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PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN

OLEH:

ANGKASAWATI

ABSTRAK

Pemberdayaan merupakan upaya untuk meningkatkan kemampuan
dan memperluas akses terhadap suatu kondisi untuk lebih mandiri,
tanggap dan kritis terhadap perubahan serta berperan aktif dalam
menentukan nasibnya sendiri.

Pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk menciptakan kondisi
yang mampu mengembangkan potensi wanita dalam memperkuat kondisi
sosial wanita demi meningkatkan mutu kehidupannya.

Pemberdayaan perempuan merupakan upaya penguatan terhadap
ketidakberdayaan mereka dengan tujuan agar mereka mampu menolong
dirinya sendiri dan mandiri. Untuk itu peran dan potensi mereka sangat
dibutuhkan dalam pemberdayaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan, Pembangunan

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Istilah gender stratification yang dipopulerkan Margaret L.

Anderson dalam “ Thinking about Women: Sosiological and Feminist

Persepectives” (1983) sungguh fenomenal. Dalam thesa ini Margaret

dalam salah satu justifikasintya tegas menyatakan, bahwa status wanita

dalam tataran hierarkhis dalam posisi ter sub-ordinasi atau setidaknya

tidak persis sejajar dengan kaum pria. Tatanan hierarkhis demikian

antara lain ditandai oleh kesenjangan ekonomi (pemberdayaan pada

akses sumber-sumber ekonomi) dan sekaligus kesenjangan politik

(perbedaan akses pada peran politik).
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Masalah kesenjangan ini diistilahkan oleh Kartasasmita (1996:

199) sebagai warisan sejarah dan gejala budaya yang terkait erat

dengan hubungan manusia dengan alam serta persepsi manusia

tentang perbedaan jender antara laki-laki dan perempuan. Secara

empiris manusia melihat adanya perbedaan biologis disertai dengan

persepsi mengenai kekuatan dan kelemahan jender. Atas dasar itu

manusia mengatur pembagian tugas wanita, pria dan pria dalam rumah

dan masyarakat. Dibandingkan dengan wanita, pria memperoleh akses

lebih besar kepada sumber-sumber ekonomi, lebih banyak kesempatan

untuk mengumpulkan kekayaan, dan secara politis pria lebih banyak

menempati posisi kunci dalam proses pengambilan keputusan. Oleh

karenanya, perjuangan wanita untuk mencapai puncak strata sosial

lebih berat dan berliku. Fenomena ini diistilahkan oleh Bank Dunia

sebagai social conventions and norms.

Tentu saja, kecenderungan diatas tidak senantiasa merupakan

karakter sebagian masyarakat walau dalam banyak studi telah terbukti,

utamanya dibanyak Negara berkembang. Pada umumnya pekerja

wanita Indonesia (Kartasasmita, 1996: 202) menerima upah 40% lebih

rendah daripada pekerja pria. Sedangkan di Philipina dan Thailand

selisih pendapatan lebih baik dibandingkan Indonesia, yakni 20%.

Perbedaan lebih menyolok pada pekerja  berpendidikan rendah. Upah

pekerja perempuan yang tidak taman SD adalah 53% dibawah upah

kerja laki-laki dengan pendidikan yang sama. Satu diantaranya
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penyebab kesenjangan jender adalah karena warisan sejarah atau

gejala budaya. Dan oleh karenanya, ranah permasalahan jender adalah

medan kolektif yang tidak bisa diatasi oleh orang per orang atau

kelompok. Dalam hal ini political will Negara yang harus tampil di

depan. Ketika Negara sudah menjadikan isu jender sebagai agenda

politik, maka proses pengambilan kebijakan (policy making processes)

hingga ke implementasi kebijakan (policy implementation) hanya tinggal

menunggu waktu.

Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha menunjukkan

betapa perlu dan pentingnya pemberdayaan kaum wanita agar mampu

menghasilkan SDM dalam rumah tangga sebagai tenaga kerja dan

generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pemberdayaan (empowering) merupakan serangkaian upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan memperluas akses terhadap suatu

kondisi untuk mendorong kemandirian yang berkelanjutan (tanggap dan

kritis terhadap perubahan) serta mampu berperan aktif dalam

menentukan nasibnya sendiri melalui pernciptaan peluang yang seluas-

luasnya agar mampu berpartisipasi (Sumodiningrat, 1999).

Dengan mengimplementasi pemikiran Sumodiningrat (1997 dan

1999), sedikitnya ada tiga aspek yang dicakup dalam memakai

pemberdayaan wanita, yaitu: (1) menciptakan kondisi yang kondusif

yang mampu mengembangkan potensi wanita; (2) memperkuat potensi

(modal) sosial wanita demi meningkatkan mutu kehidupannya, (3)
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mencegah dan melindungi wanita, serta mengentaskan ketertindasan

dan kemarginalan segala bidang kehidupan mereka.

Upaya menciptakan suasana/iklim kondusif yang memungkinkan

suatu potensi dapat berkembang dan menguat dengan cara: (1)

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi

yang menjadikannya semakin berdaya saing, dan (3) diperlukan

tindakan perlindungan terhadap potensi sebagai bukti keberpihakan

yang mencegah dan membatasi persaingan yang tidak seimbang dan

cenderung eksploitasi terhadap yang lemah oleh yang kuat.

Pemberdayaan (empowerment) wanita merupakan upaya penguatan

terhadap ketidakberdayaan mereka agar mampu menolong diri sendiri,

mandiri serta  mengembangkan semangat self-reliance-nya. Terkait

dengan pemberdayaan wanita, peran dan potensi mereka sangat

dibutuhkan, dan strategis kedudukannya serta mulia nilainya dalam

mengatur dan mengurus sumber daya keluarga, terutama anak-anak,

dan sumber daya material rumah tangga lainnya. Anak-anak

merupakan faktor utama sumber daya manusia, sebagai calon generasi

penerus. Self-reliance wanita, sebagai ibu rumah tangga, tercermin

pada usaha memaksimalisasi kemampuan mereka mempersiapkan

anak-anak untuk mampu memperoleh pekerjaan yang lebih baik dari

orang tuannya kelak, melalui pembekalan pendidikan dan

keterampilannya disamping pembinaan akhlak dan martabat mereka.
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B. PEMBAHASAN

1. Konsep Pemberdayaan Perempuan

Keterbatasan kesempatan kerja dan berusaha menunjukkan

betapa perlu dan peintingnya pemberdayaan kaum wanita agar mampu

menghasilkan SDM dalam rumah tangga sebagai tenaga kerja dan

generasi penerus yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Pemberdayaan (empowerment) merupakan serangkaian upaya untuk

meningkatkan kemampuan dan memperluas akses terhadap suatu

kondisi untuk mendorong kemandirian yang berkelanjutan (tanggap dan

kritis terhadap perubahan) serta mampu berperan aktif dalam

menentukan nasibnya sendiri melalui penciptaan peluang yang seluas-

luasnya agar mampu berpartisipasi (Sumodiningrat, 1999).

Dengan mengimplementasi pemikiran Sumodiningrat (1997 dan

1999), sedikitnya ada tiga aspek yang dicakup dalam memaknai

pemberdayaan wanita, yaitu: (1) menciptakan kondisi yang kondusif

yang mampu mengembangkan potensi wanita; (2) memperkuat potensi

(modal) sosial wanita demi meningkatkan sosial wanita demi

meningkatkan mutu kehidupannya; (3) mencegah dan melindungi

wanita, serta mengentaskan ketertindasan dan kemarginalan segala

bidang kehidupan mereka.

Upaya menciptakan suasana/iklim kondusif yang memungkinkan

suatu potensi dapat berkembang dan menguat dengan cara: (1)

mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi
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yang dimiliki;(2) menciptakan aksesbilitas terhadap berbagai peluang yang

menjadikannya semakin berdaya; dan (3) diperlukan tindakan perlindungan

terhadap potensi sebagai bukti keberpihakan yang mencegah dan

membatasi persaingan yang tidak seimbang dan cenderung eksploitasi

terhadap yang lemah oleh yang kuat. Pemberdayaan (empowerment)

wanita merupakan upaya penguatan terhadap ketidakberdayaan mereka

agar mampu menolong diri sendiri, mandiri, serta mengembangkan

semangat setf-reliance-nya. Terkait dengan pemberdayaan wanita, peran

dan potensi mereka sangat dibutuhkan, dan strategis kedudukannya serta

mulia nilainya dalam mengatur dan mengurus sumber daya keluarga,

terutama anak-anak, dan sumberdaya material rumah tangga lainnya.

Anak-anak merupakan faktor utama sumber daya manusia, sebagai calon

generasi penerus. Self-reliance wanita, sebagai ibu rumah tangga,

tercermin pada usaha memaksimalisasi kemampuan mereka

mempersiapkan anak-anak untuk mampu memperoleh pekerjaan yang

lebih baik dari orangtuanya kelak, melalui pembekalan pendidikan dan

ketrampilannya, di samping pembinaan ahlak dan martabat mereka.

2. Kelembagaan Jender

Ruttan dan Hayami (1984) menegaskan bahwa :

Lembaga adalah aturan di dalam suatu kelompok masyarakat atau
organisasi yang memfasilitasi koordinasi antar anggotanya untuk
membantu mereka dengan harapan di mana setiap orang dapat
bekerjasama atau berhubungan satu dengan yang lain untuk
mencapai tujuan bersama yang diinginkan.
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Aturan dan rambu-rambu sebagai panduan yang dipakai oleh para

anggota suatu kelompok masyarakat untuk mengatur hubungan yang

saling mengikat atau saling tergantung satu sama lain. Penataan

institusi (institutional arrangements) dapat ditentukan oleh beberapa

unsur: aturan operasional untuk pengaturan pemanfaatan sumber daya,

aturan kolektif untuk menentukan, menegakkan hukum atau aturan itu

sendiri dan untuk merubah aturan operasional serta mengatur

hubungan kewenangan organisasi (Ostrom, 1985; 1986). Suatu

himpunan atau tatanan norma-norma dan tingkah laku yang bisa beriaku

dalam suatu periode tertentu untuk melayani tujuan kolektif yang akan

menjadi nilai bersama. Institusi ditekankan pada norma-norma prilaku, nilai

budaya dan adat istiadat (Uphoff, 1986).

Sekumpulan batasan atau faktor pengendali yang mengatur

hubungan perilaku antar anggota atau antar kelompok. Dengan definisi ini

kebanyakan organisasi umumnya adalah institusi karena organisasi

umumnya mempunyai aturan yang mengatur hubungan antar anggota

maupun dengan orang lain di luar organisasi itu (Nabli dan Nugent, 1989).

Aturan main di dalam suatu kelompok sosial dan sangat dipengaruhi

oleh faktor-faktor ekonomi, sosial dan politik. Institusi dapat berupa aturan

formal atau dalam bentuk kode etik informal yang disepakati bersama.

North membedakan antara institusi dari organisasi dan mengatakan bahwa

institusi adalah aturan main sedangkan organisasi adalah pemainnya

(North, 1990).
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Mencakup penataan institusi (institutional arrangement) untuk

memadukan organisasi dan institusi. Penataan institusi adalah suatu

penataan hubungan antara unit-unit ekonomi yang mengatur cara unit-unit

ini apakah dapat bekerjasama dan atau berkompetisi. Dalam pendekatan

ini organisasi adalah suatu pertanyaan mengenai aktor atau pelaku

ekonomi di mana ada kontrak atau transaski yang dilakukan dan tujuan

utama kontrak adalah mengurangi biaya transaksi (Williamson, 1985).

Umumnya definisi lembaga mencakup konsep pola perilaku sosial

yang sudah mengakar dan bertangsung terus menerus atau berulang.

Dalam hal ini sangat penting diperhatikan bahwa perilaku sosial tidak

membatasi lembaga pada peraturan yang mengatur perilaku tersebut atau

mewajibkan orang atau organisasi untuk harus berpikir positif ke arah

norma-norma yang menjelaskan perilaku mereka tetapi juga pemahaman

akan lembaga ini memusatkan perhatian pada pengertian mengapa

orang berprilaku atau bertindak sesuai dengan atau bertentangan dengan

peraturan yang ada.

Merangkum dan berbagai pengertian yang dikemukakan sebelumnya,

maka yang dimaksud kelembagaan adalah suatu tatanan dan pola

hubungan antara anggota masyarakat atau organisasi yang saling

mengikat yang dapat menentukan bentuk hubungan antar manusia atau

antara organisasi yang diwadahi dalam suatu organisasi atau jaringan

dan ditentukan oleh faktor-faktor pembatas dan pengikat berupa norma,

kode etik aturan formal maupun informal untuk pengendalian perilaku
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sosial serta insentif untuk bekerjasama dan mencapai tujuan bersama

saling tergantung.

Memang tindakan kolektif kaum wanita ini tidak selalu. berbentuk

perlawanan atau konfrontasi. Banyak inisiatif di arena sosial, ekonomi,

politik. Kegiatan sosial dapat berbentuk :

- Tempat perlindungan bagi para wanita yang teraniaya,

- Pusat-pusat informasi dan penampungan bagi para wanita tuna

susila,

- Pusat konsultasi bagi korban pemerkosaan,

- Pusat kesehatan wanita,

- Lembaga-lembaga bantuan hukum,

- Pendirian toko-toko buku bagi wanita,

- Pusat-pusat penelitian, drama, teater, film, video, (contoh :

Manushi di India).

Kegiatan ekonomi bisa berwujud bantuan sembako agar wanita

kurang mampu dapat bertahan hidup atau membuat dapur umum di

perkampungan miskin. Bank-bank kredit untuk wanita, badan-badan

usaha untuk wanita atau koperasi untuk wanita, yang semuanya

bertujuan untuk memperbaiki posisi wanita.

Perkumpulan swakarya di India yang bernama SEWA yang

kepanjangannya Self Employed Women's Associations, merupakan

contoh yang baik tentang bagaimana suatu kegiatan ekonomi dari para

wanita dapat tumbuh dengan menyertakan kegiatan-kegiatan sosial
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dan budaya. Diilustrasikan oleh Bhat memalui bahasa yang sangat

dalam maknanya :

Ada  banyak kasus dimana ketidak adilan  harus  dilawan  dan
harus diperangi. Bila polisi memukul dan menyepaki tukang buah
yang tidak berdaya dia harus dilawan. Bila seorang majikan
menyuruh penjahit pakaiannya bekerja selama sepuluh jam sehari
dengan upah tiga rupee, harus dimulai suatu perjuangan. Bila
pemerintah menolak memberikan pertolongan medis pada
seseorang bidi (pelinting rokok) disuatu klinik yang telah dibuka
untuk mereka sebagai akibat suatu perintah hukum/undang-
undang, maka harus diprotes. Bila seorang penarik kereta terluka
kakinya dalam suatu kecelakaan di jalan, harus ada yang
bertanggung jawab". (Bhatt 1989:10,62).

Pada awalnya para wanita swakarya ini adalah produsen kecil,

pekerja borongan di rumah, pedagang sayur, pelinting rokok, vvanita

tukang bersih-bersih, tukang besi tua, penjahit pakaian. Sejak 1972,

SEWA membentuk 24 koperasi untuk dapat mengorganisir para wanita

swakarya untuk menangani masalah bcrsama mcrcka antara lain

kurangnya kredit, tempat kerja yang kurang terlindungi dan kelemahan-

kelemahan hukum dan sosial.

Menggalakkan kegiatan-kegiatan yang kadang-kadang

menyimpang dari pembagian kerja tradisional untuk mendapatkan

penghasilan misalnya menjadi tukang talang, tukang pasang pipa

ledeng. SEWA juga menciptakan pelatihan ketrampilan misalnya

ketrampilan kepemimpinan, berpiclato di depan umum, pendidikan buta

huruf. Mendirikan Bank Koperasi sehingga mempermudah

mendapatkan kredit. Mendirikan pusat-pusat kesehatan untuk ibu-ibu

hamil sebagai tempat konsultasi apabila ada perlakuan kasar dari
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suami. Mendirikan penitipan anak-anak sehingga kebutuhan kaum

wanita mayoritas terlayani.

Sesudah SEWA tumbuh menjadi organisasi besar, mereka

mempunyai kekuatan politik untuk memperjuangkan kebijakan umum

misalnya tentang upah minimum semacam UMR di Indonesia. Dan

mereka ternyata telah mampu merubah undang-undang dan melarang

adanya diskriminasi kebutuhan jender strategis yaitu yang ditentukan

oleh wanita sendiri, tidak ada intervensi external, dapat terpenuhi.

Contoh ini menunjukkan bahwa integrasi kebutuhan pokok wanita yang

berwujud pendapatan, pendidikan, kesehatan, fasilitas penitipan anak,

pelayanan ibu-ibu, mengarahkan organisasi ini menjadi kuat dapat

membentuk kelompok penekan untuk mengadakan perubahan politik

dengan membuat "Keprihatinan Wanita " muncul ke permukaan.

Kebutuhan jender strategis yang dimaksud adalah :

a. Penghapusan pembagian kerja secara seksual,
b. Pengurangan kewajiban atas kerja domestik dan perawatan

anak,
c. Penyingkiran bentuk-bentuk diskriminasi akan hak milik tanah,

kekayaan, untuk memperoleh kredit,
d. Mewujudkan kesetaraan politik,
e. Kebebasan menentukan kelahiran,
f. Penerapan sarana untuk melawan tindak kekerasan dan

pengawasan terhadap wanita. (Molyneux 1985).

Hal ini menunjukkan bahwa melalui bentuk organisasi seperti ini

wanita dapat memperoleh kepercayaan diri sendiri (Karl 1983). Truong

(1985) mengemukakan bahwa suatu gerakan sosial membutuhkan

kesadaran massa tentang kondisi mereka atau keadaan yang tidak adil,
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perspektif jangka panjang untuk perubahan sosial, identifikasi individu

maupun kolektif dengan perspektif-perspektif ini dan suatu strategi

untuk mengimplementasikan perubahan-perubahan yang diinginkan.

Seringkali, organisasi untuk mempertahankan diri, untuk

memperjuangkan isu-isu tertentu, dan untuk menjaiankan kegiatan-

kcgiatan yang bisa membawa perubahan sosial timbul pada saat

kondisi-kondisi tersebut muncul.

Truong (1985) menjelaskan berbagai macam organisasi wanita

dan aktivitasnya di Dunia Ketiga dalam berbagai sektor. Intisari paparan

organisasi wanita di Dunia Ketiga tersebut dapat dikemukakan sebagai

berikut :

a. Organisasi tradisional yang berorientasi pada pelayanan.

Konsentrasinya adalah kesejahteraan sosial. Biasanya dilakukan

oleh wanita kelas menengah ke atas yang bertujuan meringankan

penderitaan yang dialami wanita miskin melalui pelatihan ketrampilan

dan sumbangan amal. Organisasi seperti ini tidak memiliki perspektif

tentang subordinasi wanita. Organisasi semacam ini dapat diciptakan

pemerintah atau non pemerintah. Organisasi yang berorientasi

kesejahteraan, umumnya melestarikan stereotipe tentang wanita

yaitu hanya mampu melakukan kegiatan karikatif untuk orang lain

sesuai dengan tugasnya sebagai ibu.

b. Seksi wanita dari partai politik yang terikat oleh program politik partai,

ada dua kemungkinan, yang pertama untuk menggaet wanita agar
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mendapat suara banyak di parlemen, yang kedua memang ingin

memperjuangkan diterapkannya perspektif feminis dalam program

partai.

c. Organisasi Buruh. Pengalaman wanita dalam serikat buruh biasanya

kurang baik, terjadinya persaingan dengan buruh pria di dalam

memperoleh pekerjaan dan diskriminasi upah serta posisi. Bisa juga

kurang perhatian untuk kepentingan-kepentingan wanita misalkan

yang berkaitan dengan cuti hamil, bekerja malam dan penitipan

anak.

d. Proyek-proyek wanita dalam pembangunan, terwujud dalam

organisasi-organisasi kecil yang menghasilkan kerajinan tangan atau

menyediakan kredit. Proyek ini bisa dari pemerintah maupun non-

pemerintah.

e. Organisasi masyarakat lapisan bawah (Grass roots organization).

Biasanya bertujuan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat,

pembebasan buta huruf, lingkungan melawan kekerasan yang

memiliki komponen protes dan kegiatan penyadaran yang besar.

Organisasi semacam ini sering mengkhususkan diri pada satu isu

yang aktual dan konkrit dan dampak politik mereka bisa cukup besar.

Tetapi sering tidak langgeng hanya sebatas tercapainya cita-cita

saja. Setelah itu tidak terawat lagi. Pada umumnya dikelola wanita-

wanita kelas menengah untuk membela kepentingan wanita-wanita

miskin.
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f. Organisasi Penelitian wanita. Didirikan oleh para ilmuwan kelas

menengah yang berusaha menjalankan riset yang inovatif dan

memperoleh perspektif feminis dalam penelitian. Perdebatan yang

terbuka tentang hasil-hasil penelitian mereka bisa memberi dampak

positif terhadap pengambilankeputusan politik.

g. Organisasi wanita profesi yang berkaitan dengan satu profesi

misalnya dokter, wirasvvasta, ahli hukum, dan organisasi lain yang

bertujuan membela kepentingan profesi mereka.

Wanita sejak dalam kandungan, sampai akhir hayatnya selalu

ditempatkan untuk melakukan peran-peran yang bersifat partikularistik,

melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diorientasikan pada tugas

permanen. Pekerjaan domestik yang tidak habis-habisnya untuk

mengurusi rumah tangga. Kondisi semacam ini diungkapkan oleh

Epsein Ed. (1981) dalam bukunya "The Endless day" dengan satu

kalimat "A women 's works is never done ".

Keadaan wanita Indonesiapun tidak berbeda dengan

negara-negara lain yang menempatkan wanita pada tugas-tugas rumah

tangga. Meskipun tugas domestik tetap menjadi urusan wanita, ternyata

wanita-wanita dari keluarga berpenghasilan rendah sudah terbiasa

mencari nafkah maupun berpartisipasi di dalam kegiatan sosial

kemasyarakatan. Namun partisipasi wanita Indonesia mengalami

hambatan pula di luar ketentuan agama yang mereka anut semisal

sikap dan tradisi masyarakat yang masih kurang mendukung upaya
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wanita dalam mencari dan mengembangkan identitasnya terutama

yang berkaitan dengan status sosialnya. Peran-peran wanita Indonesia

di masyarakat tidak lepas dari akar tradisi masyarakat sehingga

merupakan perpaduan antara peran di rumah dan di luar rumah dalam

bentuk kombinasi-kombinasi yang disesuaikan dengan wanita sendiri.

Meskipun demikian dari hasil pengamatan peneliti dan sejarah telah

menunjukkan bahwa kaum wanita di Dunia Ketiga telah dengan

gigihnya melakukan berbagai perjuangan pada tingkat ekonomi, politik

dan sosial dan di sektor-sektor lain secara individu maupun kelompok.

3. Wanita Dalam Pembangunan.

Pengakuan atas pentingnya peran yang dimainkan oleh kaum

wanita dalam pembangunan di Dunia Ketiga, tidak berarti hal itu sudah

terwujud dalam praktek perencanaan pembangunan. Hubeis (1985)

dalam Achmad (1994) mengatakan bahwa analisis alternatif mengenai

peran wanita dapat dilihat dari tiga perspektif dalam kaitannya dengan

posisinya sebagai manager rumah tangga dan partisipan pembangunan

atau pckerja pencari nafkah :

a. Peran tradisi. Sering juga disebut peran domestik menjadi urusan

wanita, semua pekerjaan rumah dari membersihkan rumah,

memasak, mencuci, merawat/mengasuh anak dan masih banyak

pernik-pernikiiya yang berkaitan dengan rumah tangga. Wanita

sebaiknya di rumah saja agar semua urusan menjadi terselesaikan

dengan baik.
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b. Peran transisi, yang torjadi khususnya di dacrali pertanian, wanita

sudah terbiasa bekerja di lahan pertanian keluarga, bila di kota

bekerja di usaha keluarga.

c. Peran kontemporer. Jika seorang wanita hanya memiliki peran diluar

rumah tangga pada saat ini masih disebut wanita kontemporer atau

wanita karir. Biasanya mereka memilih hidup tidak menikah dan

mencari nafkah sendiri. Ini terdapat di kota-kota besar.

Moser  (1986)   telah   melakukan  penelitian  selama   lima  tahun

yang berkaitan dengan peran wanita dalam pembangunan di Dunia

Ketiga, karena peran wanita dan pria berbeda maka keperluan mereka

berbeda pula. Meskipun pentingnya peranan wanita dalam proses

pembangunan di Dunia Ketiga telah dipahami secara luas tapi

kesadaran konsepsual tentang persoalan "jender dan pembangunan"

belum berhasil diterjemahkan ke dalam tindakan praktek perencanaan.

Dekade Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk wanita (1976 - 1985)

telah berperan penting dalam mengangkat dan menyebarluaskan

pentingnya peran wanita dalam pembangunan sosial ekonomi di

negara dan masyarakat mereka serta keadaan kaum wanita

berpenghasilan rendah dalam perekonomian Dunia Ketiga yang

mencemaskan. Peran wanita dalam keluarga telah bergeser ke

pemahaman tentang kompleksitas kesempatan kerja wanita.

Women in Development Approach (WID) diperkenalkan ojeh

United States Agency for International Development (USAID) dalam
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Fakih (1996) dengan pemikiran dasar bahwa wanita merupakan

"sumber daya yang belum dimanfaatkan" yang dapat memberikan

sumbangan ekonomi pada pembangunan. Tidak hanya sekedar wanita

dan pembangunan tetapi perlu dikembangkan menjadi jender dan

pembangunan. Perhatian yang lebih menekankan pada persoalan

jender daripada semata-mata pada persoalan wanita pada awalnya

dikembangkan oleh kaum feminis, yang amat prihatin akan cara

memandang persoalan wanita yang berangkat dari perbedaan

seksual/perbedaan biologis dengan pria, daripada melihatnya sebagai

suatu persoalan jender, yaitu persoalan hubungan sosial antara wanita

dan pria, suatu hubungan dimana secara sistematis disubordinasikan.

Pendekatan-pendekatan yang sadar jender memperhatikan bagaimana

hubungan yang demikian secara sosial terbentuk. Bagaimana pria dan

wanita memainkan peranan yang berbeda dalam masyarakat.

Bagaimana perbedaan jender ini terbentuk oleh faktor-faktor ideologis,

sejarah, etnis, okonomi dan kebudayaan.

Jender dan Pembangunan telah menjadi sorotan baik di tingkat

internasional, pemerintahan nasional maupun LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat). Kementerian Peranan Wanita dan unit WID (Women in

Development) yang didominasi staf wanita telah berkembang di seluruh

dunia di pelbagai negara misalnya Jepang, Zimbabwe, Belize (Gordon,

1984) juga di Indonesia. Tetapi ini tidak berarti bahwa persoalan jender

telah masuk dalam perencanaan pembangunan dengan memuaskan.
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Ini terjadi karena terutama sebagian besar penguasa yang bertanggung

jawab terhadap perencanaan pembangunan hanya dengan setengah

hati mengakui bahwa jender merupakan suatu persoalan perencanaan

yang penting. Jika para perencana menutup mata terhadap peran

rangkap tiga wanita sebagai ibu rumah tangga, pencari nafkah, anggota

organisasi kewanitaan yang sering disebut triple roles, dan kebutuhan

wanita tidak selalu sama dengan pria maka mereka tidak dapat

menyadari perlunya keterkaitan perencanaan kebijakan dengan

kebutuhan-kebutuhan khusus wanita. Dengan demikian, diharapkan

tidak lagi terjadi kebijakan pemerintah yang bersifat universal, tanpa

mempertimbangkan hal-hal yang berkaitan erat dengan perbedaan

lokal, antara lain :

a. Kepadatan penduduk yang hampir selalu tidak sama dari satu

daerah dengan daerah lain, misalnya daerah yang luas seperti pulau

Kalimantan dengan jumlah penduduk yang sedikit akan berbeda

dengan pulau Javva yang lebih sempit dengan jumlah penduduk

yang lebih banyak.

b. Perbedaan etnik, misalnya Jawa, Madura, Sunda', Bugis, Bali,

Sasak.

c. Perbedaan adat istiadat/budaya setempat, misalnya adat suku Jawa

berbeda dengan adat suku Bugis atau yang lain.

d. Keanekaragaman agama yang dianut, misalnya Islam, Kristen,

Hindu, Budha memiliki dogma sendiri-sendiri.
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e. Kemampuan sumber daya manusia, misalnya latar pendidikan yang

berbeda  SD, SLTP, SLTA, S-l,S-2, S-3 dan seterusnya.

f. Geografi dengan kondisi yang berlainan, misalnya tanah dataran

rendah, tanah pegunungan, pantai sangatlah berbeda.

g. Keaneka ragaman kepentingan, misalnya keluarga besar berbeda

dengan keluarga kecil atau jarak rumah dengan pusat kota

berpengaruh pada transportasi untuk menjangkaunya (salah satunya

[point g] berdasarkan acuhan pada lokakarya Ketua Tim Penggerak

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga [TPPKK] se-Indonesia dalam

diskusi tentang Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehatan [JPSBK]

Jakarta tanggal 5 Maret 1999).

Dalam teori Feminismenya Rosemerie (1989) dalam Achmad

(1994), dan Sudrajat (1994) ingin mengangkat harkat dan martabat

wanita sebagai manusia seutuhnya dengan tujuan akhirnya bagi wanita

untuk menjadi mandiri dengan cara menciptakan yang baru bagi

keberadaan wanita, menghapuskan yang tidak sesuai bagi wanita,

serta mereformasi yang tidak lurus bagi wanita.

Konsep empowerment atau pemberdayaan yang muncul sekitar

dekade 70-an berasal dari Eropa. Semula empowerment dalam konteks

Eropa modern merupakan aksi emansipasi dan liberalisasi serta

penataan terhadap segala kekuasaan dan penguasaan. Inilah yang

kemudian menjadi substansi pemberdayaan. Konsep ini mcneerminkan

paradigma baru dalam studi pembangunan, yaitu yang bersifal people
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centered, participatory, empowering dan sustainable. Pemberdayaan

pada fokusnya adalah hal kekuasaan. Pengakuan subyek akan

kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek, sehingga hasil

akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula

sebagai obyek menjadi subyek yang baru (Pranarka dan Moeljarto

1996).

Pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan (sharing of power)

yang adil sehingga meningkatkan kesadaran praktis dan kekuasaan

kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap

proses dan hasil pembangunan. Intinya adalah "pemanusiaan".

Pemberdayaan adalah seuatu konsep yang lebih mengutamakan

usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih

keberdayaannya (Tjandraningsih 1996). Women in Development

sebagaimana diperkenalkan oleh United States Agency for International

Development menyebutkan bahwa jumlah wanita yang separuh lebih

penduduk dunia terutama di Dunia Ketiga memiliki potensi yang belum

dimanfaatkan secara optimal di dalam pembangunan ini sudah

selayaknya diberdayakan.

Ada pandangan yang "salah" terhadap kaum feminis yang

menyebut mereka sebagai pemberontak yang radikal yang membenci

pria dan berusaha merebut kekuasaan dari tangan pria. Padahal,

keinginan para penganutnya ialah untuk mengangkat harkat dan

martabat wanita dan melibatkan mereka dalam pembangunan, karena
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jumlah wanita separuh lebih dari jumlah pria sehingga wanita dapat

menjadi obyek maupun subyek bahkan aktor dalam pembangunan,

tentunya sangatlah berarti dan tidak ingin menjadi beban

pembangunan. Masih menurut mereka, mcngapa di Dunia Ketiga

kemiskinan tetap menjadi masalah, karena antara lain wanita dengan

segala macam keperluannya belum pernah secara total masuk ke

dalam agenda perencanaan maupun proses pembangunan.

Pada tahun 1912 kegiatan mereka ditekankan pada sektor

pendidikan yang membuka cakrawala kaum wanita semisal memasak,

merawat anak, melayani suami, menjahit dan lain-lain. Aktivitas wanita

ini mencapai puncak pada awal 1965, setelah berlangsung domestikasi

di segala bidang. Dan bermunculanlah organisasi-organisasi

pendamping suami. Di sisi lain tumbuh bermacam-macam organisasi

wanita LSM yang seringkali dianggap keras karena tidak hanya ingin

lepas dari subordinasi wanita tetapi persamaan hak dibidang ekonomi

dan politik menjadi sebagian tuntutannya.

Organisasi wanita pendamping suami penganut politik jender Orde

Baru antara lain ; Dharma Wanita, Dharma Pertiwi, PKK yang

sebenarnya tidak mempunyai pandangan tentang persoalan wanita.

Yang menjadi inti kegiatannya membantu program pemerintah dan

mereka hanya melihat wawasan dan ketrampilan anggota-anggotanya

perlu dikembangkan agar dapat membantu tugas suami  sebagai

aparat  negara.   Dengan  perumusan  (oleh  Orde  Baru)   wanita
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perannya adalah dalam lingkup Panca Dharma Wanita dengan

membatasi tugas-tugasnya sebagai berikut:

a. Wanita sebagai isteri pendamping suami,

b. Wanita sebagai ibu pendidik dan pembina generasi muda,

c. Wanita sebagai pengatur ekonomi rumah tangga,

d. Wanita sebagai pencari nafkah tambahan,

e. Wanita sebagai anggota masyarakat terutama pada organisasi

wanita, badan-badan sosial yang intinya menyumbangkan tenaga

kepada masyarakat sebagai relawan.

Tatkala berada dalam arus globalisasi dan kapitalisme melanda

dunia menjelang abad ke 21, menimbulkan persoalan kompleks. Peran-

peran yang disandangkan kepada wanita ini dimanfaatkan untuk

memperoleh keuntungan. Misalnya, buruh wanita Indonesia ditawarkan

murah untuk menarik pemodal asing.

Di masa Orde Baru, Indonesia diharapkan menjadi negara industri

yang sejajar dengan negara-negara maju. Pembangunan diarahkan

untuk menciptakan sistem politik dan ekonomi yang mendukung

terselenggaranya proses kapitalisme, dengan penghancuran sebagian

besar institusi masyarakat dan digantikan dengan institusi baru

sehingga muncul berbagai persoalan wanita dengan hilangnya akses

dan kontrol wanita terhadap berbagai sumberdaya yang dahulu menjadi

milik nicrcka. Misalnya tersingkirnya pekerja wanita dari sektor
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pertanian sebagai konsekuensi penetrasi teknologi baru ( Collier 1976

dalam Prisma No. 5, 1996). Akibat yang nyata antara lain :

a. Hampir semua wanita diberbagai lapisan berusaha mencari uang

sebanyak-banyaknya untuk mencukupi kebutuhan konsumtifnya.

b. Menjadi obyek industri pariwisata bagi dirinya atau gambarnya (film)

sehingga sering timbul pelecehan terhadap wanita.

Dengan fenomena ini posisi wanita Indonesia hanyalah sebagai

obyek untuk melayani kepentingan ekonomi politik. Sementara

organisasi wanita pendamping suami dalam pelaksanaan program tidak

pernah berangkat dari persoalan pokok yang dihadapi wanita

Indonesia, sehingga saat muncul kasus-kasus kekerasan terhadap

wanita, organisasi seperti ini tidak mampu memberi jawaban apalagi

memecahkan persoalan. Sedangkan organisasi wanita LSM di

Indonesia menggunakan perspektif feminisme sebagai metode untuk

menjawab berbagai persoalan wanita tetapi tidak berarti mengadopsi

ide-ide liberal, radikal dan sosialis dari kaum feminis Amerika dan

Eropa. Dasar pemikiran mereka ada 4 kriteria :

a. Membebaskan wanita dari subordinasi,

b. Merombak posisi wanita yang tertindas oleh sistem ekonomi, politik

sosial, budaya sehingga terhindar dari marginalisasi,

c. Upaya menyadarkan wanita akan diskriminasi jender yang sedang

berjalan,

d. Upaya perlindungan wanita dari tindak kekerasan.
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C. KESIMPULAN

Pemberdayaan merupakan serangkaian upaya untuk meningkatkan

kemampuan dan memperluas akses terhadap suatu kondisi untuk

mendorong kemandirian yang berkelanjutan (tanggap dan kritis terhadap

perubahan) serta mampu berperan aktif dalam menentukan nasibnya

sendiri melalui pencipta peluang yang seluas-luasnya agar mampu

berpartisipasi.

Pemberdayaan wanita merupakan upaya penguatan terhadap

ketidakberdayaan mereka agar mampu menolong diri sendiri, mandiri,

serta mengembangkan semangat self reliance nya. Sehingga dengan

pemberdayaan wanita, peran dan potensi mereka sangat dibutuhkan,

serta mulia nilainya dalam mengatur dan mengurus sumber daya keluarga

terutama anak-anak dan sumber daya material rumah tangga lainnya.

Keadaan wanita Indonesia tidak berbeda dengan negara-negara lain

yang menempatkan wanita pada tugas-tugas rumah tangga.

Gender dan pembangunan telah menjadi sorotan baik di tingkat

internasional, pemerintahan maupun LSM, Kementerian Peranan Wanita

dan Unit WID (Women in Development). Bahkan dalam Inpres No. 9 tahun

2000 disebutkan kualitas hidup perempuan dalam semua aspek

kehidupan perlu ditingkatkan agar peranan dan kedudukan wanita

ditingkatkan.
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