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia). Tetapi, hasil-hasil penelitian tersebut
tidak terbuka untuk umum dan sering kali sangat sulit diperoleh, terutama bagi tim teknis yang berkunjung
ke Indonesia untuk jangka waktu yang pendek. Karena itu, ILO Jakarta diharapkan dapat bertindak sebagai
suatu clearing house  [pusat informasi khusus] yang mengumpulkan, menyortir dan menyalurkan informasi-
informasi khusus serta memberikan pelayanan rujukan yang dapat meningkatkan mekanisme untuk
mengakses dan menggunakan pengetahuan dan informasi semacam itu. Hal ini dapat mencakup penyusunan
suatu database yang memuat data mengenai pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari, forum, kuliah publik
mengenai isu-isu gender yang muncul di dunia kerja dan pengembangan media dan strategi-strategi
komunikasi guna mengadvokasikan kontribusi ILO terhadap pengarusutamaan gender.

ILO juga dapat meningkatkan distribusi dari materi dan pengalaman yang dimilikinya. Hal ini tidak saja
akan meningkatkan visibilitasnya di bidang pemerataan lapangan kerja tetapi juga memberikan sumbangsih
bagi upaya pembangunan kapasitas masing-masing unsurnya. Upaya ini dapat dimasukkan ke dalam suatu
agenda yang lebih luas untuk meningkatkan manajemen pengetahuan secara keseluruhan di lingkungan
Kantor Perburuhan Internasional.

Rekomendasi:

7. ILO Jakarta diharapkan mengkaji peluang-peluang untuk mempromosikan dan menggunakan
laporan 18 Indikator Kunci Pasar Kerja dalam analisa dan perencanaan yang dilakukannya dengan
para mitra ILO.

8. ILO Jakarta bersama dengan masing-masing unsur tripartit diharapkan melakukan identifikasi
kebutuhan data yang dipilah menurut jenis kelamin dan mengkaji cara-cara yang dapat digunakan
untuk memperkuat mekanisme pengumpulan dan penggunaan data seperti itu.

9. ILO Jakarta diharapkan mengkaji cara-cara untuk meningkatkan sistem manajemen pengetahuan
di lingkungan Kantor Perburuhan Internasional, termasuk penyusunan suatu database dan strategi-
strategi promosi untuk melaporkan prestasi-prestasi dan pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari
dalam pengarusutamaan gender.

7.5. Pemantauan dan Evaluasi

Tidak seperti banyak badan pembangunan bilateral lainnya, ILO, termasuk Kantor ILO Jakarta, masih
belum memiliki sistem pemantauan baku untuk menilai kemajuan yang telah diperolehnya dalam kegiatan-
kegiatan kesetaraan gender dan untuk memantau pengeluaran yang berkaitan dengan gender.14   ILO Jakarta

14
 Kebanyakan donor antar negara/pihak menggunakan sistem penandaan gender yang memungkinkan pelacakan kesetaraan gender di

dalam proyek-proyek tertentu. Ini memungkinkan analisis dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan gender, termasuk alokasi
anggaran lintas sektor yang berbeda dan jenis-jenis proyek yang berbeda.
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juga tidak mempunyai suatu sistem penelusuran untuk mengukur kemajuan yang telah dicapai hingga saat
ini. Suatu kajian ulang secara sekilas terhadap dokumen-dokumen proyek menyingkapkan adanya
ketidakkonsistenan pada tingkat di mana gender diidentifikasikan sebagai suatu isu saling silang. Ini sangat
menyulitkan upaya untuk menilai kemajuan yang dicapai dalam kesetaraan gender dan memonitor
pertanggungjawaban. Karena itu, mungkin dapat dipertimbangkan untuk menggunakan ILO Jakarta sebagai
situs percontohan untuk pengembangan dan implementasi suatu sistem penelusuran seperti itu dan juga
supaya Kantor Perburuhan Internasional dapat memonitor kemajuan yang telah diperolehnya sendiri dalam
pengarusutamaan gender di sepanjang siklus proyek.

Indikator-indikator kinerja untuk pengarusutamaan gender telah dijabarkan oleh Biro Gender ILO. Indikator-
indikator tersebut dapat menjadi pedoman bagi pengembangan indikator-indikator Strategi Pengarusutamaan
Gender. Di samping itu, indikator-indikator sensitif gender juga diperlukan untuk setiap proyek kerjasama
teknis dan pengembangan indikator-indikator tersebut sebaiknya dibantu dengan nasihat yang diberikan
spesialis. Selain itu juga ada banyak bahan-bahan informasi mengenai indikator-indikator sensitif gender
untuk lapangan kerja yang dapat diperoleh melalui Internet.

Rekomendasi:

10.  ILO Jakarta dan spesialis gender ILO SRO-Manila diharapkan mengkaji opsi-opsi yang ada untuk
meningkatkan penelusuran data gender untuk kegiatan-kegiatan Kantor Perburuhan Internasional
dan mempertimbangkan penyusunan suatu sistem penelusuran yang memungkinkan Kantor
Perburuhan Internasional memonitor kemajuan yang telah diperolehnya dalam pengarusutamaan
gender dalam Program Nasional.

8. BIDANG HASIL UTAMA 2: PENGUATAN UNSUR-UNSUR ILO

Konsultasi dengan wakil-wakil pemerintah, pengusaha dan pekerja selama studi mengungkapkan masih
adanya ketidakjelasan nilai dan pentingnya pengarusutamaan gender bagi pekerjaan mereka, yang dapat
ditafsirkan bahwa masalah utamanya terletak pada tidak adanya minat untuk mengupayakan kesetaraan
gender. Pengarusutamaan gender masih dianggap lebih sebagai suatu ‘masalah perempuan’ daripada masalah
ekonomi atau masalah hak, dan para perempuan yang melakukan advokasi mengenai hal ini melaporkan
telah mengalami pelecehan dan atau mendapat ejekan dari rekan-rekan mereka. Di samping itu ada pula
kekuatiran bahwa pengarusutamaan gender merupakan suatu agenda yang terlalu luas sehingga dibutuhkan
definisi yang lebih jelas mengenai isu-isu yang harus diprioritaskan supaya mitra sosial mempunyai fokus
yang spesifik.

ILO dan para mitra sosialnya telah melakukan beberapa pelatihan dan kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan
kesadaran akan gender. Misalnya, APINDO dan ILO telah melakukan survei terhadap perusahaan-perusahaan
mengenai pemerataan lapangan kerja15  dan memberikan program pembangunan kapasitas untuk perusahaan-
perusahaan anggota APINDO pada tahun 2001. Selain itu juga telah ada beberapa kegiatan pelatihan
dengan kelompok-kelompok pekerja. Secara keseluruhan, kegiatan-kegiatan tersebut bersifat ad-hoc [diadakan
bila diperlukan] dan penyelenggaraannya tidak menentu, sering kali diprakarsai oleh komite perempuan
atau beberapa individu yang mempunyai komitmen.

Berubahnya pola partisipasi angkatan kerja menyebabkan timbulnya tuntutan-tuntutan baru terhadap
pemerintah, organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja yang diajukan oleh unsur masing-masing.
Meningkatnya proporsi perempuan dalam angkatan kerja dan meningkatnya jumlah organisasi pekerja
telah mempertajam persaingan memperebutkan anggota. Pekerja perempuan menginginkan informasi
mengenai hak-hak mereka, akses untuk memperoleh pelatihan dan advokasi untuk mendukung pekerjaan
dan tanggung jawab keluarga yang mereka miliki. Meningkatnya perundingan bersama akan meningkatkan
tekanan terhadap kelompok-kelompok pengusaha dan mereka harus sanggup menanggapi kebutuhan unsur

15
 40 perusahaan menjawab daftar pertanyaan yang dikirimkan kepada 300 organisasi. Hasil-hasilnya dimuat di laporan APINDO yang

berjudul Report on Gender Mainstreaming Project in Indonesia, 2001.
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masing-masing dalam menghadapi tuntutan keanekaragaman tempat kerja dan globalisasi. Baik kelompok-
kelompok pekerja maupun asosiasi-asosiasi pengusaha telah menyadari bahwa keanggotaan perempuan
merupakan suatu masalah organisasi yang bersifat strategis.

Di samping itu juga ada peluang-peluang untuk membantu para unsur dalam membangun kesadaran dan
memperkuat kapasitas yang mereka miliki untuk menangani isu-isu gender dan pekerjaan layak dalam
agenda-agenda kunci pembangunan nasional dan internasional. Bantuan ILO kepada para unsur dalam
berpartisipasi dan memberikan kontribusi kepada Program Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Jaringan
Lapangan Kerja untuk Orang Muda, Sasaran Pembangunan Milenium, dan lain-lain dapat mencakup upaya
meningkatkan kesadaran dan membangun kapasitas untuk mengatasi masalah-masalah gender dan
meningkatkan partisipasi perempuan dalam kegiatan-kegiatan konsultasi, penelitian, pertemuan, dan
kegiatan-kegiatan lainnya.

Pihak-pihak berkepentingan yang diajak berkonsultasi selama studi ini dilakukan menyepakati perlunya
upaya lebih untuk menganalisa status keadilan gender dalam lapangan kerja saat ini dan untuk
mengidentifikasi prioritas dan strategi praktis sebagai bagian dari operasi mereka secara keseluruhan. Ada
sejumlah cara yang dapat digunakan oleh ILO untuk memperkuat kapasitas para mitra sosialnya untuk
mengedepankan konsep keadilan gender dalam perencanaan usaha mereka. Cara-cara tersebut meliputi:

1. Membantu para mitra sosial untuk mengembangkan pernyataan misi atau kebijakan bagi organisasi
mereka mengenai komitmen mereka terhadap kesetaraan gender sebagai langkah pertama;

2. Memberikan bantuan teknis yang bersifat khusus/ spesifik kepada para mitra sosial untuk membantu
mereka membangun kesetaraan gender dalam rencana kerja dan rencana strategis mereka;

3. Membantu mitra sosial mengembangkan program-program pembangunan kapasitas internal untuk
pengarusutamaan gender sebagai bagian dari kerangka yang lebih luas untuk pengembangan
organisasi, apakah itu untuk meningkatkan jumlah anggota ataukah untuk melobi pemerintah
supaya mereformasi kebijakannya. Bantuan ini dapat meliputi pelatihan kepemimpinan dan
pelatihan teknis yang bersifat khusus untuk pemimpin perempuan;

4. Mengidentifikasi bantuan teknis yang perlu dan data yang dibutuhkan oleh organisasi-organisasi
pengusaha dan pekerja supaya mereka dapat mengembangkan posisi kebijakan dan kegiatan yang
akan mereka ambil berdasarkan informasi yang diperoleh dari analisa gender bagi anggota mereka
pada bidang-bidang yang diprioritaskan seperti standar ketenagakerjaan, perlindungan sosial,
hubungan industrial atau pemanfaatan tenaga kerja anak sebagai buruh;

5. Membantu mitra sosial menemukan cara-cara yang dapat mereka gunakan untuk mengakses
keahlian dalam analisa gender dan pengembangan strategi, misalnya, dengan membentuk kelompok
nara sumber eksternal (external resource persons) dan/ atau membangun kapasitas secara internal di
dalam tubuh organisasi (in-house). Bantuan ini hendaknya meliputi upaya untuk mengidentifikasi
laki-laki pengambil keputusan yang dapat diandalkan sebagai ‘orang-orang yang mengadvokasikan
pemerataan’;

6. Mempromosikan aliansi antara kelompok-kelompok pengusaha dan pekerja dengan pihak-pihak
lain yang mengadvokasikan keadilan gender (misalnya, organisasi non pemerintah yang
mengupayakan advokasi hak bekerja atau advokasi dalam pengembangan usaha kecil);

7. Menyelenggarakan seminar dan kegiatan-kegiatan promosi lainnya, menggunakan tenaga ahli
lokal maupun internasional yang tepat dan dapat diandalkan (dari sektor badan usaha, universitas
dan pemerintah) untuk mempromosikan nilai pengarusutamaan gender kepada organisasi-organisasi
pengusaha, pekerja dan organisasi-organisasi non pemerintah;

8. Meningkatkan distribusi informasi, penelitian, dan data kepada mitra sosial dengan
mengintegrasikannya dalam forum-forum dan ceramah-ceramah reguler yang telah direncanakan
untuk mitra sosial dan kelompok-kelompok kepentingan lainnya;

9. Membantu menciptakan peluang untuk melakukan widyawisata (study tour) ke luar negeri sehingga
para peserta dapat bertemu dengan unit-unit pemerataan kerja dan perusahaan-perusahaan swasta
yang telah berpengalaman di bidang kesetaraan kesempatan kerja dan manajemen keanekaragaman
(bilamana mungkin, hal ini hendaknya disatukan dalam wisata belajar yang bersifat umum);
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10. Membantu mengidentifikasi inisiatif-inisiatif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam
organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja, terutama karena mereka cenderung lebih bersemangat
dalam mengadvokasikan pemerataan (meskipun, tentu saja, tidak semua perempuan peka terhadap
gender);

11. Mendukung pembentukan dan penguatan kaukus perempuan dan mengkaitkannya dengan
kelompok-kelompok serupa di luar negeri;

12. Memberikan pelatihan program-program pelatih untuk membangun kelompok tenaga ahli dan
jaringan nara sumber pengarusutamaan gender, dengan fokus khusus pada perimbangan jenis
kelamin para pelatihnya, pada tingkat nasional dan provinsi, karena pengalaman dengan
pengarusutamaan gender masih sangat terbatas (mengingat konsep pengarusutamaan gender itu
sendiri masih sangat baru);

13. Mengupayakan diintegrasikannya isu-isu keadilan gender dalam semua bantuan yang diberikan
kepada masing-masing unsur mengenai inisiatif-inisiatif kunci seperti Rencana Aksi Pekerjaan
yang Layak, Program Strategi Penanggulangan Kemiskinan, Sasaran Pembangunan Milenium,
Jaringan Lapangan Kerja untuk Orang Muda, dan lain-lain; dan

14. Mengidentifikasi mekanisme-mekanisme yang ada untuk memperkuat hubungan antara aspek
ekonomi dan aspek sosial untuk badan-badan pemerintah maupun organisasi non pemerintah.

Selain menggalang kerjasama dengan pihak-pihak yang secara tradisional menjadi mitra kerjanya (seperti
organisasi pengusaha dan pekerja), ILO juga perlu memperluas hubungan yang dimilikinya dengan
mempertimbangkan untuk membentuk aliansi dengan pihak-pihak lain yang aktif mengupayakan kesetaraan
gender di tempat kerja, misalnya, dengan unit-unit di sejumlah instansi pemerintah yang bekerja di bidang
kesetaraan gender (di bidang-bidang seperti pertanian atau manajemen sumber daya lingkungan), organisasi
non pemerintah, organisasi perempuan dan para aktivis yang berjuang bagi kelompok-kelompok lemah
seperti pekerja rumahan (homeworkers), pekerja migran, peneliti (baik di Indonesia maupun luar negeri),
dan kelompok-kelompok advokasi yang bekerja di kelompok media dan kelompok-kelompok internasional.

Rekomendasi

11. ILO diharapkan menawarkan kesempatan kepada organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja
untuk mendiskusikan nilai tambah dari pengarusutamaan gender di lingkungan organisasi masing-
masing dan untuk bersama-sama mengembangkan suatu strategi luas pengembangan organisasi
untuk mendukung kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari perencanaan
strategis yang mereka lakukan.

12. ILO Jakarta dan spesialis gender ILO SRO-Manila diharapkan mendiskusikan  kemungkinan insiatif-
inisiatif dengan mitra sosial untuk meningkatkan pelatihan kepemimpinan bagi perempuan dalam
organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja sebagai bagian dari upaya pengarusutamaan gender
yang mereka lakukan dan sebagai suatu strategi untuk mendorong peningkatan keanggotaan
perempuan.

13. ILO Jakarta diharapkan memberikan bantuan teknis untuk membantu para mitra sosial dalam
mengintegrasikan pendekatan-pendekatan pengarusutamaan gender ke dalam rencana strategis
atau rencana kerja mereka.

14. Berdasarkan hal-hal yang telah disebut di atas, ILO Jakarta, spesialis gender ILO SRO-Manila,
spensialis pengusaha ILO SRO-Manila dan spesialis pekerja  ILO SRO-Manila diharapkan melakukan
penilaian kebutuhan pelatihan pengarusutamaan gender dengan organisasi-organisasi pengusaha
dan pekerja.

9. BIDANG HASIL UTAMA 3: MENGEMBANGKAN PROGRAM-PROGRAM MODEL
UNTUK PENGARUSUTAMAAN GENDER

Pengarusutamaan gender untuk lembaga-lembaga ekonomi dan sosial di tingkat provinsi dan kabupaten
merupakan upaya baru bagi Indonesia. Meskipun demikian, upaya ini hendaknya dilaksanakan dengan
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suatu keterdesakan mengingat terjadinya desentralisasi pengambilan keputusan dan didukung oleh ILO,
yang berada dalam posisi yang tepat untuk memberikan dukungan melalui program-program berbasis
wilayah yang dijalankannya. Dengan bekerja melalui instansi-instansi pemerintah lokal dan badan-badan
lainnya seperti kelompok-kelompok perempuan perkotaan atau pedesaan, organisasi-organisasi pengusaha
dan pekerja, dan organisasi-organisasi non pemerintah, terdapat peluang untuk menguji dan memeragakan
pengarusutamaan gender yang telah dikonseptualisasikan dan dikontekstualisasikan secara lokal. BAPPEDA
(Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) sebagai badan perencana lokal merupakan salah satu pihak
penting yang berkepentingan dalam proses ini. Sementara itu, data yang berharga dapat diperoleh dari
pengalaman yang didapat melalui proyek-proyek lain pengarusutamaan gender yang berbasis lokal (misalnya,
proyek ADB, proyek UNDP/ Pemerintah Belanda).

Fokus dari suatu program model terletak pada perubahan struktural dan organisasi. Melalui perubahan ini,
badan-badan dan kelompok-kelompok terkait dapat memfokuskan kembali cara mereka menjalankan usaha
dengan pihak-pihak yang menjadi unsur mereka untuk memberikan kebijakan, program dan pelayanan
yang lebih responsif terhadap gender (dan juga terhadap kemiskinan). Penyebarluasan hasil-hasilnya dan
pengembangan mekanisme untuk keperluan replikasi atau peniruan maupun peningkatan skala akan menjadi
tujuan utama program.

Dalam mengembangkan program model perlu dipertimbangkan:

• Untuk meneruskan sambil mengembangkan mekanisme yang ada saat ini;

• Tingkat kepentingan dan kapasitas (termasuk anggaran) pemerintah provinsi, legislator dan instansi
pemerintah untuk berpartisipasi dalam proyek-proyek seperti itu;

• Kemungkinan dilibatkannya Kantor Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Kelompok-
kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sub-nasional (dengan dukungan dari Kantor Meneg
PP);

• Kesempatan-kesempatan untuk mempromosikan kepemilikan kelembagaan dan pembangunan
kapasitas serta penguatan kemitraan di antara para unsur dan pihak yang berkepentingan;

• Ketersediaan tenaga ahli pengarusutamaan gender dari lingkungan lokal; dan

• Potensi untuk membuat replikasi, peningkatan skala atau perluasan ke sektor-sektor lain.

Identifikasi program akan dilakukan melalui kerja sama yang erat dengan pihak-pihak yang berkepentingan
dan badan-badan pendanaan, sesuai dengan agenda mereka saat ini. Meskipun demikian, beberapa usulan
pendahuluan diberikan di bawah ini. Berdasarkan inisiatif-inisiatif yang sudah diusulkan dalam Program
Kerja Nasional, hal-hal berikut ini berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut sebagai proyek model
pengarusutamaan gender:

• Proyek percontohan kesetaraan kesempatan kerja

• Penanggulangan kemiskinan

• Usaha kecil dan menengah

• Koperasi

• Penciptaan lapangan kerja untuk orang muda

• Program pemberantasan eksploitasi tenaga kerja anak

• Reaksi/ penanggapan terhadap krisis dan rekonstruksi

Dari evaluasi yang dilakukan pada bulan Januari 2002 atas inisiatif ILO mengenai Perluasan Kesempatan
Kerja bagi Perempuan (Expanding Employment Opportunities for Women atau EEOW) dijumpai adanya
kebutuhan untuk melokalisir kebijakan pengarusutamaan gender sehingga konsep pengarusutamaan gender
itu sendiri dapat dikontekstualisasikan.  Ini memerlukan perhatian yang terfokus pada koordinasi, penguatan
kelembagaan dan pembangunan kapasitas bagi badan-badan pengantara (terutama sektor swasta) dan
hendaknya dilengkapi dengan dukungan teknis untuk memfasilitasi upaya pengarusutamaan menggunakan
strategi-strategi manajemen perubahan berdasarkan analisa gender, sosial, dan kelembagaan secara
komprehensif. Selanjutnya, evaluasi tersebut menyimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ditargetkan
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pada perempuan akan mempunyai dampak yang lebih besar bila diintegrasikan dengan program-program
pengarusutamaan.

Dari studi [evaluasi] tersebut juga dijumpai bahwa upaya membangun kemitraan dan pendekatan
pengembangan masyarakat yang bersifat partisipatif merupakan strategi operasional yang tepat untuk
mempromosikan pembangunan yang didorong oleh permintaan, yang mendukung upaya-upaya untuk
memberdayakan perempuan. Tetapi, yang terbaik, birokrasi tetap dipertahankan seminimal mungkin dengan
pengendalian terletak di pundak pihak-pihak yang berkepentingan sejauh hal itu memungkinkan dan
dengan keterlibatan organisasi-organisasi lapisan bawah masyarakat dalam pengambilan keputusan yang
bersifat strategis sejak awal. Akhirnya, harus dibentuk mekanisme-mekanisme untuk mengumpulkan dan
menyebarluaskan pelajaran-pelajaran yang dipelajari dari implementasi proyek.

9.1. Proyek Percontohan Kesetaraan Kesempatan Kerja

Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mengusulkan suatu Strategi Nasional mengenai Kesetaraan
Kesempatan Kerja sebagai suatu cara untuk memenuhi komitmen Indonesia terhadap implementasi atau
pelaksanaan Konvensi ILO No. 100 dan 111. Langkah pendahuluan dalam menyusun Strategi tersebut
dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dengan dukungan dari AusAID. Rancangan strategi tersebut
mengidentifikasi sejumlah besar kegiatan dan mekanisme yang memerlukan penajaman lebih lanjut dan
perencanaan aksi untuk mengidentifikasi langkah-langkah untuk mengimplementasikan inisiatif-inisiatif
pendahuluan sebagai landasan untuk mengembangkan suatu strategi yang terdesentralisasi untuk kesetaraan
kesempatan kerja. Suatu pertemuan diadakan pada bulan Juli 2002 oleh Departemen Tenaga Kerja dengan
dukungan ILO untuk mengajak mitra sosial dan pihak-pihak lain meningkatkan kesadaran dan
mempromosikan pengembangan suatu strategi kesetaraan kesempatan kerja. Peserta lokakarya
memprioritaskan tiga bidang aksi untuk jangka pendek::  (i) membentuk Komite Koordinasi Kesetaraan
Kesempatan Kerja di lingkungan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; (ii) mengembangkan basis
informasi kesetaraan gender untuk Indonesia berdasarkan undang-undang, kebijakan, praktik, data, dan
hal-hal lainnya yang terkait dengan Kesetaraan Kesempatan Kerja; dan  (iii) merumuskan kebijakan dan
pedoman Kesetaraan Kesempatan Kerja di tempat kerja. Pada pertengahan tahun 2003, Laporan Global
ILO mengenai Non-Diskriminasi akan dikeluarkan dan laporan itu akan memberikan momentum tambahan
yang patut diperhatikan di bidang ini.

Upaya mendukung implementasi Konvensi No. 100 dan 111 dapat menjadi sokoguru dalam program ILO
untuk kesetaraan gender. Bantuan dapat meliputi, misalnya, studi keadilan upah di sektor publik, pelatihan
bagi hakim dan ahli hukum, proyek percontohan bagi praktek Kesetaraan Kesempatan Kerja yang baik
dengan perusahaan-perusahan sektor swasta dan widayawisata. Di samping itu, perlu dikaji kemungkinan
untuk mendapatkan bantuan dari DECLARATION, GENPROM, EGALITE, ACT/EMP, ACT/TRAV
dan lembaga-lembaga donor.

Peluang-peluang untuk inisiatif-inisiatif di tingkat lokal perlu digali dengan mitra sosial di tingkat provinsi
dan kabupaten. Contoh-contoh proyek percontohan dapat meliputi:

• Upaya meningkatkan akses perempuan untuk memasuki lapangan kerja sektor swasta melalui
pemberian insentif (misalnya, dengan memberikan keringanan pajak kepada perusahaan yang
menyediakan fasilitas penitipan anak bagi pekerja perempuannya);

• Upaya memperkuat forum-forum tripartit di tingkat lokal sehingga forum-forum tersebut dapat
memberikan nasihat kepada para pembuat kebijakan mengenai strategi-strategi pemerataan lapangan
kerja dengan meningkatkan hubungan antara sistem pelatihan dan pasar kerja;

• Menetapkan sasaran untuk gadis-gadis yang dilatih untuk pekerjaan-pekerjaan non tradisional;

• Membentuk program-program yang akan mempromosikan sektor publik sebagai model pemberi
kerja melalui implementasi dari kebijakan dan praktik Kesetaraan Kesempatan Kerja yang
dilakukannya (misalnya, dengan menetapkan perimbangan komposisi jenis kelamin peserta
pelatihan, strategi untuk meningkatkan peran perempuan dalam manajemen);

• Memperlebar kondisi dan peluang dalam skema-skema teknologi berbasis ketenagakerjaan dan
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 Perlu dicatat bahwa rancangan proyek asli muncul sebelum otonomi daerah dan juga mencerminkan seperangkat kepentingan

administratif dan politis.

skema-skema investasi publik di daerah-daerah pedesaan dan perkotaan untuk meningkatkan
akses perempuan terhadap peluang kerja; dan

• Mendukung program-program pengembangan pekerja mandiri, kewirausahaan dan usaha kecil.

9.2. Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi merupakan landasan kebijakan utama bagi
pemerintah Indonesia dan serikat pekerja. Hal ini juga merupakan isu gender utama, mengingat kuatnya
asosiasi antara perempuan sebagai kepala rumah tangga dan kemiskinan dan mengingat bahwa sebagian
besar perempuan miskin sesungguhnya mempunyai lebih dari satu pekerjaan, tetapi upah dan kondisi
kerja mereka tetap saja mengenaskan. Suatu strategi penanggulangan kemiskinan yang efektif haruslah
bersifat holistik dan memasukkan keempat komponen ini: reformasi kebijakan struktural dan implementasi,
upaya meningkatkan penciptaan lapangan kerja, perlindungan sosial, mobilisasi dan organisasi.

Program Gender, Kemiskinan dan Lapangan Kerja ILO diusulkan untuk digunakan sebagai mekanisme
kunci bagi pengarusutamaan gender dalam kegiatan-kegiatan ILO untuk menanggulangi kemiskinan, dan
hendaknya diidentifikasikan dan disumberdayakan sebagai suatu komponen yang terintegrasi dari kegiatan-
kegiatan ILO untuk menanggulangi kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk merangsang perdebatan
dan tindakan yang efektif untuk menanggulangi kemiskinan melalui upaya penciptaan lapangan kerja,
dengan memperkuat kapasitas masing-masing unsur untuk menilai opsi-opsi yang mereka miliki dalam
kaitannya dengan kebijakan dan program serta dengan mempresentasikan pedoman-pedoman rinci untuk
aksi di tujuh bidang (kemampuan organisasi dan negosiasi, akses terhadap aset, sumber daya keuangan
untuk penduduk miskin, pelatihan, perluasan lapangan kerja dengan imbalan upah, perluasan perlindungan
sosial, dan dana-dana sosial). Hal tersebut dirancang sebagai alat untuk mengintegrasikan suatu perspektif
gender dalam agenda kebijakan nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan dalam perumusan
rencana penanggulangan kemiskinan nasional dan sub-nasional berdasarkan prioritas kebutuhan dari masing-
masing unsur. Beberapa dari modul-modul tersebut telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan
digunakan dalam proyek Perluasan Kesempatan Kerja untuk Perempuan yang dijelaskan di bawah ini.

9.3. Usaha Kecil dan Menengah

Pengembangan usaha kecil dan menengah merupakan salah satu landasan bagi agenda pembangunan ekonomi
pemerintah dengan tujuan memperkuat ekonomi rakyat. Perempuan yang berwirausaha sebenarnya mewakili
suatu kekuatan ekonomi dengan potensi yang luar biasa. Tetapi saat ini mereka menghadapi banyak kendala.
Mereka tidak mempunyai akses yang memadai untuk mendapatkan pelatihan di bidang pemasaran, tata
buku dan keterampilan manajemen. Mereka tidak mempunyai jaringan dan informasi usaha yang dapat
membekali mereka dalam melangkah ke medan persaingan dan menghadapi perubahan-perubahan dalam
permintaan konsumen dan teknologi. Mereka menghadapi kesulitan-kesulitan untuk memperoleh kredit,
terutama bila apa yang mereka minta melebihi apa yang dapat ditawarkan oleh koperasi dan sumber kredit
mikro lainnya.

ILO Jakarta baru-baru ini menyelesaikan suatu program spesifik gender dalam pengembangan usaha kecil
melalui Proyek ILO/Pemerintah Jepang mengenai Perluasan Kesempatan Kerja untuk Perempuan. Proyek
yang dilaksanakan antara tahun 1998 sampai 2001 ini berusaha membangun kapasitas kelembagaan dalam
pengarusutamaan gender di instansi-instansi pemerintah provinsi dan organisasi-organisasi non pemerintah16

dan mendapat dukungan dari para pengusaha melalui APINDO dalam mempromosikan kesadaran gender
dan pengarusutamaan dalam praktek dan kebijakan pengusaha.

Tim evaluasi Perluasan Kesempatan Kerja untuk Perempuan menjumpai bahwa meskipun proyek-proyek
usaha kecil dapat memberikan saluran yang sesuai untuk meningkatkan status perempuan, apabila ada
kerangka waktu yang lebih singkat (tak lebih dari dua tahun), mungkin akan lebih efektif bila yang difokuskan
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adalah upaya memperbaiki kinerja usaha kecil dan menengah yang ada saat ini dengan melenyapkan kendala-
kendala khusus yang mereka hadapi (seperti kurangnya keterampilan untuk melakukan pemasaran, kurangnya
pengetahuan dan kemampuan untuk memutakhirkan teknologi yang mereka gunakan) daripada mencoba
menyusun kegiatan-kegiatan baru.

Proyek-proyek penciptaan lapangan kerja yang hanya diperuntukkan bagi perempuan kemungkinan kurang
efektif bagi keadilan gender daripada proyek-proyek yang diarusutamakan, karena hal tersebut akan
mengakibatkan perempuan kehilangan bimbingan bisnis (business mentoring), jaringan dan dukungan yang
dapat diberikan melalui rekan laki-laki mereka. Pedoman proyek yang jelas harus dikembangkan untuk
memilih badan-badan yang akan melakukan implementasi dan pemberian hibah, dana awal, atau kredit
mikro untuk memastikan konsistensi dan transparensi dalam pengambilan keputusan. Hal ini harus
dilengkapi dengan pendanaan pendampingan dan kepemilikan sesuai komitmen untuk mendukung
dilembagakannya pendekatan program tersebut.

Tim Perluasan Kesempatan Kerja untuk Perempuan dan para pihak yang berkepentingan itu sendiri17

menunjukkan minat yang amat tinggi untuk melanjutkan proyek jenis ini. Tingginya prioritas yang diberikan
oleh ILO Jakarta pada pengembangan usaha kecil dan menengah di lima provinsi yang telah ditetapkan
sebagai sasaran membuat pengembangan UKM menjadi pintu masuk yang amat jelas untuk pengarusutamaan
gender dalam kewirausahaan di Indonesia. Paket ‘Mulai Usaha Anda Sendiri’ dan Paket Peningkatan Lapangan
Kerja melalui Pengembangan Usaha Kecil yang diberikan oleh ILO dapat dirancang bangun dan disesuaikan
untuk upaya membangun kapasitas dan perencanaan pengarusutamaan gender sebagai bagian dari upaya
ini.

Dalam proyek regional IFP/SEED mengenai Peningkatan Kewirausahaan Perempuan melalui Organisasi-
organisasi Pengusaha di wilayah Asia-Pasifik, telah diidentifikasi hubungan-hubungan yang ada di Indonesia
antara organisasi-organisasi pengusaha dalam memberikan dukungan bagi kewirausahaan perempuan. Para
perwakilan dari organisasi pengusaha Indonesia (APINDO) menghadiri lokakarya regional untuk menyusun
rencana penguatan pelayanan dan perwakilan perempuan wirausaha, dan APINDO saat ini sedang dalam
proses mengembangkan kegiatan tindak lanjut yang dapat didukung oleh ILO.

9.4. Koperasi

Suatu rancangan laporan yang dibuat baru-baru ini untuk ILO mengenai perkembangan koperasi di Indonesia
mengidentifikasi sejumlah kegiatan yang mungkin dilakukan, termasuk pengumpulan dan distribusi data,
studi penelitian, identifikasi model pengembangan koperasi, upaya membangun aliansi di antara pihak-
pihak yang berkepentingan dengan koperasi, upaya membangun kapasitas di antara para pemimpin koperasi
dan mereka yang berpotensi menjadi pemimpin koperasi. Dua proyek telah diusulkan. Yang pertama adalah
proyek koperasi umum, dan yang satunya lagi adalah proyek koperasi pekerja.

Laporan tersebut menyebutkan pentingnya mengupayakan keadilan gender dalam kepemimpinan koperasi
secara berkelanjutan, terutama, dalam koperasi-koperasi simpan pinjam. Yang menjadi masalah utama
tampaknya adalah pandangan stereotip pembagian tugas menurut gender yang terlanjur diterima secara
luas selama ini, yang cenderung menempatkan perempuan sebagai bendahara atau kasir dan laki-laki sebagai
pemimpin (ketua) atau sekretaris koperasi. Laporan tersebut mengusulkan ditetapkannya sasaran yang
diarahkan pada pengembangan koperasi dengan komposisi gender campuran (untuk membangun kapasitas
kelembagaan koperasi) dan koperasi khusus perempuan (untuk meningkatkan partisipasi perempuan).
Penetapan sasaran tersebut merupakan suatu bidang yang dapat dikembangkan sebagai suatu model program
bagi pengarusutamaan gender sehingga para pemimpin laki-laki dalam koperasi juga akan diminta untuk
mendukung upaya pengarusutamaan.

9.5. Lapangan Kerja untuk Orang Muda

Penciptaan lapangan kerja untuk orang muda merupakan agenda kunci internasional yang didukung oleh

17
 Pertemuan dengan Tim Evaluasi EEOW dan kelompok kerja propinsi diadakan di Jakarta, pada bulan Maret 2002.
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PBB dan lembaga Bretton Woods. Sementara tingkat pengangguran di kalangan laki-laki dan perempuan
usia muda lebih tinggi daripada tingkat pengangguran di kalangan angkatan kerja secara umum, terlalu
rendahnya proporsi perempuan usia muda dalam angkatan kerja menunjukkan sumber daya yang belum
digali bagi pembangunan nasional di Indonesia (BPS, 2000; ILO, 1999).

Saat ini sedang terbentuk momentum bagi suatu fokus utama global pada pengembangan strategi penciptaan
lapangan kerja untuk orang muda, yang terkulminasi dalam suatu konferensi internasional dengan Kofi
Annan sebagai tuan rumah yang akan diselenggarakan menjelang akhir tahun 2002. Indonesia sudah membuat
persiapan untuk konferensi ini dengan bantuan dari ILO. Hal ini menempatkan ILO pada posisi puncak
untuk memainkan peran utama dalam mengadvokasikan pendekatan pengarusutamaan gender dalam
menetapkan prioritas kebijakan dan mengembangkan program-program model penciptaan lapangan kerja
untuk orang muda di Indonesia.

9.6. Program Penghapusan Eksploitasi Tenaga Kerja Anak

Penghapusan pekerjaan yang mengeksploitasi tenaga kerja anak, dengan titik berat pada penghapusan bentuk-
bentuk terburuk pekerjaan yang mengeksploitasi tenaga kerja anak, merupakan prioritas utama agenda
pembangunan internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi No. 138 dan 182. Sehubungan dengan
itu, ILO Jakarta telah menargetkan sejumlah sektor untuk penerapan program aksi penghapusan eksploitasi
tenaga kerja anak yang harus segera dilaksanakan dalam batasan waktu yang telah ditetapkan (time-bound)
yang ditujukan untuk pekerja anak, baik yang perempuan maupun yang laki-laki.

Karena Program Kerja Nasional telah menetapkan anak perempuan sebagai target khusus, ILO Jakarta
dapat menggunakan program penghapusan eksploitasi tenaga kerja anak sebagai suatu proyek percontohan
untuk menilai sampai sejauh mana keefektifan upaya mengarusutamakan gender dalam pekerjaan Kantor
Perburuhan Internasional, terutama dalam penggunaan analisa gender untuk penetapan agenda program.

9.7. Tanggapan terhadap Konflik, Rekonstruksi dan Rekonsiliasi

Tidak stabilnya situasi dan kondisi di daerah-daerah yang rawan konflik seperti di Aceh, Maluku, and
Sulawesi telah membuat masyarakat di sana menjadi semakin rentan terhadap krisis. Hal tersebut secara
drastis mengurangi mata pencaharian masyarakat dan dalam kondisi seperti itu, perempuanlah yang harus
menanggung sebagian besar atau semua beban tanggung jawab rumah tangga, terutama bila konflik tersebut
menyebabkan mereka harus mengungsi ke tempat lain atau bila suami mereka terbunuh atau dipenjara.
Dalam situasi-situasi seperti itu, perempuanlah yang memikul beban utama untuk merawat anggota keluarga
yang sakit, cacat atau menderita trauma dan mereka jugalah yang harus menghadapi meningkatnya risiko
kesehatan dan menipisnya persediaan pangan.

Upaya membangun perdamaian dan rekonstruksi memberikan kesempatan untuk mengoreksi ketimpangan
gender yang terjadi di masa lalu dan apapun yang dilakukan ILO di daerah-daerah yang terlanda konflik
harus memasukkan perspektif gender dan masyarakat. Sejumlah organisasi perempuan saat ini sedang bekerja
mengupayakan rekonstruksi dan perdamaian. Mereka hendaknya diikutsertakan sebagai peserta inti dalam
pengembangan strategi Pekerjaan yang Layak.

Rekomendasi:

15. ILO Jakarta dan spesialis gender ILO SRO-Manila diharapkan mengkaji kegiatan-kegiatan yang
sekarang sedang dilaksanakan maupun kegiatan-kegiatan yang direncanakan untuk dilakukan
melalui konsultasi dengan mitra sosial untuk memilih bidang-bidang prioritas sebagai dasar bagi
suatu program percontohan pengarusutamaan gender.

16. ILO Jakarta diharapkan memprakarsai suatu kajian ulang terhadap kinerja program penghapusan
eksploitasi tenaga kerja anak dalam kaitannya dengan pengarusutamaan gender untuk
mengidentifikasi pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari dalam membangun inisiatif-inisiatif
yang dilokalisir.
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10. MANAJEMEN RISIKO UNTUK STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER

Keberhasilan implementasi strategi pengarusutamaan gender melibatkan sejumlah risiko yang harus diatasi.
Risiko-risiko tersebut antara lain meliputi:

• Ketidakpastian politik dan potensi terjadinya perubahan kebijakan secara besar-besaran sebagai
akibat dari diberlakukannya otonomi daerah;

• Perubahan-perubahan organisasi yang terus-menerus terjadi, termasuk terjadinya mutasi personil
inti dan pembuat keputusan;

• Berlanjutnya ketidakmengertian tentang arti atau manfaat pengarusutamaan gender di kalangan
pembuat keputusan;

• Kesulitan dalam memobilisasi dana karena pengarusutamaan gender tidak diberi prioritas yang
tinggi oleh badan-badan yang memberikan pendanaan;

• Kegiatan-kegiatan yang dilakukan lebih dimaksudkan untuk mendatangkan manfaat bagi badan-
badan yang memberikan pendanaan daripada bagi pihak-pihak yang menjadi sasaran kegiatan;

• Tidak adanya komitmen dan kemauan organisasi dari pihak pemerintah untuk memberikan dana
dan personil pendamping untuk mengimplementasikan kegiatan-kegiatan pengarusutamaan gender;

• Tidak adanya pengetahuan atau pemahaman yang memadai mengenai kesetaraan gender di tingkat
sub-nasional untuk mengembangkan inisiatif-inisiatif yang dapat diwujudkan; dan

• Terbatasnya ketersediaan tenaga ahli nasional di bidang pengarusutamaan gender.

Hendaknya dapat diakui dan diterima bahwa perubahan untuk meningkatkan keadilan gender berjalan
sangat lambat. Tetapi, kemajuan yang amat sedikit ini hendaknya tidak dianggap sebagai kegagalan tetapi
sebagai bagian dari realita manajemen perubahan dalam suatu bidang tugas yang amat menantang.

11. KESIMPULAN

Selain untuk memenuhi hak asasi manusia, kesetaraan gender juga berkaitan dengan kesejahteraan ekonomi
dan efisiensi, dan juga meningkatkan sasaran-sasaran penting lainnya dalam pembangunan  seperti mengurangi
angka kematian dan tingkat kesuburan. Isu-isu yang berkaitan dengan perdagangan internasional, keuangan,
teknologi, perdamaian dan keamanan merupakan isu-isu global yang juga menjadi kepedulian perempuan
karena tanpa partisipasi perempuan, sasaran-sasaran dalam bidang ini tidak dapat dicapai. Singkatnya,
pekerjaan ILO di Indonesia untuk kesetaraan gender merupakan upaya global sekaligus nasional.

Studi ini menunjukkan bahwa ILO Jakarta akan memetik manfaat dari rencana aksi secara sistematis untuk
melembagakan pengarusutamaan gender dalam operasinya sendiri dan untuk mengambil peran
kepemimpinan dalam mempromosikan model-model pengarusutamaan gender dengan masing-masing pihak
yang menjadi unsurnya. Ini sesuai dengan mandat ILO maupun mandat pemerintah bagi kesetaraan gender.

Tantangan terbesar bagi unsur-unsur ILO dalam mengimplementasikan pendekatan pengarusutamaan gender
masih saja berkutat di seputar tidak adanya pemahaman terhadap konsep-konsep inti kesetaraan gender,
tidak adanya kesadaran akan manfaat kesetaraan gender di dunia kerja, tidak adanya keterampilan menyusun
rencana analisa dan strategi, dan tidak adanya kemauan karena faktor-faktor ekonomi, sosial dan budaya.

Pada saat yang bersamaan, agenda pengarusutamaan gender di Indonesia telah mencapai momentum yang
signifikan dalam tahun-tahun terakhir ini. Agenda pengarusutamaan gender sekarang telah meluas ke sasaran-
sasaran keadilan sosial melampaui sektor kesejahteraan sosial dan isu-isu tradisional perempuan dan bahkan
masuk ke sektor-sektor ekonomi. Banyak orang di Indonesia yang mengakui bahwa upaya mengurangi
kesenjangan gender dan mempromosikan kemajuan perempuan sejalan dengan upaya pencapaian sasaran-
sasaran pembangunan ekonomi dan sosial.

Untuk mempertahankan momentum pengarusutamaan gender ini diperlukan upaya advokasi yang konsisten.

MANAJEMEN RISIKO UNTUK STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER / KESIMPULAN
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KESIMPULAN / LANGKAH-LANGKAH BERIKUTNYA

Usulan Strategi Pengarusutamaan Gender yang garis besarnya disajikan dalam makalah ini memberikan
pedoman bagi ILO Jakarta mengenai arah yang sekarang dapat diambil oleh ILO Jakarta untuk mendukung
momentum ini supaya perubahan sosial dapat terjadi.

12. LANGKAH-LANGKAH BERIKUTNYA

Laporan ini merekomendasikan supaya ILO Jakarta:

i. Melakukan proses konsultasi secara luas dengan masing-masing unsur untuk mengembangkan
dan secara teratur mengkaji ulang serangkaian aksi prioritas pengarusutamaan gender sebagai
bagian dari Program Kerja ILO Tingkat Nasional untuk Negara Indonesia;

ii. Mengadakan pertemuan dengan tim penasihat gender, staf ILO Jakarta yang ditunjuk menangani
isu gender (ILO Jakarta gender focal point) dan spesialis gender ILO SRO-Manila untuk
mendiskusikan dan mengidentifikasi prioritas-prioritas internal untuk melaksanakan Strategi
Pengarusutamaan Gender sebagaimana digariskan dalam Laporan ini; dan

iii. Memasukkan kesetaraan gender sebagai isu yang masih perlu diselesaikan dalam agenda usulan
Kelompok Konsultatif Tripartit ILO dan menggunakan Laporan ini sebagai titik awal dialog.

iv. Membentuk suatu kelompok tripartit informal untuk isu-isu dan strategi gender dalam dunia
kerja di Indonesia.
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LAMPIRAN 1: KERANGKA ACUAN BAGI KONSULTAN UNTUK MEMBANTU
PENGEMBANGAN SUATU PROGRAM GENDER  ILO DI
INDONESIA

I. Latar belakang

1. Kantor Perburuhan Internasional telah mengidentifikasi gender sebagai suatu isu saling silang
untuk diarusutamakan dalam seluruh program-program dan kegiatannya di dunia kerja. Direktur
Jenderal Kantor Perburuhan Internasional baru-baru ini telah mengeluarkan suatu pernyataan
kebijakan yang menegaskan kembali komitmen beliau maupun komitmen ILO terhadap sasaran
kesetaraan gender. Prinsip kesetaraan di antara perempuan dan laki-laki juga merupakan prinsip
pokok Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja dan konvensi-
konvensi inti ketenagakerjaan ILO. Agenda Pekerjaan Layak ILO juga memasukkan kesetaraan
gender sebagai hal pokok dalam keempat bidang strategis yang digariskannya untuk mempromosikan
hak asasi manusia di tempat kerja, memperluas kesempatan dan kualitas kerja, memastikan
kebebasan berserikat dan perlindungan sosial yang mendasar, serta meningkatkan dialog di antara
para mitra sosial.

2. Indonesia juga ikut ambil bagian dalam komitmen ILO untuk mewujudkan terlaksananya hak-
hak dasar pekerja dan mencapai kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender. Pemerintah
Indonesia telah meratifikasi seluruh konvensi dasar ILO, yang semuanya berjumlah delapan,
termasuk yang menyangkut masalah gender — yaitu konvensi No. 100 dan 111, menetapkan
mandat pemberian imbalan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai
sama dan mengupayakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan.
Ratifikasi dari suatu konvensi ILO mewajibkan anggota yang meratifikasinya untuk mewujudkan
pelaksanaan prinsip-prinsip konvensi tersebut dalam kondisi dan praktik nasional serta membuat
laporan tahunan mengenai tindakan-tindakan yang telah dilakukan untuk melaksanakan konvensi
tersebut. Seiring dengan komitmen Indonesia terhadap hak pekerja dan kesetaraan gender, suatu
Instruksi Presiden mengenai Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Nasional telah dinyatakan
berlaku sejak tahun 2001. Instruksi ini mendorong peningkatan kesetaraan dan keadilan gender
dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

3. ILO telah menjalankan suatu program aktif mengenai gender di Indonesia. Setelah krisis ekonomi,
ILO meminta penyusunan tiga makalah kerja mengenai dimensi gender dari globalisasi dan
lapangan kerja sektor modern, dimensi gender dari krisis ekonomi dan lapangan kerja di sektor
informal perkotaan dan pedesaan, dan kajian ulang gender terhadap globalisasi, peraturan
perundang-undangan, kebijakan dan kerangka kelembagaan. Ketiga makalah itu telah
dipublikasikan. Setelah diperkenalkannya kebijakan nasional yang memberikan otonomi kepada
daerah, ILO menandatangani memo kesepahaman (memoranda of understanding) dengan tiga
provinsi untuk mengupayakan kebijakan desentralisasi dan pengarusutamaan gender dengan
memperkuat kapasitas kelembagaan instansi-instansi pemerintah maupun badan-badan non-
pemerintah di provinsi-provinsi yang bersangkutan dalam kerangka kerja Proyek ILO/Japan untuk
Perluasan Kesempatan Kerja bagi Perempuan. Tujuan dari kesepakatan itu adalah untuk
mengintegrasikan gender dalam kebijakan dan program provinsi di bidang peningkatan penciptaan
lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan, dan untuk mengembangkan skema-skema
penciptaan lapangan kerja dan penanggulangan kemiskinan untuk perempuan miskin di wilayah
perkotaan maupun pedesaan. Terhalang oleh ketidakstabilan politik di Indonesia, proyek tersebut
lambat dimulai, tetapi pada bulan Oktober 2001, diselenggarakan suatu lokakarya regional dengan
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mengundang pejabat-pejabat pemerintah dan wakil-wakil organisasi non pemerintah, untuk
mengembangkan rencana aksi mengenai upaya-upaya penciptaan lapangan kerja dan
penanggulangan kemiskinan yang bersifat partisipatif dan sensitif terhadap gender di provinsi-
provinsi tersebut. Dalam proyek Perluasan Kesempatan Kerja bagi Perempuan, ILO juga telah
menjalin kerjasama dengan salah satu unsurnya yang menangani kepentingan pengusaha, yaitu
APINDO, untuk mempromosikan kesadaran gender dan pengarusutamaannya dalam praktik
dan kebijakan pengusaha.

4. Untuk memastikan kesinambungan dan dampak jangka panjang dari inisiatif-inisiatif yang dimulai
dalam Perluasan Kesempatan Kerja bagi Perempuan, dan untuk mengupayakan kemajuan dalam
mencapai sasaran Pekerjaan Layak dan standar-standar inti ketenagakerjaan ILO, diperlukan
komitmen dan masukan yang terus-menerus untuk suatu program gender. Upaya-upaya untuk
mengatasi masalah dan ketimpangan gender memerlukan suatu rencana aksi strategis yang mampu
mengedepankan upaya-upaya yang sebelumnya telah dilakukan dan mengidentifikasi pintu-pintu
masuk yang baru.

5. Seorang konsultan nasional yang berpengalaman akan direkrut untuk membantu persiapan rencana
aksi program gender di Indonesia. Kerangka Acuan ini menguraikan pekerjaan yang akan dilakukan
oleh konsultan tersebut.

II. Pekerjaan yang akan dilakukan oleh konsultan

Tanggung jawab konsultan nasional yang akan bekerja dengan bimbingan dari kantor ILO Jakarta dan
spesialis gender ILO SRO-Manila adalah sebagai berikut:

a. Menyusun analisa situasi setebal tidak lebih dari 15 halaman, yang memuat perbandingan status
sosial ekonomi perempuan dan laki-laki, dan mengidentifikasi penghalang utama keadilan gender
di Indonesia yang relevan dengan sasaran ILO untuk Pekerjaan yang Layak. Analisa tersebut
hendaknya membahas karakteristik umum status perempuan dalam kaitannya dengan laki-laki,
tren yang berkembang saat ini, para institusi dan pelaku utama, kebijakan utama pemerintah,
gambaran umum dari sumber statistik yang tersedia (reguler, ad hoc, survei khusus, dll.), beberapa
acuan daftar pustaka dari tulisan-tulisan terakhir dan penting di bidang ini (baik dari sumber
ILO atau sumber lainnya), serta melakukan identifikasi masalah/ bidang-bidang yang menjadi
masalah utama.

b. Menggunakan analisa ini dan input-input lainnya sebagai kajian ulang yang relevan terhadap
Program Kerja Nasional ILO periode 2002/2003 untuk mengidentifikasi program-program dan
proyek-proyek yang dapat memperkuat keadilan gender sebagai suatu isu saling silang.

c. Berdasarkan kajian ulang ini, melalui konsultasi dengan kantor ILO Jakarta, mempersiapkan suatu
rancangan kerangka nasional dan rencana aksi kesetaraan gender untuk diintegrasikan dengan
rancangan Rencana Kerja Nasional tahun 2005. Kerangka nasional tersebut hendaknya mengakui
keadilan gender sebagai tema saling silang dari empat bidang strategis ILO dan menyarankan
suatu program terpadu yang komprehensif yang memberikan nilai tambah kepada upaya-upaya
yang dilakukan di Indonesia untuk mencapai kesetaraan gender, termasuk membangun kapasitas
internal untuk program yang ditujukan bagi Indonesia.

d. Melakukan serangkaian konsultasi dengan unsur-unsur ILO dan pihak-pihak lain yang
berkepentingan untuk mengkaji ulang rancangan kerangka dan rencana aksi untuk:

1. Menentukan tepat tidaknya kerangka yang diusulkan bila dikaitkan dengan bidang-bidang
prioritas yang ingin dipilih oleh masing-masing unsur tripartit ILO (yaitu pemerintah,
pengusaha dan pekerja) untuk inisiatif-inisiatif gender yang bersifat spesifik dan untuk
mendapatkan indikasi mengenai apa yang dapat dilakukan oleh ILO melalui program-program
gender yang dimilikinya untuk memberikan kontribusi bagi upaya-upaya tersebut;

2. Mendapatkan pemahaman mengenai kaitan-kaitan yang mungkin dijalin dengan donor-donor
yang potensial, baik secara langsung melalui inisiatif-inisiatif gender maupun secara tidak
langsung melalui program-program ILO lainnya yang mempunyai komponen gender; dan

LAMPIRAN 1
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3. Mengidentifikasi hubungan-hubungan strategis yang potensial antara ILO dan badan-badan
PBB lainnya, Bretton Woods dan institusi-institusi lain untuk menggalang kerjasama di bidang
keadilan gender di  Indonesia.

e. Merevisi kerangka nasional dan rencana aksi yang berkaitan dengan konsultasi-konsultasi ini.

f. Membuat lokakarya dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk menyajikan kerangka kerja
nasional yang telah direvisi dan meminta umpan balik.

LAMPIRAN 1
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LAMPIRAN 2: PIHAK-PIHAK YANG DIAJAK BERKONSULTASI

Organisasi Nama

ILO Bapak Alan Boulton (Direktur, ILO Jakarta)
Ibu Mukda Sunkool (Senior Programme Officer /
Pejabat Program Senior, ILO Jakarta)
Bapak Oktavianto Pasaribu (Staf Gender / Gender Focal Point,
ILO Jakarta)
Ibu Naomi Cassirer (Spesialis gender ILO SRO-Manila)

Tim Evaluasi Perluasan
Kesempatan Kerja untuk
Perempuan

Departemen Tenaga Kerja Bapak Tirta Hidayat (Kepala Badan Penelitian dan
dan Transmigrasi Pengembangan)

Ibu Endang Sulistyaningsih (Badan Penelitian dan
Pengembangan)

Kantor Menteri Pemberdayaan Bapak Yusuf Supiandi (Deputi, Kesetaraan Gender)
Perempuan

APINDO Bapak Margono Djojosumarto (Wakil Presiden)
Ibu Nina Tursinah (Bendahara)
Ibu Sri Wardani (Staf )

Organisasi Pekerja Ibu Wachyuni Mustani (ASPEK Indonesia)
Ibu Nikasi Ginting (SBSI)
Ibu Sofiati Mukadi (Kahutindo)

Lembaga-lembaga Donor Ibu Danya Hakim (ADB)
Ibu Toshiko Hamano (JICA)
Ibu Nikki Burns (AusAID)
CIDA
UNDP
USAID



STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER - ILO JAKARTA 2003-2005  47

LAMPIRAN 3: TAHUN 1 RENCANA AKSI PENGARUSUTAMAAN GENDER
(RANCANGAN)

Kegiatan

1.1. Melakukan audit gender untuk mengetahui sampai
sejauh mana kemajuan yang telah dicapai saat ini
dalam pengarusutamaan gender kegiatan-kegiatan
yang dilakukan oleh ILO (termasuk audit terhadap
database yang ada saat ini).

1.2. Mengembangkan dan mengimplementasikan program
pembangunan kapasitas internal yang komprehensif
berdasarkan penilaian kebutuhan pelatihan.

1.3. Mengidentifikasi bidang-bidang yang menjadi
prioritas dalam Program Kerja Nasional untuk
melakukan analisa sektoral dimensi gender guna
membantu intervensi pengembangan
pengarusutamaan gender.

1.4. Memperbaiki prosedur dan mekanisme yang ada
untuk meningkatkan keresponsifan nasihat teknis,
program dan proyek kerjasama teknis terhadap
gender, termasuk identifikasi tujuan-tujuan, hasil-
hasil, kegiatan-kegiatan dan indikator-indikator
pengarusutamaan gender.

1.5. Mengkaji ulang daftar isian (checklists), kerangka cetak
ulang (templates), garis pedoman dan perangkat-
perangkat lainnya serta mengadaptasikannya untuk
digunakan dalam konteks Indonesia guna membantu
staf dan konsultan dalam mengintegrasikan analisa
gender dalam pekerjaan mereka.

1.6. Mengembangkan strategi untuk memobilisasi sumber-
sumber daya tambahan untuk mendukung kegiatan-
kegiatan pengarusutamaan gender di lingkungan ILO
Jakarta.

1.7. Membuat daftar spesialis gender yang dapat
ditugaskan di Indonesia (in-country) untuk kontrak
jangka pendek dalam bidang-bidang yang memerlukan
keahlian khusus.

Output Utama

1. Mekanisme internal
pengarusutamaan gender
diperkuat dan digunakan secara
efektif untuk upaya kebijakan
dan pemrograman dalam
keempat tujuan strategis Program
Kerja Nasional  2002-2003

Tujuan 1: Memperkuat pengarusutamaan gender di lingkungan ILO Jakarta.
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Output Utama

2. Meningkatnya komitmen,
kepemimpinan, dan kapasitas
pengarusutamaan gender di
antara unsur-unsur tripartit ILO.

Kegiatan

1.8. Menyusun indikator-indikator untuk melakukan
penilaian terhadap upaya-upaya pengarusutamaan
gender secara internal.

1.9. Mengembangkan dan mengimplementasikan suatu
strategi khusus anggaran untuk mendukung Strategi
Pengarusutamaan Gender di Indonesia, dengan
mengalokasikan anggaran internal, mencari dana-dana
eksternal, dan mengimplementasikan suatu
mekanisme untuk melakukan analisa gender sesuai
dengan anggaran yang dimiliki ILO Jakarta.

1.10. Memastikan bahwa semua publikasi dan materi
promosi memasukkan perspektif gender.

2.1. Memberikan bantuan teknis kepada mitra sosial
dalam menyusun pernyataan misi dan rencana kerja
untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam
organisasi masing-masing.

2.2. Mengidentifikasi mekanisme-mekanisme untuk
meningkatkan pemberian nasihat, informasi, hasil-
hasil temuan dan kegiatan-kegiatan promosi lainnya
untuk mempromosikan kesetaraan gender kepada
masing-masing unsur tripartit sesuai dengan bidang
prioritas masing-masing.

2.3. Memberikan pelatihan untuk para pelatih (training of
trainers atau TOT) dan kegiatan-kegiatan lainnya yang
dimaksudkan untuk membangun kapasitas masing-
masing unsur tripartit sesuai dengan kebutuhan yang
telah diidentifikasi sebelumnya dengan pihak-pihak
yang berkepentingan.

2.4. Mengidentifikasi strategi-strategi khusus dengan
masing-masing unsur tripartit untuk mendukung
ditingkatkannya proporsi perempuan yang menduduki
posisi pengambilan keputusan dalam organisasi
masing-masing.

2.5. Mengembangkan mekanisme di mana semua seminar
dan meja perundingan yang diorganisir bersama
dengan semua unsur tripartit secara sistematis
memasukkan analisa gender dan pendekatan
pengarusutamaan gender untuk menginformasikan
penetapan agenda dan rekomendasi yang timbul dari
forum seperti itu.

Tujuan 2: Memperkuat komitmen, kepemimpinan dan kapasitas pengarusutamaan gender di
antara unsur-unsur tripartit ILO.

LAMPIRAN 3
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LAMPIRAN 3

Output Utama

3. Model-model pendekatan
pengarusutamaan gender
didemonstrasikan melalui proyek-
proyek kerjasama teknis generik
di tingkat provinsi dan kabupaten
untuk membantu perubahan
struktural dan organisasi, dengan
memasukkan konsep-konsep
gender dalam bidang-bidang hasil
utama dari organisasi yang
relevan, dengan mereorganisasi
proses-proses kebijakan sehingga
menjadi sensitif terhadap gender
dan membangun kapasitas dalam
perencanaan pengarusutamaan
gender dan mengimplementasi-
kannya pada tingkat-tingkat sub-
nasional.

Kegiatan

3.1. Melakukan studi kelayakan mengenai pilihan-pilihan
yang ada untuk model proyek pengarusutamaan
gender dalam sektor prioritas di tingkat nasional dan
sub-nasional (misalnya, perencanaan penanggulangan
kemiskinan, upaya mempromosikan usaha kecil dan
menengah, koperasi, penciptaan lapangan kerja untuk
orang muda, penghapusan eksploitasi tenaga kerja
anak). Bilamana mungkin, lanjutkan dengan tahap
desain dan mobilisasi dana.

3.2. Memperkuat kapasitas pengarusutamaan gender
masing-masing unsur tripartit dan pihak-pihak yang
berkepentingan di tingkat provinsi dan kabupaten
melalui proyek-proyek model.

3.3. Mengimplementasikan suatu strategi untuk
menyebarluaskan proses-proses, hasil-hasil dan
pelajaran-pelajaran yang telah didapat dari proyek-
proyek model.

Tujuan 3: Mendemonstrasikan program- program model pengarusutamaan gender melalui
kegiatan-kegiatan sektoral generik di tingkat provinsi dan distrik.
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LAMPIRAN 4: USULAN KERANGKA ACUAN BAGI PENASIHAT
PENGARUSUTAMAAN GENDER ILO JAKARTA (UNTUK JANGKA
WAKTU 12 BULAN)

a) Latar belakang

1. ILO telah mengidentifikasi gender sebagai suatu isu saling silang untuk diarusutamakan dalam semua
program dan kegiatan yang dilakukannya, sebagaimana tercermin dalam pernyataan kebijakan Direktur
Jenderal Kantor Perburuhan Internasional yang menegaskan kembali komitmennya dan komitmen
ILO untuk mencapai sasaran kesetaraan gender. Prinsip kesetaraan di antara perempuan dan laki-laki
merupakan prinsip pokok Deklarasi mengenai Prinsip-Prinsip dan Hak-Hak Mendasar di Tempat
Kerja dan konvensi-konvensi inti ketenagakerjaan. Agenda Pekerjaan Layak ILO juga memasukkan
kesetaraan gender sebagai hal pokok dalam keempat bidang strategis yang digariskannya untuk
mempromosikan hak asasi manusia di tempat kerja, memperluas kesempatan dan kualitas kerja,
memastikan kebebasan berserikat dan perlindungan sosial yang mendasar, serta meningkatkan dialog
di antara para mitra sosial.

2. Indonesia juga ikut ambil bagian dalam komitmen ILO untuk mewujudkan terlaksananya hak-hak
dasar pekerja dan mencapai kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender. Pemerintah Indonesia
telah meratifikasi seluruh konvensi dasar ILO, yang semuanya berjumlah delapan, termasuk yang
menyangkut masalah gender — yaitu konvensi No. 100 dan 111, menetapkan mandat pemberian
imbalan yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang bernilai sama dan
mengupayakan kesetaraan kesempatan dan perlakuan dalam pekerjaan dan jabatan. Instruksi Presiden
mengenai Pengarusutamaan Gender dan Pembangunan Nasional (telah dinyatakan berlaku sejak
tahun 2001) mewajibkan seluruh institusi pemerintah untuk mengimplementasikan prosedur
pengarusutamaan gender di semua program dan pelayanan pemerintah.

3. ILO telah menjalankan suatu program aktif mengenai gender di Indonesia, termasuk meminta
penyusunan kertas-kertas kerja (1998) mengenai dimensi gender globalisasi dan lapangan kerja sektor
modern; dimensi gender krisis ekonomi dan lapangan kerja di sektor-sektor informal perkotaan dan
pedesaan; dan suatu kajian ulang gender terhadap globalisasi, peraturan perundang-undangan,
kebijakan dan kerangka kelembagaan. Dalam kerangka kerja Proyek ILO/Japan mengenai Perluasan
Kesempatan Kerja bagi Perempuan, telah diimplementasikan suatu proyek untuk memperkuat
kapasitas kelembagaan badan-badan pemerintah dan organisasi-organisasi non-pemerintah di tingkat
provinsi untuk melakukan pengarusutamaan gender. Proyek ini juga memberikan dukungan kepada
organisasi-organisasi pengusaha dan pekerja untuk meningkatkan kesadaran gender dan
pengarusutamaan dalam praktik-praktik dan kebijakan-kebijakan pengusaha.

4. Untuk memastikan kesinambungan dan dampak jangka panjang dari inisiatif-inisiatif yang dimulai
dalam kegiatan-kegiatan ini dan untuk mempromosikan kemajuan dalam mencapai tujuan-tujuan
Pekerjaan yang Layak dan standar-standar inti ketenagakerjaan ILO, pada tahun 2002 ILO meminta
dilakukannya studi dengan tujuan mengembangkan suatu pendekatan strategis untuk memajukan
upaya-upaya yang sebelumnya telah dilakukan ILO dan mengidentifikasi pintu-pintu masuk yang
baru untuk mempromosikan keadilan gender. Laporan tersebut dan studi selanjutnya dipertajam
lagi melalui konsultasi lebih lanjut dengan masing-masing unsur tripartit.
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5. Studi tersebut menyebutkan dibutuhkannya seorang Penasihat nasional Pengarusutamaan Gender
yang berpengalaman untuk membantu persiapan dan implementasi rencana aksi yang rinci untuk
program Strategi Pengarusutamaan Gender di Indonesia. Kerangka Acuan ini menguraikan pekerjaan
yang akan dilakukan oleh Penasihat tersebut.

b) Pekerjaan yang masih harus dilakukan

Peran penasihat pengarusutamaan gender adalah untuk meningkatkan pengaturan kelembagaan bagi
pengarusutamaan gender di lingkungan ILO Jakarta sesuai dengan Strategi Pengarusutamaan Gender. Jalan
terbaik untuk mencapai hal ini adalah dengan memberikan nasihat, dukungan dan advokasi mengenai
pendekatan-pendekatan pengarusutamaan gender dan pendekatan-pendekatan yang bersifat sensitif terhadap
gender dalam keseluruhan empat tujuan strategis dan di semua tingkatan siklus proyek.

Penasihat pengarusutamaan gender akan memiliki masa kerja 12 bulan. Selama masa kerja tersebut, ia akan
bertanggung jawab terhadap tugas-tugas ini:

• Menjalin kerjasama yang erat dengan staf ILO (baik staf regional maupun konsultan yang ditugaskan
di Indonesia untuk sementara waktu), terutama dengan spesialis gender ILO SRO-Manila dan
kelompok-kelompok yang terdiri dari perwakilan masing-masing unsur tripartit untuk merumuskan
suatu analisa terpadu isu-isu gender dan mengidentifikasi potensi yang ada untuk memaksimalkan
sinergi di seluruh program ILO di Indonesia;

• Melalui kerjasama dengan Tim Gender dan spesialis gender ILO SRO-Manila, melakukan kajian
ulang internal terhadap mekanisme internal yang ada untuk pengarusutamaan gender (mungkin
melalui suatu audit gender) dan merumuskan suatu upaya perbaikan yang dilakukan secara
profesional untuk meningkatkan kinerja;

• Menyusun rencana aksi 12 bulan secara rinci untuk tahun pertama Strategi Pengarusutamaan
Gender sesuai dengan pendekatan secara luas yang digariskan dalam laporan ini dan temuan-
temuan yang dihasilkan dari pengkajian ulang yang dilakukan;

• Merekomendasikan kegiatan-kegiatan untuk membangun kapasitas khusus yang dibutuhkan untuk
meningkatkan pemahaman dan keterampilan dalam menerapkan pendekatan-pendekatan
pengarusutamaan gender untuk personil yang relevan pada tubuh ILO dan pada pihak-pihak
eksternal yang berkepentingan;

• Menjalin kerjasama dengan staf ILO dan staf proyek yang relevan untuk mengidentifikasi isu-isu
pengarusutamaan gender di setiap tahapan Siklus Proyek untuk usulan kerjasama teknis dan
implementasi proyek, dengan dwi tujuan untuk memastikan bahwa isu-isu tersebut ditangani
dengan tepat dan supaya terjadi transfer keterampilan di bidang pengarusutamaan gender;

• Bekerja sama dengan personil bagian publikasi dalam mengembangkan strategi supaya kegiatan-
kegiatan ILO yang mengupayakan kesetaraan gender di Indonesia dapat dipromosikan melalui
publikasi-publikasi ILO; dan

• Membantu ILO dalam mengembangkan himpunan indikator dan mekanisme pengumpulan data
yang relevan untuk menilai implementasi Strategi Pengarusutamaan Gender dengan maksud untuk
memonitor, mengevaluasi dan merekomendasi perencanaan di masa yang akan datang.

c) Keterampilan yang dibutuhkan

• Pengetahuan yang dapat dibuktikan mengenai model-model pengarusutamaan gender dalam
konteks pembangunan partisipatif yang didorong permintaan (demand-driven) dan desentralisasi
di Indonesia, lebih diutamakan yang juga mempunyai pengetahuan di sektor pasar kerja dan
sektor-sektor yang berkaitan dengan lapangan kerja;

• Mempunyai kemampuan untuk memberikan nasihat yang tepat dalam kebijakan dan program
pengarusutamaan gender di bidang-bidang yang relevan dengan kegiatan ILO;
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• Mampu mendemonstrasikan keterampilan dalam manajemen perubahan, termasuk kemampuan
berpikir strategis, membuat perencanaan strategis, menyusun kelompok kerja, bernegosiasi dan
keterampilan membangun konsensus;

• Memiliki kemampuan mengembangkan keterampilan pengarusutamaan gender dan kemampuan
untuk mentransfer keterampilan tersebut kepada personil ILO maupun pihak-pihak di luar ILO;

• Mempunyai kemampuan yang dapat dibuktikan untuk bekerja secara efisien dalam/ dengan suatu
tim dan dengan berbagai macam orang (termasuk dengan pejabat pemerintah senior dan pejabat
pemerintah tingkat madya, serikat pekerja, kelompok-kelompok pengusaha dan kelompok-
kelompok masyarakat); dan

• Mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang dibutuhkan dan mampu menulis
laporan dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.

d) Output yang dibutuhkan

Penasihat pengarusutamaan gender diharapkan memberikan output berikut ini:

• Rencana aksi 12 bulan secara rinci untuk mengimplementasikan Strategi Pengarusutamaan Gender
di lingkungan ILO Jakarta, termasuk indikator-indikator kinerja. Rencana aksi ini sudah harus
selesai dalam kurun waktu tiga bulan pertama setelah kontrak kerja ditandatangani;

• Implementasi kegiatan-kegiatan yang diidentifikasikan dalam Rencana Aksi, sesuai dengan kriteria
kinerja yang telah ditetapkan;

• Minimum enam kegiatan untuk membangun kapasitas personil ILO dan unsur-unsurnya harus
selesai dilaksanakan sebelum berakhirnya kontrak kerja;

• Persiapan Tahun Kedua rencana aksi pada bulan kesepuluh kontrak kerja.

e) Kriteria Pelaporan

Penasihat pengarusutamaan gender diwajibkan menyerahkan kepada Direktur ILO Jakarta (dengan tembusan
untuk diberikan kepada spesialis gender ILO SRO-Manila dan staf gender ILO Jakarta):

• Suatu laporan insepsi, yang meliputi rencana aksi secara rinci untuk Tahun Pertama Strategi
Pengarusutamaan Gender dan indikator-indikatornya dalam waktu tiga bulan setelah kontrak
kerja dimulai;

• Laporan setelah enam bulan mengenai kemajuan yang telah dicapai Strategi Pengarusutamaan
Gender, yang menganalisa masalah-masalah khusus yang harus diselesaikan dan mengusulkan
strategi-strategi untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut;

• Laporan akhir pada akhir periode kontrak kerja 12 bulan.

Laporan-laporan tersebut diharapkan memberikan informasi yang berguna bagi implementasi Strategi
Pengarusutamaan Gender dan rekomendasi-rekomendasi untuk memperbaikinya.
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