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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 

Motto: 

� Laki-laki adalah saudara bagi perempuan dan diharapkan saling tolong-

menolong dan berlomba-lomba dalam kebaikan ( Qs. At-Taubah:71) 

� Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau 

sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu. 

(Q.S Al Insyirah : 6-8) 

� Jika kita melakukan segala hal yang mampu kita lakukan, kita akan 

sungguh-sungguh membuat kagum sendiri ( Thomas Edison) 
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SARI 

Annisa. 2017. “Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Brebes Tahun 2012-
2016”. Skripsi. Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. 

Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I. Setiajid, M.Si., Pembimbing II Puji 

Lestari, S.Pd, M.Si., 105 halaman. 

 

Kata Kunci: Pemberdayaan, Perempuan, Bupati Pemberdayaan Perempuan 
Penelitian ini dilatarbelakangi gambaran perempuan di masyarakat yang 

terkukung oleh konstruksi sosial, dimana perempuan dinomor duakan. Dalam 

pandangan masyarakat Indonesia, perempuan hanya dianggap sebagai penyokong 

yang kehidupannya hanya berkutat pada kegiatan di rumah, mengurus anak, 

memasak, membersihkan rumah. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan 

membuat kebijakan. Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih 

mengutamakan perasaan dibandingkan dengan rasionalitas. Untuk itu perlu 

adanya suatu gerakan usaha untuk dapat meningkatkan peran perempuan dalam 

dunia publik, perempuan harus memperoleh kedudukan dan akses yang sama 

dengan laki-laki, yaitu dengan adanya pemberdayaan perempuan. Berdasar pada 

latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah 1) 

Bagaimana pemberdayaan perempuan dalam kepemimpinan Bupati perempuan 

periode 2012-2016; 2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendorong 

dalam Kepemimpinan Bupati Brebes terkait pemberdayaan perempuan di 

Kabupaten Brebes. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif. Yang menjadi fokus penelitian  ini adalah pemberdayaan perempuan di 

Kabupaten Brebes Tahun 2012-2016, dan faktor penghambat dan pendorong 

pemberdayaan perempuan dalam di Kabupaten Brebes. Sumber data diperoleh 

dari informan (Pegawai pemerintahan dalam Badan Keluarga dan Pemberdayaan 

perempuan Kabupaten Brebes, dan masyarakat setempat yang diberdayakan). 
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dengan triangulasi. 

Analisa data berupa pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di 

Kabupaten Brebes memberikan manfaat bagi perempuan, dimana mereka 

memiliki keterampilan dan dilatih untuk memiliki usaha. Sehingga dengan adanya 

usaha yang dimiliki masyarakat dapat membantu ekonomi perempuan di 

Kabupaten Brebes. Pemberdayaan perempuan terbagi menjadi dua bidang yaitu 

Pengarusutamaan gender dan kualitas hidup perempuan. Kendala dalam 

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Brebes adalah kurangnya antusiasme 

masyarakat, modal untuk mengembangkan usahanya, dan juga pemasaran lebih 

jauh jangkauannya, dimana persaingan daya jual lebih tinggi, dan juga belum ada 

tempat sendiri untuk memasarkan hasil produksi. 
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Saran yang diajukan dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Kepada Dinas 

Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan dapat memberikan tempat tersendiri 

untuk memasarkan produk lokal supaya dapat bersaing dengan produk luar 

lainnya. 2) Kepada BKBPP Kabupaten Brebes: BKBPP Kabupaten Brebes 

diharapkan dapat bekerjasama dengan  pemerintah Kabupaten Brebes guna 

memberikan tempat tersendiri memasarkan produk lokal masyarakat Kabupaten 

Brebes dan BKBPP Kabupaten Brebes memotivasi perempuan untuk 

mengembangkan usahanya. 
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ABSTRACT 

 Annisa. 2017. Empowerment of women in Brebes district Year 2012-2016. Final 

Project.  Politic and civics Department.  Faculty of Social Science. Semarang 

State University. Supervisor I. Setiajid, M.Si., Supervisor II Puji Lestari, S.Pd, 

M.Si., 105 pages 

Keyword: Empowerment, Women, Empowerment of Women 

This research is motivated depiction of women in society confined by 

social construction, where women are under-emphasized. In the view of 

Indonesian society, women are only considered as an advocate whose life 

revolved around the activities at home, taking care of children, cook, clean the 

house. Women are considered as a figure that is more about feelings than with 

rationality, judged to be able to lead and make policy. For that we need a 

movement attempt to increase the role of women in the public world, namely the 

existence of women's empowerment. Based on the above background, the 

formulation of the problem to be studied are: 1) How is the empowerment of 

women in Brebes district Year 2012-2016; 2) What are the enabling and 

constraining the empowerment of women in Brebes. 

The method used in this study is a qualitative method. Which is the focus 

of this research is the empowerment of women in Brebes Year 2012-2016, and 

enabling and constraining the empowerment of women in Brebes. Sources of data 

obtained from informants (Government officer in the Bureau of Family and 

Women empowerment Brebes, Department of Cooperatives, Micro and 

Commerce, and local community-powered). Data collection methods used in this 

research is by interview, observation and documentation. The validity of the data 

by triangulation. Analysis of data in the form of data collection, data reduction, 

data presentation, and conclusion. 

The results showed that the empowerment of women in Brebes provide 

benefits for women, where they have the skills and are trained to have a business. 

So with the businesses owned by the community can help the economy of women 

in Brebes. The empowerment of women is divided into two areas: mainstreaming 

gender and women's quality of life. Obstacles in the empowerment of women in 

Brebes is the lack of enthusiasm of people, capital to expand its business, as well 

as more far-reaching marketing of the district, where the competition is selling a 

higher power, and also there is no place of their own to market the production. 

Suggestions put forward in this study as follows: 1) To the Department of 

Cooperatives, Micro and Trade can provide its own place to market local products 

in order to compete with other outdoor products. 2) To BKBPP Brebes: BKBPP 

Brebes is expected to cooperate with the government Brebes to give its place to 

market local products and BKBPP community Brebes Brebes to motivate people 

to develop their business 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, perempuan hanya 

dianggap sebagai penyokong yang kehidupannya hanya berkutat pada 

kegiatan di rumah, mengurus anak, memasak, membersihkan rumah. 

Perempuan hanya berkutat pada kegiatan dapur. Perempuan dianggap 

sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan dibandingkan dengan 

rasionalitas. Pemikiran tersebut yang membuat masyarakat berpikir bahwa 

perempuan adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya dalam menguasai 

sesuatu. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin dan membuat 

kebijakan. Perempuan tidak mampu bekerja di ruang publik.  

Hal tersebut diakibatkan adanya peneguhan pemahaman yang tidak 

pada tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender, 

karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat 

yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Misalnya saja sering 

diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat kebersihan 

dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering dianggap 

“kodrat” perempuan. Padahal kenyataannya, bahwa kaum perempuan 

memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan mengelola 

kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi kultural dalam 

suatu masyarakat tertentu (Fakih, 2004:11).  
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Pemahaman mengenai perempuan di masyarakat menyebabkan 

Perempuan Indonesia tertinggal di dalam kehidupan publik. Kesenjangan 

gender yang senantiasa muncul dalam indikator sektor sosial menjadi 

sebuah tantangan berskala nasional. Indonesia memiliki angka melek huruf 

yang tinggi pada orang dewasa yaitu sebesar 92 persen, namun perempuan 

jumlahnya mencapai 63 persen dari 7,7 juta orang yang masih buta huruf. 

Tingkat kematian ibu juga tinggi yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup, 

yang masih menjadi salah satu yang tertinggi di kalangan negara-negara 

ASEAN.  

Angka harapan hidup pada tahun 2008 adalah 71 tahun untuk 

perempuan dan 67 tahun untuk laki-laki. Partisipasi perempuan di pasar 

tenaga kerja masih 49 persen jika dibandingkan dengan 80,2 persen laki-

laki. Di antara perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan, kurang 

dari 1 persennya menduduki posisi eselon atas keterwakilan mereka di 

lembaga legislatif hanya 18 persen. 

Keterbelakangan kaum perempuan di Indonesia tampaknya sangat 

terkait dengan fakta bahwa perempuan memang dinilai sebagai kelompok 

yang terlemah dari keluarga Indonesia. Penyebabnya bermacam-macam 

salah satunya adalah faktor budaya patriarki yang dipahami secara sangat 

kaku bisa jadi merupakan salah satu faktor penyebab. Selain itu, penyebab 

lainnya adalah kurangnya keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan 

yang menjadi penghalang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di luar 

rumah.  
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Di lain pihak, di tengah makin gencarnya perjuangan untuk 

membebaskan kaum perempuan Indonesia dari berbagai keterbelakangan, 

kini semakin disadari bahwa pembangunan manusia tidak akan mencapai 

sasaran tanpa pemberdayaan, partisipasi dan dukungan sepenuhnya dari 

perempuan. 

Seiring perkembangan jaman dan adanya tuntutan hak yang sama 

antara perempuan dan laki-laki. Dalam masyarakat, munculah isu 

kesetaraan gender yang semakin gencar digalakkan. Kesetaraan gender 

adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh 

kesempatan dan hak-haknya, agar mampu berperan dan berpartisipasi 

dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan 

keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan 

tersebut. 

Hal tersebut sebenarnya bukan tanpa dasar, karena secara formal 

perempuan mempunyai kewargaan yang sama dengan laki-laki dalam 

sistem demokrasi sebagaimana yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 28 

D ayat 3 yang berbunyi: “setiap warga negara berhak memperoleh 

kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.  Seperti yang tercantum 

dalam UUD 1945 tersebut bahwa perempuan memperoleh hak yang sama 

dalam pemerintahan dengan laki-laki, kaum perempuan menginginkan 

adanya kesetaraan gender.  

Selain itu, di berbagai sektor kehidupan kesenjangan gender masih 

tetap terjadi, peran perempuan masih kecil dibandingkan laki-laki, 
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perempuan belum sepenuhnya dapat berpartisipasi dalam pembangunan, 

dominasi kaum laki-laki masih tetap berjalan, untuk memperkecil 

kesenjangan gender yang terjadi pada berbagai sektor kehidupan, maka 

kebijakan dan program pembangunan yang dikembangkan saat ini dan di 

masa mendatang harus mengintegrasikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, 

dan permasalahan  perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada seluruh kebijakan dan 

program pembangunan nasional. 

Begitu pula di Kabupaten Brebes partisipasi perempuan masih 

minim, perempuan kurang mendapatkan akses dalam mewujudkan aspirasi 

dan peran dalam pembangunan.  Nasib perempuan di Kabupaten Brebes 

hanya berkutat pada kegiatan kasur, sumur dan dapur. Akses perempuan 

dalam memperoleh pendidikan, ekonomi, politik dan kesehatan sangat 

rendah. Akibat dari kurangnya memperoleh akses dalam segala bidang, 

perempuan di Kabupaten Brebes  terkungkung  dalam kemiskinan.  

Dalam bidang pendidikan, perempuan yang mengenyang 

pendidikan sangat kecil. Sebagian besar perempuan hanya mengenyang 

pendidikan hanya sampai tingkat Sekolah Dasar, sedikit sekali perempuan 

yang mengenyang pendidikan sampai jenjang yang lebih tinggi. Dalam 

bidang ekonomi, perempuan di Kabupaten Brebes terkungkung dalam 

kemiskinan dikarenakan perempuan dalam memenuhi kebutuhannya 

bergantung pada suami sebagai pencari nafkah, perempuan tidak memiliki 
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kegiatan yang menunjang ekonomi keluarganya. Perempuan hanya 

menerima apa yang diperoleh dari suami.   

Dalam bidang politik juga, dimana partisipasi perempuan di 

Kabupaten Brebes sangat rendah. Perempuan merasa tidak pantas 

berpolitik, tidak mempunyai kuasa untuk melakukan kegiatan politik, 

politik adalah kegiatan laki-laki. Perempuan tidak pantas untuk berpolitik.  

Selain itu juga, di Kabupaten Brebes mengalami beberapa 

persoalan perempuan antara lain yaitu rendahnya pemahaman masyarakat 

tentang konsep kesetaraan dan keadilan gender, rendahnya partisipasi 

kaum perempuan di ranah publik. Perempuan belum memiliki akses yang 

sama dengan laki-laki, maka dari itu perlu adanya usaha yang memberikan 

perempuan dan akses yang sama dengan laki-laki, yaitu dengan adanya 

pemberdayaan.  

Kindervatter (1973) sebagaimana dikutip oleh Anwar (2007) 

menekankan konsep pemberdayaan sebagai proses pemberian kekuatan 

atau daya dalam bentuk pendidikan yang bertujuan untuk membangkitkan 

kesadaran, kepekaan terhadap perkembangan sosial, ekonomi, dan politik 

sehingga pada akhirnya mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan 

kedudukannya di masyarakat (dalam Anwar, 2007:77).  

Maka untuk mengatasi ketidakadilan yang dirasakan perempuan, 

maka perlu adanya pemberdayaan yaitu pemberian kekuatan untuk 

membangkitkan kesadaran perempuan untuk mengenai peran penting yang 
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dimilikinya sehingga pada akhirnya mereka mampu memperbaiki dan 

meningkatkan kedudukannya. 

Berdasarkan yang telah dikemukakan di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Perempuan di 

Kabupaten Brebes tahun  2012-2016”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka 

permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Bagaimana pemberdayaan perempuan di Kabupaten Brebes tahun 

2012-2016? 

2) Apakah yang menjadi faktor penghambat dan pendorong 

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Brebes? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Untuk mengetahui pemberdayaan perempuan di Kabupaten Brebes 

pada tahun 2012-2016 

2) Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendorong dalam 

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Brebes tahun 2012-2016 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut. 

1) Manfaat teoretis 

Secara teoretis penelitian diharapkan dapat menjelaskan 

gambaran tentang pemberdayaan perempuan dalam perspektif teori 

feminisme. Berdasarkan perspektif teori feminisme (Fakih, 

2004:100), penelitian ini dapat menjelaskan mengenai 

pemberdayaan perempuan yang dilakukan di Kabupaten Brebes. 

2) Manfaat Praktis 

a) Bagi Penulis, untuk menambah pengetahuan dan 

pengalaman mengenai pemberdayaan perempuan di 

Kabupaten Brebes Tahun  2012-2016. 

b) Bagi masyarakat Umum, sebagai bahan acuan untuk 

mengkaji dan menganalisis pemberdayaan perempuan di 

Kabupaten Brebes pada tahun  2012-2016 

c) Bagi Universitas Negeri Semarang 

Penelitian ini bermanfaat sebagai tambahan informasi dan 

referensi bagi mahasiswa khususnya yang akan menyusun 

skripsi, dan berhubungan dengan tema penelitian yang 

sama. 
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E. Batasan Istilah 

1)   Perempuan 

Perempuan adalah lawan jenis laki-laki yang mempunyai 

sifat lemah lembut, lebih emosional, lebih menekankan pada 

perasaan. Perempuan hanya dianggap sebagai penyokong yang 

kehidupannya hanya berkutat pada kegiatan di rumah, mengurus 

anak, memasak, membersihkan rumah. Perempuan hanya berkutat 

pada kegiatan dapur.  

Perempuan dianggap sebagai sosok yang lebih 

mengutamakan perasaan dibandingkan dengan rasionalitas. 

Pemikiran tersebut yang membuat masyarakat berpikir bahwa 

perempuan adalah makhluk yang lemah dan tak berdaya dalam 

menguasai sesuatu. Perempuan dinilai tidak mampu memimpin 

dan membuat kebijakan. Perempuan tidak mampu bekerja di 

ruang publik.  

Perempuan disini yang dimaksud adalah perempuan yang 

mengikuti organisasi wanita di Kabupaten Brebes, yang tergabung 

dalam Gerakan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Brebes, 

yang usianya berkisar antara 25-60 tahun. 

2)  Pemberdayaan  

Memberdayakan perempuan menurut Kartasamita (Hikmat 

dalam Rinawati, 2010:56) adalah upaya memperkuat unsur-unsur 

keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat 
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(dalam hal ini perempuan) yang berada dalam kondisi tidak mampu 

dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar 

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses 

memampukan dan memandirikan masyarakat. 

Kindervatter (1973) sebagaimana dikutip oleh Anwar 

(2007) menekankan konsep pemberdayaan sebagai proses 

pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang 

bertujuan untuk membangkitkan kesadaran, kepekaan terhadap 

perkembangan sosial, ekonomi, dan politik sehingga pada akhirnya 

mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya di 

masyarakat (dalam Anwar, 2007:77).  

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah usaha 

memberikan daya atau kemampuan untuk membangkitkan 

kesadaran, kepekaan dalam segala bidang sehingga dapat 

meningkatkan kedudukannya dalam masyarakat. pemberdayaan 

dalam penelitian ini adalah pemberian daya atau kemampuan untuk 

membangkitkan kesadaran masyarakat mengenai gender dan 

meningkatkan kedudukan perempuan dalam masyarakat. 

3) Pemberdayaan perempuan 

Prof. Haryono Suyono menyatakan pemberdayaan 

perempuan seringkali disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup 

perempuan”, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan 

perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi 
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atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya 

agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan 

keterbelakangan (Suyono dalam Ruslan, 2010:92). 

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 

tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan 

dan Anak dalam Konflik sosial, pemberdayaan perempuan adalah 

upaya penguatan hak asasi, peningkatan kualitas hidup, dan 

peningkatan partisipasi perempuan dalam program pembangunan. 

Jadi yang dimaksud pemberdayaan perempuan adalah 

proses untuk meningkatkan kedudukan, hak dan partisipasi kaum 

perempuan dalam setiap program dan kebijakan pemerintah guna 

mengarah kepada kehidupan yang lebih baik bagi kaum 

perempuan.  
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA BERPIKIR 

A. Deskripsi teoretis 

1) Hakikat  perempuan  

a) Pengertian perempuan 

Perempuan adalah salah satu dari dua jenis kelamin manusia; 

satunya lagi adalah lelaki atau pria. Berbeda dari wanita, istilah 

"perempuan" dapat merujuk kepada orang yang telah dewasa maupun 

yang masih anak-anak  

Menurut definisi dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan, 

perempuan adalah orang (manusia) yang mempunyai vagina, dapat 

menstruasi, hamil, melahirkan anak dan menyusui. 

Dalam pandangan masyarakat Indonesia, perempuan hanya 

dianggap sebagai penyokong yang kehidupannya hanya berkutat pada 

kegiatan di rumah, mengurus anak, memasak, membersihkan rumah. 

Perempuan hanya berkutat pada kegiatan dapur. Perempuan dinilai 

tidak mampu memimpin dan membuat kebijakan. Perempuan dianggap 

sebagai sosok yang lebih mengutamakan perasaan dibandingkan 

dengan rasionalitas. Pemikiran tersebut yang membuat masyarakat 

berpikir bahwa perempuan adalah makhluk yang lemah dan tak 

berdaya dalam menguasai sesuatu. 

Keterbelakangan kaum perempuan di Indonesia tampaknya 

sangat terkait dengan fakta bahwa perempuan memang dinilai sebagai 
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kelompok yang terlemah dari keluarga Indonesia. Penyebabnya 

bermacam-macam. Faktor budaya patriarki yang dipahami secara 

sangat kaku bisa jadi merupakan salah satu faktor penyebab. Dalam 

budaya patriarkhi menganggap bahwa tugas perempuan adalah 

mengurus rumah tangga, mendidik anak. Perempuan berada dibawah 

posisi laki-laki. Selain itu, penyebab lainnya adalah kurangnya 

keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan yang menjadi 

penghalang bagi kaum perempuan untuk berkiprah di luar rumah. 

Dewasa ini terjadi peneguhan pemahaman yang tidak pada 

tempatnya di masyarakat, dimana apa yang sesungguhnya gender, 

karena pada dasarnya konstruksi sosial justru dianggap sebagai kodrat 

yang berarti ketentuan biologis atau ketentuan Tuhan. Misalnya saja 

sering diungkapkan bahwa mendidik anak, mengelola dan merawat 

kebersihan dan keindahan rumah tangga atau urusan domestik sering 

dianggap “kodrat” perempuan. Padahal kenyataannya, bahwa kaum 

perempuan memiliki peran gender dalam mendidik anak, merawat dan 

mengelola kebersihan dan keindahan rumah tangga adalah konstruksi 

kultural dalam suatu masyarakat tertentu (Fakih, 2004:11).  

Dalam kehidupan politik, perempuan pun dianggap remeh. 

Berbicara tentang perempuan dan politik tak lepas dari image dan 

konstruksi sosial perempuan dalam relasi masyarakat. Image yang 

selama ini diteguhkan dalam benak masyarakat adalah konsep-konsep 

stereotip tentang perempuan di berbagai sektor, termasuk dalam sektor 
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politik dan pemerintahan. Kesempatan perempuan untuk masuk dalam 

bidang politik sebenarnya ada dan memungkinkan, namun karena 

berbagai faktor hal itu jarang terjadi. Faktor utamanya adalah 

pandangan stereotip bahwa dunia politik adalah dunia publik, dunia 

yang keras, dunia yang memerlukan akal, dunia yang penuh debat, dan 

dunia yang membutuhkan pikiran-pikiran cerdas, yang kesemuanya itu 

diasumsikan milik laki-laki bukan milik perempuan. Perempuan tidak 

pantas berpolitik karena perempuan adalah “penghuni” dapur/ 

domestik, tidak berpikir rasional dan kurang berani mengambil resiko, 

yang kesemuanya sudah menjadi stereotip perempuan (Astuti, 2011: 

16). 

Selama ini politik dan perilaku politik dipandang sebagai 

aktivitas maskulin. Perilaku politik yang dimaksudkan disini mencakup 

kemandirian, kebebasan berpendapat, dan tindakan agresif. Ketiga 

karakteristik tersebut tidak pernah dianggap ideal dalam diri 

perempuan. Norma budaya dalam masyarakat mengklasifikasikan  

aktivitas politik sebagai monopoli kaum laki-laki. Faktor lain adalah 

ketimpangan-ketimpangan gender yang berasal dari sosial budaya 

mengakibatkan jumlah perempuan yang mencapai jenjang pendidikan 

yang lebih tinggi lebih sedikit dibandingkan laki-laki, akibatnya karena 

perempuan tak mempunyai pengetahuan yang memadai maka dia tak 

bisa berkiprah dalam dunia politik. 
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Sekarang ini dengan disahkannnya UU politik yang antara lain 

menyebutkan “…. Dapat mewakilkan sekurang-kurangnya 30 % 

perempuan…”, maka perempuan mempunyai hak dalam politik untuk 

mewakilkan diri dalam dunia politik. Selain itu, di Indonesia prinsip 

persamaan antara laki-laki dan perempuan  telah dijamin dalam UUD 

1945 pasal 27 dan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap wanita yang telah diratifikasi melalui UU No.7 tahun 1984. 

Interaksi antara negara dengan warga negara merupakan hal yang 

hampir tidak pernah dipermasalahkan di Indonesia, apalagi jika 

menyangkut isu peran perempuan dalam kewarganegaraan. Namun 

kajian ini menemukan signifikansinya ketika Indonesia memasuki 

masa demokratisasi yang memungkinkan perempuan berpartisipasi 

seluas-luasnya. Negara telah memfasilitasi dengan diadopsinya 

Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender untuk memperkuat 

Inpres No 9 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender dalam 

Pembangunan Nasional.  

Tarik menarik antara gerakan perempuan dalam arus 

demokratisasi dengan meningkatnya kecenderungan penggunaan 

simbol-simbol dan jargon-jargon agama yang cenderung 

melanggengkan konservatisme menjadi salah satu penghalang besar 

bagi gerakan perempuan yang berkualitas. Contohnya, wacana tentang 

kuota 30% keterwakilan perempuan di parlemen masih menjadi isu 

pelik di masyarakat. Pluralisme agama dan etnis yang tumpang tindih 
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dengan politik aliran juga menjadi salah satu faktor yang memelihara 

keterpinggiran perempuan sebagai warga negara yang diakui penuh 

peran, partisipasi dan keterwakilannya dalam praktek inclusive 

citizenship. Kasus lemahnya gerakan perempuan pada era demokrasi 

membenarkan asumsi bahwa demokrasi bersifat gender blind (buta 

gender), masih berpihak pada superioritas laki-laki. Walaupun ada 

kuota 30 % keterwakilan perempuan belum menunjukkan adanya 

kemajuan dalam peran dan partisipasi perempuan dalam pembangunan 

dalam pemerinthan Indonesia. Kaum perempuan masih belum 

menunjukan eksistensinya dalam bidang politik. 

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah sadar akan 

pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, khususnya 

perempuan kedudukannya dalam setiap pembangunan itu penting, 

guna melangsungkan pembangunan yang berspektif gender. Dimana 

pembangunan yang selama ini dilakukan tidak pernah melibatkan 

kaum perempuan, program yang dilaksanakan tidak sesuai dengan 

harapan kaum perempuan. Kaum perempuan selalu tertindas, tidak 

pernah mendapatkan hak dalam menyampaikan pendapat dalam setiap 

kebijakan publik, selalu kaum laki-laki yang selalu dominan dalam 

setiap kebijakan publik yang dibuat. Hal tersebut mengakibatkan 

adanya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender.  

Selama ini, program-program pembangunan yang khususnya bagi 

perempuan hanya mengutamakan kebutuhan praktis dari perempuan, 
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yaitu kebutuhan makanan, perumahan, air, pendapatan, dan kesehatan. 

Program-program yang dilaksanakan hanya mengatasi gejala dari 

ketidaksetaraan gender, perempuan masih belum bisa mempunyai 

akses untuk setara dengan laki-laki. Untuk mengatasi ketidaksetaraan 

gender adalah dengan menghapuskan sebab-sebab ketidaksetaraan 

gender yaitu ketidakseimbangan akses dan kontrol perempuan dalam 

sumber daya yang ada serta adanya ketidakseimbangan dalam 

menikmati manfaat pembangunan.  

Untuk memperbaiki status secara relatif dengan laki-laki, maka 

perlu diidentifikasi dan memasukkan kebutuhan-kebutuhan perempuan 

dalam pembangunan, maka perlu adanya kesetaraan dan keadilan 

gender dalam pembangunan. Memandang perlu adanya kesetaraan 

gender, maka pemerintah bersama masyarakat dan swasta, membentuk 

mekanisme untuk mempercepat perwujudan keadilan dan kesetaraan 

gender, dalam berbagai aspek dan kehidupan publik di semua 

tingkatan, baik di kota maupun daerah transisi dan pedesaan (Irwan 

:2009:67-68). 

b) Teori Feminisme 

Teori feminisme muncul dikarenakan adanya gerakan aktifis  

perempuan  yang merasa kedudukan perempuan tertindas, perempuan 

terkukung dalam ruang domestik. Feminisme adalah gerakan yang 

berasal dari Barat. Gerakan Feminisme sudah mulai tumbuh sejak 

pertengahan abad ke-19 (Irwan, 2009:38). Gerakan perempuan dan 
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ilmu pengetahuan tentang studi-studi perempuan membawa pada 

perkembangan-perkembangan teori-teori feminis. Teori-teori feminis 

sangatlah beragam meliputi feminisme liberal, feminisme radikal, 

feminisme marxis dan feminisme sosialis. 

(1) Feminisme liberal 

 Asumsi dasar feminisme liberal berakar pada pandangan 

bahwa kebebasan dan kesamaan berakar pada  rasionalitas dan 

pemisahan antara dunia privat dan publik. Kerangka kerja feminis 

liberal dalam memperjuangkan persoalan masyarakat tertuju pada 

‘kesempatan yang sama dan hak yang sama’ bagi setiap individu, 

termasuk di dalamnya kesempatan dan hak kaum perempuan 

(Fakih, 2004:81).  

Dalam tradisi feminisme liberal, penyebab penindasan 

perempuan dikenal sebagai kurangnya kesempatan dan pendidikan 

mereka secara individual atau kelompok. Cara pemecahan untuk 

mengubahnya, yaitu menambah kesempatan-kesempatan bagi 

perempuan, terutama melalui institusi-institusi pendidikan dan 

ekonomi. Asumsinya, apabila perempuan diberi akses yang sama 

untuk bersaing, mereka akan berhasil (OllenBurger, 2002:21). 

Itulah sebabnya usulan mereka untuk memecahkan masalah 

kaum perempuan adalah dengan cara menyiapkan kaum perempuan 

agar bisa bersaing dalam suatu dunia yang penuh persaingan bebas. 

Sebagian usaha ini dapat dilihat, misalnya, dalam program-
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program Perempuan dalam Pembangunan (Women in 

Development) yakni dengan menyediakan “program intervensi 

guna meningkatkan taraf hidup keluarga seperti pendidikan, 

keterampilan” serta ”kebijakan yang dapat meningkatkan 

kemampuan perempuan sehingga mampu berpartisipasi dalam 

pembangunan”. Dalam feminisme liberal, persoalan perempuan 

dianggap sebagai masalah bagi perekonomian modern atau 

partisipasi politik maupun pembangunan.  

Keterbelakangan kaum perempuan selain akibat dari sikap 

irrasional yang sumbernya karena berpegang teguh pada nilai-nilai 

tradisional, juga karena kaum perempuan tidak berpartisipasi dalam 

pembangunan. Oleh karena itu melibatkan kaum perempuan dalam 

industrialisasi dan program pembangunan dianggap sebagai jalan 

untuk meningkatkan status perempuan. Karena keduanya dianggap 

akan berakibat positif bagi perempuan yakni akan mengurangi 

akibat dari ketidaksamaan kekuatan biologis antara pria dan 

perempuan. 

(2) Feminisme Radikal 

Dalam feminisme radikal digambarkan bahwa perempuan 

ditindas oleh sistem-sistem sosial patriarkis, yakni penindasan-

penindasan yang paling mendasar. Para penganut feminisme 

radikal tidak melihat adanya perbedaan antara tujuan personal dan 

politik, unsur-unsur seksual atau biologis. Sehingga dalam  
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melakukam analisis terhadap penyebab penindasan terhadap kaum 

perempuan oleh laki-laki, mereka menganggapnya berakar pada 

jenis kelamin laki-laki itu sendiri beserta ideologi patriarkinya. 

Dengan demikian `kaum laki-laki` secara biologis maupun politis 

adalah bagian dari permasalahan. Dari situ aliran feminisme ini 

menganggap bahwa penguatan fisik perempuan oleh laki-laki 

seperti hubungan seksual adalah bentuk dasar penindasan terhadap 

kaum perempuan (Jaggar dalam Fakih, 2004:85).  

Selain itu penindasan berganda seperti rasisme, eksploitasi 

jasmaniah, heteroseksisme, dan kelasisme terjadi secara signifikan 

dalam hubungannya dengan penindasan patriarkhi. Agar 

perempuan terbebas dari penindasan, perlu mengubah masyarakat 

yang berstruktur patriarki. 

Bagi gerakan feminisme radikal, revolusi terjadi pada setiap 

perempuan yang telah mengambil aksi untuk merubah gaya hidup, 

pengalaman dan hubungan mereka sendiri terhadap kaum laki-laki 

(Stanley dan Wise dalam Fakih, 2004:85). Dengan kata lain, bagi 

gerakan feminisme radikal, revolusi dan perlawanan atas 

penindasan perempuan bisa dalam bentuk yang sangat personal: 

urusan subjektif individu. 

(3) Feminisme Marxis 

Kaum feminis marxis menganggap bahwa penindasan 

terhadap perempuan berasal dari permulaan pemilikan kekayaan 
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pribadi. Penyebab penindasan perempuan dihubungakan dengan 

tingkat organisasi sosial, khususnya tatanan perekonomian. Sistem 

kelas yang berdasarkan pemilikan pribadi secara inheren bersifat 

menindas (Ollenburg, 2002:25).  

Menurut Marx hubungan antara suami dan istri serupa 

dengan hubungan antara proletar dan borjuis, serta tingkat 

kemajuan masyarakat dapat diukur dari status perempuannya. 

Sedangkan Engels menjelaskan bahwa sejarah terpuruknya status 

perempuan bukan disebabkan oleh perubahan teknologi, melainkan 

karena perubahan  dalam organisasi kekayaan. Dimana munculnya 

private property yang kemudian menjadi dasar perdagangan dan 

produksi untuk perdagangan. Laki-laki yang mengontrol produksi 

untuk perdagangan, maka mereka mendominasi hubungan sosial 

dan politik dan perempuan direduksi menjadi bagian dari property 

belaka. Sejak itulah dominasi dimulai dan penindasan perempuan 

malah ditetapkan oleh berbagai cara dan alasan karena 

menguntungkan (dalam Fakih, 2004:86-87).  

Bagi penganut feminisme Marxis, tidak menganggap 

patriarki ataupun kaum laki-laki sebagai permasalahan, akan tetapi 

sistem kapitalisme yang sesungguhnya merupakan penyebab 

masalahnya. Dengan begitu penyelesaiannya pun harus bersifat 

struktural, yakni hanya dengan melakukan perubahan struktur 

kelas. Perubahan struktur kelas itulah yang mereka sebut dengan 
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revolusi. Setelah revolusi, jaminan persamaan laki-laki dan 

perempuan belumlah cukup, karena perempuan masih dirugikan 

oleh tanggung jawab domestik. Maka diyakini bahwa emansipasi 

perempuan terjadi hanya jika perempuan terlibat dalam produksi 

dan berhenti mengurus rumah tangga. Oleh karena itu, jika urusan 

rumah tangga di transformasikan menjadi industri sosial. Bagi teori 

Marxis klasik, perubahan status perempuan terjadi melalui revolusi 

sosialis dan dengan menghapuskan pekerjaan domestik. 

(4) Feminisme Sosialis 

 Di kalangan feminisme sosialis, baik patriarki maupun 

kelas dianggap merupakan penindasan utama, maka kedua bentuk 

penindasan itu perlu dilenyapkan untuk membebaskan perempuan 

(Ollenburg, 2002:29).  

 Di dalam kerangka feminis sosialis cara-cara pemecahan 

masalah untuk perubahan meliputi perubahan-perubahan sosial 

radikal intuisi-intuisi masyarakat. Bagi feminisme sosialis 

ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan biologis, tetapi lebih 

karena penilaian dan anggapan terhadap perbedaan itu. 

Ketidakadilan juga bukan karena kegiatan produksi atau reproduksi 

dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan 

gender yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu yang 

mereka perangi adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat 

serta struktur dan sistem yang tidak adil yang dibangun atas bias 
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gender. Maka analisis yang digunakan dalam feminisme sosialis 

adalah analisis gender, yang telah menjadi alat analisis yang 

dipergunakan oleh hampir setiap organisasi yang memperjuangkan 

nasib perempuan (Fakih, 2004:92-94). 

 Secara umum, feminisme adalah ideologi kebebasan 

perempuan dengan pendekatan percaya bahwa kesengsaraan dan 

ketidakadilan terhadap perempuan karena seksualitasnya. Ada 

berbagai macam konsep mengenai feminisme, seperti yang telah 

dijelaskan di atas. Namun hakikat makna feminisme adalah 

menuntut kebebasan, menuntut persamaan hak dan keadilan sosial 

bagi perempuan. 

 Gerakan feminis merupakan perjuangan dalam rangka 

mentransformasikan sistem dan struktur yang tidak adil, menuju ke 

sistem yang adil bagi perempuan maupun laki-laki. Analisis yang 

dipakai adalah analisis gender. Gender sebagai alat analisis yang 

memusatkan perhatian kepada ketidakadilan struktural dan sistem 

yang disebabkan oleh gender. Gender menyangkut masalah sifat 

yang diberikan dan terwaris secara kultural, tidak bersifat 

universal, bergantung pada tingkat toleransi dan penerimaan antara 

berbagai tingkat, tatanan, dan lokasi masyarakat terhadap 

perubahan dalam kesadaran gender. Persepsi sosial dan kultural 

tentang ketimpangan gender yang sudah mendarah daging di 
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masyarakat, akhirnya diterima sebagai sesuatu yang secara alamiah 

bahkan ada kalanya dikatakan sebagai kodrat perempuan. 

 Gerakan feminis tidak sekedar upaya pemenuhan kebutuhan 

praktis kondisi perempuan, atau hanya dalam rangka mengakhiri 

dominasi gender dan manifestasinya seperti: eksploitasi, 

marginalisasi, subordinasi dan pelekatan stereotip, melainkan 

perjuangan transformasi ke arah penciptaan struktur yang secara 

fundamental baru dan lebih baik (Fakih, 2004:100). 

2) Hakikat pemberdayaan perempuan 

a) Pemberdayaan 

Pemberdayaan atau empowerment secara konseptual berasal 

dari kata “power” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan 

(Suharto dalam Rinawati, 2010:56). 

Pemberdayaan merupakan transformasi hubungan 

kekuasaan antara laki-laki dan perempuan pada empat level yang 

berbeda, yakni keluarga, masyarakat, pasar dan Negara. Konsep 

pemberdayaan dapat dipahami dalam dua konteks. Pertama, 

kekuasaan dalam proses pembuatan keputusan dengan titik tekan 

pada pentingnya peran perempuan. Kedua, pemberdayaan   dalam 

term yang berkaitan dengan fokus pada hubungan antara 

pemberdayaan  perempuan dan akibatnya pada laki-laki di 

masyarakat yang beragam (Zakiya, 2010:44). 
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Pemberdayaan adalah sebuah proses dengan mana orang 

menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai 

pengontrolan atas, dan mempengaruhi terhadap kejadian-kejadian 

serta lembaga-lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 

Pemberdayaan didefinisikan sebagai proses dimana pihak yang 

tidak berdaya bisa mendapatkan kontrol yang lebih banyak 

terhadap kondisi atau keadaan dalam kehidupannya. kontrol ini 

meliputi kontrol terhadap berbagai macam sumber (mencakup fisik 

dan intelektual) dan ideologi meliputi (keyakinan, nilai dan 

pemikiran). 

Pranarka (dalam Prijono, Onny dan Pranarka, A.M.W, 

1996:56) Pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun 

eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintahan, 

negara, dan tata dunia dalam kerangka proses aktualisasi 

kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai 

kehidupan: politik, hukum, pendidikan dan lain sebagainya. 

Kindervatter (1973) sebagaimana dikutip oleh Anwar 

(2007) menekankan konsep pemberdayaan sebagai proses 

pemberian kekuatan atau daya dalam bentuk pendidikan yang 

bertujuan untuk membangkitkan kesadaran, kepekaan terhadap 

perkembangan sosial, ekonomi, dan politik sehingga pada akhirnya 

mereka mampu memperbaiki dan meningkatkan kedudukannya di 

masyarakat (dalam Anwar, 2007:77). Cakupan dari pemberdayaan 
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ini tidak hanya pada level individu namun juga pada level 

masyarakat dan pranata-pranatanya yaitu menanamkan pranata 

nilai-nilai budaya seperti kerja keras, keterbukaan, tanggung jawab 

dan lain-lainnya. 

Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu 

anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan 

nilai-nilai budaya modern, seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, 

sikap bertanggung jawab, pembaruan lembaga-lembaga social dan 

pengintegrasiannya ke dalam kegiatan pembangunan  serta peranan 

masyarakat di dalamnya merupakan bagian dari upaya 

pemberdayaan (Sumodining dalam Anwar, 2007:78). 

Pemberdayaan merujuk kepada kemampuan 

mengidentifikasi alternatif-alternatif dari berbagai situasi, memilih 

alternatif terbaik sesuai nilai-nilai, prioritas dan komitmen yang 

berlaku (Saraka dalam Anwar, 2007:78). 

Lebih lanjut Hopson dan Scally, mengakui bahwa 

pemberdayaan diri dan kelompok dapat menjadi lebih berdaya 

dengan mempelajari/pelatihan keterampilan-keterampilan hidup 

(life skill training) (Spence dan Shepherd dalam Anwar, 2007:78). 

Secara esensial, pemberdayaan menurut Kreisber memiliki 

dua ciri. Pertama, sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang 

mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam 

pembangunan. Kedua, pemberdayaan merupakan proses pelibatan 
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diri individu atau masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran 

dan pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat 

berpartisipasi. Pemberdayaan merupakan suatu upaya untuk 

mengenal, memahami kebijakan dan memanfaatkan kekuatan, 

menyelidiki proses-proses dimana masyarakat dapat mengatur atau 

menguasai (to control over) kehidupan, keterampilan, dan 

kedudukannya menjadi partisipan kritis dan efektif dalam 

masyarakat, termasuk mengubah kekuatan itu (Saraka dalam 

Anwar, 2007:79) 

b) Pemberdayaan Perempuan 

Memberdayakan perempuan menurut Kartasamita (Hikmat 

dalam Rinawati, 2010:56) adalah upaya memperkuat unsur-unsur 

keberdayaan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat 

(dalam hal ini perempuan) yang berada dalam kondisi tidak mampu 

dengan mengandalkan kekuatannya sendiri sehingga dapat keluar 

dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan atau proses 

memampukan dan memandirikan masyarakat. 

Prof. Haryono Suyono menyatakan pemberdayaan 

perempuan seringkali disebut sebagai “peningkatan kualitas hidup 

perempuan”, yakni suatu upaya untuk memberdayakan kehidupan 

perempuan dalam berbagai bidang, termasuk ekonomi, edukasi 

atau pendidikan, sosial, komunikasi, informasi, dan lain sebagainya 
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agar mereka terbebas dari belenggu kemiskinan dan 

keterbelakangan (Suyono dalam Ruslan, 2010:92). 

Pemberdayaan perempuan adalah usaha pengalokasian 

kembali kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. Posisi 

perempuan akan membaik hanya ketika perempuan dapat mandiri 

dan mampu menguasai atas keputusan-keputusan yang berkaitan 

dengan kehidupannya. 

Dengan demikian, terdapat dua ciri dari pemberdayaan 

perempuan yaitu sebagai refleksi kepentingan emansipatoris yang 

mendorong masyarakat berpartisipasi secara kolektif dalam 

pembangunan dan sebagai proses pelibatan diri individu atau 

masyarakat dalam proses pencerahan, penyadaran, dan 

pengorganisasian kolektif sehingga mereka dapat berpartisipasi 

(Zakiya, 2010: 44). 

Pendekatan pemberdayaan (empowerment) menginginkan 

perempuan mempunyai kontrol terhadap beberapa sumber daya 

materi dan non materi yang penting dan pembagian kembali 

kekuasaan di dalam maupun di antara masyarakat (Moser dalam 

Daulay, 2006:10). 

Menurut Moser (dalam Daulay, 2006:10) bahwa strategi 

pemberdayaan bukan bermaksud menciptakan perempuan lebih 

unggul dari laki-laki kendati menyadari pentingnya meningkatkan 

kekuasaan, namun pendekatan ini mengidentifikasi kekuasaan 
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bukan sebagai dalam rangka dominasi yang satu dengan yang lain, 

melainkan lebih condong dalam kapasitas perempuan 

meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal. 

Menurut Suyanto dan Susanti (Daulay, 2006:10) bahwa 

yang diperjungkan dalam pemberdayaan perempuan adalah 

pemenuhan hak mereka dalam menentukan pilihan dalam 

kehidupan dan mempengaruhi arah perubahan melalui 

kesanggupan melalui kontrol atas sumber daya material dan non 

material yang penting. 

Tujuan pemberdayaan perempuan adalah untuk menentang 

ideologi patriarkhi yaitu dominasi laki-laki dan subordinasi 

perempuan, merubah struktur dan pranata yang memperkut dan 

melestarikan diskriminasi gender dan ketidakadilan sosial. 

Pendekatan pemberdayaan memberi kemungkinan bagi perempuan 

miskin untuk memperoleh akses kepada dan penguasaan terhadap 

sumber-sumber material maupun informasi maka pemberdayaan 

harus mempersoalkan semua struktur dan sumber kekuasaan. 

Adapun pemberdayaan terhadap perempuan adalah salah 

satu cara strategis untuk meningkatkan potensi perempuan dan 

meningkatkan peran perempuan baik di domain publik maupun 

domestik. Hal tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan cara: 

(1) Membongkar mitos kaum perempuan sebagai pelengkap 

dalam rumah tangga. Pada zaman dahulu, muncul anggapan 
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yang kuat dalam masyarakat bahwa kaum perempuan adalah 

konco wingking (teman di belakang) bagi suami serta 

anggapan “swarga nunut neraka katut” (ke surga ikut, ke 

neraka terbawa). Kata nunut dan katut dalam bahasa Jawa 

berkonotasi pasif dan tidak memiliki inisiatif, sehingga 

nasibnya sangat tergantung kepada suami.  

(2)  Memberi beragam keterampilan bagi kaum perempuan. 

Sehingga kaum perempuan juga dapat produktif dan tidak 

menggantungkan nasibnya terhadap kaum laki-laki. Berbagai 

keterampilan bisa diajarkan, diantaranya: keterampilan 

menjahit, menyulam serta berwirausaha dengan membuat 

kain batik dan berbagai jenis makanan.    

(3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap kaum 

perempuan untuk bisa mengikuti atau menempuh pendidikan 

seluas mungkin. Hal ini diperlukan mengingat masih 

menguatnya paradigma masyarakat bahwa setinggi-tinggi 

pendidikan perempuan nantinya akan kembali ke  dapur. 

Inilah yang mengakibatkan masih rendahnya (sebagian besar) 

pendidikan bagi perempuan (Salman, 2005:181).  

c) Indikator Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan 

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk menunjang dan 

mempercepat tercapainya kualitas hidup dan mitra kesejajaran 

antara laki-laki dan perempuan yang bergerak dalam seluruh 



30 
 

 
 

bidang atau sektor. Keberhasilan pemberdayaan perempuan 

menjadi cita-cita semua orang. Namun untuk mengetahui 

keberhasilan sebagai sebuah proses, dapat dilihat dari indikator 

pencapaian keberhasilannya. Adapun indikator pemberdayaan 

perempuan adalah sebagai berikut:   

(1) Adanya sarana yang memadai guna mendukung perempuan 

untuk menempuh pendidikan semaksimal mungkin.   

(2) Adanya peningkatan partisipasi dan semangat kaum 

perempuan untuk berusaha memperoleh dan mendapatkan 

pendidikan dan pengajaran bagi diri mereka. 

(3) Meningkatnya jumlah perempuan mencapai jenjang 

pendidikan tinggi, sehingga dengan demikian, perempuan 

mempunyai peluang semakin besar dalam mengembangkan 

karier sebagaimana halnya laki-laki. 

(4) Adanya peningkatan jumlah perempuan dalam lembaga 

legislatif, eksekutif dan pemerintahan. 

(5) Peningkatan keterlibatan aktifis perempuan dalam kampanye 

pemberdayaan pendidikan terhadap perempuan.  

Namun lebih dari itu semua adalah terciptanya pola pikir dan 

paradigma yang egaliter. Perempuan juga harus dapat berperan 

aktif dalam beberapa kegiatan yang memang proporsinya. Jikalau 

ini semua telah terealisasi, maka perempuan benar-benar telah 

terberdayakan 
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Melihat penjelasan diatas, dapat terlihat pemberdayaan 

perempuan terbagi menjadi dua, yaitu pengarusutamaan gender dan 

pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup 

perempuan.  

(1) Pengarusutamaan gender 

Pengarusutamaan gender adalah salah satu strategi untuk 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Diharapkan 

pengarusutamaan gender, kesetaraaan gender yang dimulai dari 

rumah tangga atau dalam berkeluarga, bermasyarakat maupun 

berbangsa dan bernegara. Kebijakan mengenai Pengarusutamaan 

Gender tecantum dalam Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. 

Dalam Instruksi Presiden yang dimaksud dengan pengarusutamaan 

gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan 

gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan 

dan program pembangunan nasional. 

Pengarusutamaan gender bertujuan terselenggaranya 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi 

atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif 

gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender 

dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 



32 
 

 
 

(2) Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas hidup 

perempuan 

Pemberdayaan perempuan dalam meningkatkan kualitas 

hidup perempuan, menyentuh langsung kehidupan masyarakat. 

Peningkatan kualitas hidup perempuan menyangkup semua sektor 

kehidupan, yaitu ekonomi, kesehatan, ilmu pengetahuan dan 

teknologi, dan bidang pendidikan.  

Berdasarkan penjelasan diatas, maka pemberdayaan 

perempuan dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tak 

terkecuali di Kabupaten Brebes. Melihat kondisi masyarakat Brebes 

yang sebagian besar profesinya adalah petani dan nelayan yang 

berpendapatan rendah, dimana profesi tersebut menyumbang angka 

kemiskinan terbesar di Kabupaten Brebes. Dengan profesi petani dan 

nelayan, kaum perempuan di Kabupaten Brebes yang hanya ibu rumah 

tangga biasa dengan profesi suami mereka petani dan nelayan, mereka 

membantu suami mereka ikut bertani ataupaun menjual hasil 

tangkapan melaut.  

Sehingga partisipasi kaum perempuan di Kabupaten Brebes 

rendah. Dengan kondisi mereka yang berada di bawah garis 

kemiskinan, kaum perempuan lebih memilih membantu suami mereka 

untuk menambah pendapatan mereka untuk kebutuhan sehari-hari, 

sehingga peran serta mereka dalam ruang publik sangat rendah. Selain 
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itu, ditambah adanya peraturan Presiden maka munculah 

pemberdayaan perempuan di Kabupaten Brebes.  

Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Brebes dikhususkan 

berada di bawah naungan Badan Keluarga Berencana dan 

Pemberdayaaan Perempuan (BKBPP) Kabupaten Brebes. Dalam 

BKBPP Kabupaten Brebes, pemberdayaan perempuan terbagi menjadi 

dua bidang, yaitu Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Kualitas Hidup 

Perempuan. 

Program pemberdayaan perempuan banyak yang telah 

dilakukan, seperti dilakukan sosialisasi akan pentingnya peran serta 

kaum perempuan dalam pemilihan, pelatihan usaha ekonomi produktif, 

dan lain sebagainya guna mewujudkan peran perempuan dalam ruang 

publik. 

B.  Kajian hasil-hasil penelitian yang relevan  

Dalam lingkup pemberdayaan perempuan, penulis mengacu pada 

penelitian sebelumnya. Pembahasan mengenai Pemberdayaan Perempuan 

telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Berikut ini adalah penelitian 

terdahulu yang membahas mengenai pemberdayaan perempuan; 

1) Penelitian yang berjudul Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus 

Pedagang Jamu di Gedung Johor Medan) (2006) ini dilakukan oleh 

Harmona Daulay, meneliti tentang bagaimana pemberdayaan 

perempuan dalam kasus pedagang jamu dalam pembinaan yang 

dilakukan oleh YP2M yang dinilai cukup baik, bukti tersebut dapat 
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dirasakan dengan adanya pemberian kredit, pertemuan untuk 

bersosialisasi dan berinteraksi, serta memberikan ceramah dengan 

materi yang sesuai dengan kebutuhan dalam proses pemberdayaan, 

sedangkan dalam penelitian yang akan saya teliti membahas 

mengenai pemberdayaan perempuan di Kabupaten Brebes, 

bagaimana pemberdayaan yang dilaksanakan, apa saja program-

programnya serta bagaimana hambatan yang ada dalam pelaksanaan 

pemberdayaan tersebut. 

2) Penelitan yang dilakukan oleh Murnati Ruslan dengan judul 

Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi Pembangunan 

Berwawasan Gender (2010). Dalam penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa pemberdayaan perempuan adalah upaya untuk 

memberdayakan perempuan dalam berbagai bidang agar mereka 

terbebas dalam belenggu kemiskinan dan keterbelakangan. Langkah 

strategis yang perlu dilancarkan dalam kerja pemberdayaan 

perempuan adalah memberikan dukungan yang menjadikan setiap 

perempuan sebagai fokus perhatian dan pengabdian. Dengan 

meningkatkan kemampuan mereka secara bertahap dan 

berkesinambungan agar bisa mengolah dan bergelut dalam 

kesempatan yang terbuka di sekitarnya. 

3) Penelitian yang dilakukan oleh Rini Rinawati, dengan judul 

Pemberdayaan Perempuan dalam Tridaya Pembangunan melalui 

Pendekatan Komunikasi Antarpribadi kajian fenomenologis 



35 
 

 
 

mengenai konstruksi realitas sosial pemberdayaan perempuan 

melalui PNPM mandiri P2KP (2010). Hasil penelitian dari penelitian 

tersebut adalah terdapat tiga kategori perempuan aktivis P2KP yang 

menjadi berbeda dalam menampilkan perilaku komunikasinya. 

Ketiga kategori perempuan tersebut yaitu perempuan religius, 

perempuan pragmatis dan perempuan pengabdi. 

4) Penelitian yang dilakukan oleh Zakiyah, dengan judul Pemberdayaan 

Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri al Irsyad (2010). Dalam 

penelitian Lajnah Wanita dan Putri Al-Irsyad cabang Surabaya 

adalah Organisasi ini mempunyai beberapa program pemberdayaan 

perempuan yaitu (1) pemberdayaan ekonomi dilakukan dengan 

pembagian beras, pembagian zakat, desa binaan, penyewaan alat 

pesta dan jasa paket kematian, (2) pemberdayaan di bidang 

pendidikan melalui pengajian di desa binaan, pengajian kemisan, dan 

kajian tafsir. (3) Pemberdayaan di bidang kesehatan dilakukan 

dengan pemberian bantuan pengobatan dan pengajian/ceramah 

dengan materi kesehatan, (4) Pemberdayaan di bidang agama 

dilaksanakan melalui pengajian di desa binaan, pengajian kemisan, 

dan kajian tafsir. Dalam program yang dilaksanakan tersebut terjadi 

proses transfer pengetahuan dan pemahaman, serta proses 

penyadaran.   

5) Penelitian yang dilakukan Crisvi Pratama, dengan judul Faktor-

Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pemberdayaan Perempuan 
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Desa Joho di Lereng Gunung Wilis (2013). Dari penelitian terseput 

dapat diperoleh kesimpulan terdapat 9 faktor yang mempengaruhi 

keberhasilan pemberdayaan perempuan Desa Joho di Lereng Gunung 

willis, yaitu (1) peran pemerintah, (2) Koperasi. Koperasi menjadi 

wadah perempuan dalam melakukan kegiatan ekonomi juga 

merupakan wadah dalam mengembangkan pengetahuan dan softskill 

perempuan dalam hal berorganisasi, musyawarah mufakat, 

manajemen keuangan, serta kepemimpinan. (3) Peran LSM. LSM 

Alha-Raka membantu pemetaan kondisi sosial dan politik 

masyarakat Joho, serta mengakomodir kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan perempuan Joho. (4) Peran Pendamping. Bapak M. Zaini 

selaku anggota LSM Alha-Raka yang mendampingi perempuan Joho 

dalam melakukan kegiatan-kegiatanya. (5) Peran Local Community 

Organization. Organisasi secara nyata memberikan manfaat 

masyarakat, dimana di dalamnya masyarakat mampu menghimpun 

ide, melakukan musyawarah dan membicarakan apa yang harus 

dilakukan untuk merubah desa mereka ke arah yang lebih baik. (6) 

Partisipasi. Partisipasi perempuan dalam pemberdayaan yang di 

lakukan cukup tinggi. (7) Kebutuhan akan penghargaan. Salah satu 

hal yang memotivasi perempuan untuk bergerak, karena kebutuhan 

mereka untuk dihargai. (8) Pendekatan personal. Pendamping 

melalkukan pendekatan personal kepada masyarakat. (9) 

Kepemimpinan. Kepemimpinan yang dilakukan Ibu Sulastri mampu 
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memberikan manfaat yang signifikan bagi pemberdayaan 

perempuan. 

6) Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Ayu Hidayati, dengan judul 

Pemberdayaan  Perempuan melalui Gerakan Perempuan Islam 

Aisyiyah Provinsi Lampung. Dalam penelitian ini disimpulkan 

Pemberdayaan masyarakat khususnya perempuan di Organisasi 

Aisyiyah Lampung sudah cukup signifikan dirasakan bagi 

masyarakat secara umum dan bagi perempuan khususnya di Provinsi 

Lampung, hal ini terlihat pada Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan 

perempuan yang terorganisir dalam beberapa majelis dan organisasi 

yaitu: Pendidika Dasar dan Menengah (Dikdasmen), Tabligh, 

Ekonomi, Kesejahteraan Sosial, Kesehatan dan Lingkungan Hidup, 

Kebudayaan, dan Hukum dan Advokasi yang kesemua kegiatan 

tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat khususnya kaum 

perempuan. Faktor-faktor pendukung :  Dukungan pemerintah 

melalui beberapa  MoU Pimpinan Pusat Aisyiyah dan instansi- 

instansi pemerintah di Provinsi Lampung dan Semangat dan 

antusiasme anggota muslimat dan masyarakat yang mendukung 

pelaksanaan kegiatan Aisyiyah Lampung. Sedangkan faktor-faktor 

pelaksanaan kegiatan antara lain: Masalah finansial yaitu 

keterbatasan sumber dana untuk operasional kegiatan dan Masalah 

waktu dan kesibukan pengurus sehingga menghambat pelaksanaan 

kegiatan, serta sulitnya hubungan antar daerah yang berjauhan. 
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7) Penelitian yang dilakukan Alizar Isna dan Syah Firdaus, dengan 

judul Prospek Pemberdayaan Perempuan Di Desa Tumiyang 

Kabupaten Banyumas (Studi Evaluasi Implementasi Program 

P2MPD) (2004). Dari hasil Penelitian tersebut dapat disimpulkan 

perempuan telah berpartisipasi secara aktif dalam setiap tahapan 

kegiatan program P2MPD. Partisipasi perempuan tersebut tidak 

berawal dari kesadaran, tetapi lebih karena memenuhi ketentuan 

program dan pelaksana. Pada tahapan selanjutnya partisipasi 

perempuan telah dilandasi keinginan untuk belajar dan memenuhi 

kepercayaan pemilih. Faktor-faktor penghambat proses 

pemberdayaan perempuan adalah belum ada kesepakatan di antara 

para pelaksana program; mekanisme yang “memaksa” perempuan 

berpartisipasi sebagai anggota Tim Sembilan; masih besar peran 

aparatur desa dan pelaksana program; Program lebih berorientasi 

pada aspek fisik; masih besarnya orientasi pemerintah desa pada elit 

desa dan elit organisasi desa; kurangnya dukungan keluarga terhadap 

keterlibatan perempuan dalam kegiatan Tim Sembilan dan program 

P2MPD. Sedangkan faktor-faktor pendukungnya adalah ketegasan 

prinsip pemberdayaan perempuan pada program mampu mendorong 

partisipasi perempuan dalam tim sembilan dan pelaksanaan program 

P2MPD; anggota perempuan tim sembilan mempunyai kemauan 

untuk belajar. 
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8) Penelitian yang dilakukan oleh Wildan Saugi dan Sumarno, dengan 

judul Pemberdayaan Perempuan melalui Pelatihan Pengolahan 

Bahan Pangan Lokal. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan (1) 

Perencanaan partisipatoris terdiri dari identifikasi kebutuhan dusun 

dan penyiapan tim pengelola program dusun. (2) Pelaksanaan proses 

pemberdayaan melalui pelatihan dimulai dengan  menyiapkan tim 

pengelola, membentuk  kelompok usaha, menjalin kemitraan dengan 

pihak pemerintah dan swasta, membangun rumah produksi, 

mengajukan izin produksi, produksi dan pemasaran produk,  

melakukan studi banding ke industri rumah tangga, melakukan 

perbaikan dan diversifikasi produk, dilanjutkan dengan pelatihan 

massal, dan pendampingan. (3) Indikator keberhasilan pelatihan 

diantaranya adalah bertambahnya pengetahuan dan keterampilan 

warga, serta diperolehnya pendapatan hasil usaha penjualan produk. 

(4) Keberlanjutan program pemberdayaan perempuan ditunjukkan 

dengan telah adanya pengembangan produk atau variasi produk dan 

terbentuknya kemandirian tim. 

9) Penelitian yang dilakukan Arbaiyah Prantiasih, dengan judul 

Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan. Dalam penelitian tersebut 

dapat diperoleh kesimpulan upaya pemberdayaan perempuan adalah 

bagian integral dari upaya pembangunan nasional. Oleh karenanya 

upaya untuk memberdayakan perempuan merupakan upaya yang 

berkelanjutan sesuai dengan dinamika perubahan sosial budaya 
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ataupun ekonomi yang berlangsung secara cepat dalam era global ini. 

Sasaran program pemberdayaan perempuan atau empowerment of 

women diarahkan untuk mengembangkan dan mematangkan 

berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan 

untuk memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-

laki, serta untuk memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama 

terhadap sumber daya pembangunan. Dengan kondisi ini perempuan 

Indonesia akan dapat mengembangkan kapasitas dirinya untuk 

aktualisasi perannya sebagai mitra sejajar laki-laki dalam 

pembangunan keluarga dan bangsa. Oleh sebab itulah dengan 

kesetaraan tugas dan kewajiban yang diperankan maka dalam 

menghadapi tantangan global perempuan Indonesia harus 

memerankan peran domestik dan publik secara seimbang. 

10) Penelitian yang dilakukan oleh Lutfiyah, dengan judul 

Pemberdayaan Wanita Berbasis Potensi Unggulan Lokal. Dalam 

penelitian dapat diperoleh kesimpulan perempuan memiliki potensi 

untuk melakukan berbagai kegiatan produktif yang menghasilkan 

dan dapat membantu ekonomi keluarga. Lebih luas lagi ekonomi 

nasional, apalagi potensi tersebut menyebar di berbagai bidang. 

Suatu kenyataan bahwa dewasa ini keikut-sertaan wanita dalam 

mencapai tujuan pembangunan sangat diharapkan. Berbagai peran 

dan tugas ditawarka bagi wanita, dalam hal ini tentunya kita harus 

selalu selektif jangan sampai terkecoh sehingga lupa pada kodratnya. 
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Melalui program Desa Vokasi ini diharapkan terbentuk kawasan desa 

yang menjadi sentra beragam vokasi, dan terbentuknya kelompok-

kelompok usaha yang berasal dari sumber daya wanita yang 

memanfaatkan potensi sumberdaya dan kearifan lokal. Dengan 

demikian, warga masyarakat dapat belajar dan berlatih menguasai 

keterampilan yang dapat dimanfaatkan untuk bekerja atau 

menciptakan lapangan kerja sesuai dengan sumberdaya yang ada di 

wilayahnya, sehingga taraf hidup masyarakat semakin meningkat. 

11) Penelitian yang dilakukan oleh G. S. Ogato, dengan judul The quest 

for gender equality and women’s empowerment in least developed 

countries:  Policy and  strategy implications for achieving 

millennium development goals in Ethiopia (Mencari Kesetaraan 

Gender dan Pemberdayaan Perempuan di Negara-Negara kurang 

Berkembang: Kebijakan dan Implikasi untuk mencapai tujuan 

Pembangunan Millennium di Ethiopia). Simpulan dari penelitian 

tersebut adalah  kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

adalah upaya pembangunan berkelanjutan di negara yang kurang 

berkerkembang. Dengan kata lain, tanpa kesetaraan gender dan 

langkah-langkah kebijakan pemberdayaan perempuan  hampir tidak 

mungkin untuk negara kurang berkembang seperti Etiopia ke 

mewujudkan tujuan pengurangan kemiskinan, sasaran pembangunan 

milenium dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Perempuan 

Ethiopia secara ekonomi, sosial, budaya dan politik dirugikan dalam 
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menikmati hak yang sama, dalam mengakses peluang, pengambilan 

keputusan proses, dan sumber daya dasar. Dengan kata lain, 

meskipun sejumlah kebijakan yang muncul yang mendukung dan 

mendorong partisipasi perempuan dalam pembangunan, akses 

perempuan dan kontrol sumber daya produktif, informasi, pelatihan 

dan pendidikan, pekerjaan dan dalam pengambilan keputusan yang 

terbatas. Selain itu, dalam ekonomi, hukum, sosial, dan politik semua 

sama pentingnya untuk menangani ketidak setaraan gender yang ada 

dan rendah status perempuan di negara-negara kurang berkembang 

dan Ethiopia. Upaya yang menjanjikan sedang dilakukan oleh 

Republik Demokratik Federal Ethiopia untuk kesetaraan jender dan 

isu pemberdayaan perempuan dalam proses pencapaian tujuan 

pembangunan millennium. Namun demikian, banyak yang harus 

dilakukan untuk kesetaraan gender yang lebih efektif dan perempuan 

pemberdayaan sehingga tujuan pembangunan milenium (MDGs) dan 

pembangunan berkelanjutan tujuan akan tercapai di Ethiopia. 

Adaptasi dari praktek-praktek yang baik kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan dari negara-negara yang sukses, 

implementasi yang tepat dari diratifikasi konvensi internasional 

tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dan 

pengembangan dan pelaksanaan kebijakan jender nasional yang 

sesuai akan memperbaiki kondisi perempuan Ethiopia di tahun-tahun 

mendatang. 



43 
 

 
 

12)  Penelitian yang dilakukan Md. Aminur Rahman, dengan judul 

Women’s Empowerment: Concept and Beyond. Dalam penelitiannya 

dapat diambil simpulan bahwa sebelum pemberdayaan, menjadi 

popular, perempuan berbicara tentang mendapatkan kontrol atas 

hidup mereka, dan berpartisipasi dalam membuat keputusan yang 

mempengaruhi mereka di rumah dan masyarakat, dalam kebijakan 

pemerintah dan pembangunan internasional. Tapi masalahnya adalah, 

sangat sedikit memiliki konsepsi yang jelas tentang pemberdayaan. 

Maka perlu adanya pemahaman mengenai pemberdayaan gender. 

Mengingat keterbatasan digambarkan di atas pemberdayaan 

perempuan mendekati perlu pemberdayaan gender. Pemberdayaan 

gender   menandakan transformasi hubungan gender dari hirarki 

rencana egaliter daripada hanya bermain-main dengan posisi 

kekuatan perempuan. Hal ini bertujuan untuk pengerjaan ulang dari 

hubungan gender dalam kerangka yang lebih baik daripada kerangka 

konflik. Pemberdayaan gender adalah kategori yang luas yang 

mencakup pemberdayaan perempuan tanpa menciptakan perasaan 

was-was dari pengebirian laki-laki. Itu mendorong keseimbangan 

dalam hubungan gender sebagai melawan satu sisi pendekatan 

pemberdayaan perempuan 

13) Penelitian yang dilakukan oleh Carolyne, dengan judul Women, 

Education and Empowerment. Dalam penelitian tersebut, simpulan 

yang diperoleh adalah Pendidikan perempuan telah menjadi salah 
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satu tujuan utama pembangunan di tahun sembilan puluhan, sangat 

penting untuk memeriksa asumsi di mana kebijakan, program dan 

proyek yang formulated towards tujuan ini. Baru-baru ini, konsep 

pemberdayaan telah terikat dengan berbagai kegiatan yang dilakukan 

oleh dan untuk perempuan di daerah yang berbeda, termasuk 

pendidikan. Dalam semua ini, pertanyaan terkait adalah: dari apa dan 

yang perspektif kita akan mengevaluasi asumsi tersebut dan hasil 

yang memberdayakan? 

14) Penelitian yang dilakukan oleh Manisha Desi dan Rachel Rinardo, 

dengan judul Reorienting Gender and Globalization: Introduction to 

the Specisl Issue. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan yaitu 

pengetahuan pada gender dan globalisasi telah memberikan 

kontribusi yang jauh lebih kompleks, gambar dampak proses global 

serta menambahkan perspektif gender penting pada proses tersebut.. 

Namun, ada lebih banyak pengetahuan mengenai gender dan 

globalisasi bisa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dari 

proses global. Untuk melakukannya, sastra perlu mengembangkan 

lebih lanjut dengan mengatasi beberapa keterbatasan: (1) pemahaman 

gender yang masih cenderung mencerminkan pengaturan seks / jenis 

kelamin biner umum untuk masyarakat Barat, sementara gagal untuk 

mengatasi pengaruh sejarah kolonial dan negara-negara postkolonial 

(Roberts dan Connell, feminis Teori 17 (2): 135-140, 2016; Sinha 

2012); (2) asimetri jenis kelamin, yaitu, fokus tidak proporsional 
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terhadap perempuan; (3) serangkaian sempit masalah yang datang di 

bawah lensa analitis; (4) fokus utama di luar AS; dan akhirnya (5) 

pembagian kerja berdasarkan gender intelektual yang terutama 

feminis yang mengidentifikasi sebagai perempuan belajar gender dan 

globalisasi sementara mereka yang mengidentifikasi sebagai laki-

laki, feminis atau sebaliknya, cenderung untuk mempelajari gender 

buta globalisasi.  

15) Penelitian yang dilakukan oleh Katie Cloran-Roy, dengan judul 

Towardsa Model of Positive Youth Development Specific to Girls of 

Color:Perspective on Development, Resilience, and Empowerment. 

Penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan model teoritis feminis 

dari perkembangan remaja untuk anak perempuan warna, model 

yang dapat digunakan untuk mengkritik dan menolak dominan defisit 

berorientasi perspektif tentang gadis-gadis dari warna yang muncul 

dalam penelitian dan konteks pendidikan. Mengintegrasikan ekologi, 

fenomenologis, dan kritis ras perspektif feminis pada pengembangan 

dan sosialisasi dan menekankan bahwa muncul identitas perempuan 

yang heterogen secara kompleks. Model disesuaikan kompetensi 

model pengembangan remaja positif yang ada (Lerner et al di J Awal 

Adolesc 25 (1):. 10-16, 2005) dengan menyuntikkan mereka dengan 

lensa feminis kritis yang menekankan kesadaran kritis, ketahanan, 

dan ketahanan dan memungkinkan kita untuk menentukan model 
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untuk muat pengalaman dan konteks di mana anak perempuan warna 

berkembang.  

16) Penelitian yang dilakukan Monika Arnez, dengan judul Empowering 

women through Islam: Fatayat NU between Tradition and Change. 

Dari penelitian tersebut disimpulkan Dalam sejarah awal, kepekaan 

orang untuk isu-isu gender sulit dalam NU. Pemberdayaan baru 

muncul Pada akhir 1990-an, dimana Fatayat NU telah menyatakan 

pemberdayaan perempuan sebagai salah satu tujuan pusat dan telah 

digunakan interpretasi hanya gender dari sumber-sumber islam untuk 

melegitimasi tujuan ini. Untuk Fatayat, menafsirkan sumber-sumber 

Islam melayani dua penyebab. Pertama, memungkinkan perempuan 

untuk berkontribusi pada wacana tentang kesetaraan gender dalam 

masyarakat Muslim Indonesia dan untuk menyebarkan pandangan 

mereka di depan umum. Interpretasi yang berkaitan dengan tema 

topikal seperti kepemimpinan perempuan, aborsi dan kekerasan 

terhadap perempuan adalah contoh dari kontribusi ini. Kedua, 

praktek menafsirkan sumber-sumber Islam berfungsi sebagai dasar 

ideologi untuk program Fatayat telah diluncurkan, seperti LKP2 dan 

kikir, yang sangat didasarkan pada kerja advokasi. Interpretasi 

digunakan untuk menyediakan wanita, terutama di daerah pedesaan, 

dengan informasi tentang hak dan kewajiban mereka dalam 

masyarakat Indonesia modern. Mereka melayani untuk 

menginformasikan wanita tentang posisi mereka harus memiliki 
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dalam masyarakat dan tentang bagaimana seorang Muslim yang baik 

harus hidup. Alasan mengapa Fatayat NU sangat bergerak terhadap 

penafsiran bias gender dari sumber-sumber Islam, adalah bahwa 

anggotanya percaya bias gender mengarah ke persepsi diri terdistorsi 

oleh perempuan, yang menurut Fatayat NU, adalah jantung dari 

banyak masalah yang perempuan dihadapi. 

17) Penelitian yang dilakukan oleh Luuk van Kempen, dengan judul The 

‘Downside’ of Women Empowerment in India: An Experimental 

Inquiry into the Role of Expectations. Simpulan dari penelitian ini 

adalah Laporan pada percobaan lapangan dilakukan di antara 

perempuan miskin yang diselenggarakan di kelompok swadaya di 

utara timur India. Eksperimen dalam permainan sederhana 

apakah harapan terlalu optimis sehubungan dengan manfaat dari 

berolahraga badan mengurangi apresiasi seseorang yang tersisa 

dengan lembaga di masa depan. Jika demikian, tidak realistis 

harapan dapat memicu perilaku yang membahayakan proses 

pemberdayaan. Ini hipotesis bahwa emosi negatif, seperti 

kekecewaan, membawa risiko tersebut. Harapan berlebihan memang 

dapat bekerja melawan pemberdayaan jika kesenjangan 

antara hasil yang dicapai dan diharapkan mengikuti peningkatan 

lembaga yang cukup besar. Namun, kesenjangan harapan sederhana 

memiliki efek sebaliknya dan cenderung untuk mempromosikan 

sikap kondusif untuk pemberdayaan. Penjelasan sementara untuk 
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hasil ini ditawarkan dengan menggabungkan wawasan dari karya 

terbaru pada peran aspirasi. 

18) Penelitian yang dilakukan Annemire Van Geel, dengan judul 

Separate or together? Women-only public spaces and participation 

of Saudi women in the public domain in Saudi Arabia. Penelitian 

tersebut menunjukkan bagaimana perkembangan perempuan dalam 

ruang publik. Perkembangan di dunia publik dalam upaya 

mengkonsolidasi posisisinya sendiri sebagai pihak yang berkuasa. 

19) Penelitian yang dilakukan Patty Tamara Lenard, dengan judul 

Agency, empowerment and culture, diperoleh kesimpulan teori 

politik liberal terus berjuang dengan pertanyaan-pertanyaan gender 

dan budaya, dan wawasan yang diambil dari dalam teori feminis 

terus menekan teori liberal untuk beradaptasi dan berkembang dari 

waktu ke waktu.  

20)  Penelitian yang dilakukan Juan Bonillla, dkk, dengan judul Cash for 

Women’s Empowerment? A Mixed-Methods Evaluation of the 

Government of Zambia’s Child Grant Program. Hasil penelitian 

menunjukkan pemberdayaan perempuan, didefinisikan secara luas, 

adalah manfaat obyektif dan sering dikutip dari program pemberian 

harga sosial di negara-negara berkembang. Meskipun janji dan 

potensi untuk memberdayakan perempuan, bukti yang mendukung 

hasil ini adalah campuran. Selain itu, ada sedikit bukti dari program 

di Afrika. Kami melakukan evaluasi campuran-metode Pemerintah 
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Hibah Program Anak Zambia, target kemiskinan, menyerahkan tanpa 

syarat yang diberikan kepada ibu atau pengasuh utama anak-anak 

muda berusia nol sampai lima. Komponen kuantitatif adalah empat 

tahun memanjang berkerumun-acak kontrol percobaan di tiga 

kabupaten pedesaan, dan komponen kualitatif adalah pengumpulan 

data satu kali melibatkan wawancara mendalam dengan wanita dan 

pasangannya dikelompokkan pada status perkawinan dan partisipasi 

program. Studi kami menemukan bahwa perempuan di rumah tangga 

penerima sedang membuat keputusan yang lebih tunggal atau 

gabungan (di lima dari sembilan domain). Namun, dampak 

diterjemahkan ke dalam peningkatan yang relatif sederhana dalam 

jumlah keputusan domain seorang wanita terlibat dalam, rata-rata 

sebesar 0,34 (atau peningkatan 6% lebih baseline berarti 5,3). Kami 

menemukan bahwa perubahan dalam hubungan rumah tangga 

dibatasi oleh norma-norma gender yang bercokol, yang menunjukkan 

laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan pembuat keputusan utama. 

Mengacu pada penelitian terdahulu mengenai pemberdayaan 

perempuan, penelitian ini dilakukan  dalam rangka melengkapi penelitian 

sebelumnya yang dilakukan. Dalam penelitian ini terdapat perbedaan 

dengan penelitian terkait, dalam penelitian yang akan saya teliti membahas 

mengenai pemberdayaan perempuan di Kabupaten Brebes, bagaimana 

pemberdayaan yang dilaksanakan, apa saja program-programnya serta 

bagaimana hambatan yang ada dalam pelaksanaan pemberdayaan tersebut. 
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C. Kerangka Berpikir  

 Dalam pandangan masyarakat Indonesia, perempuan hanya 

dianggap sebagai penyokong yang kehidupannya hanya berkutat pada 

kegiatan di rumah, mengurus anak, memasak, membersihkan rumah. 

Perempuan mengalami adanya subordinasi, dimana perempuan dianggap 

sebagai pihak nomor dua, yang posisinya berada di bawah laki-laki.  

Dalam masyarakat, perempuan mengalami ketimpangan dimana 

perempuan tidak memperoleh hak dan akses yang sama dalam segala 

bidang, baik pendidikan, ekonomi, kesehatan, politik  serta manfaat dari 

pembangunan. Perempuan hanya berkutat pada kegiatan domestik dan 

perempuan tidak layak dalam ruang publik, ruang publik lebih di dominasi 

oleh kaum laki-laki. Melihat nasib kaum perempuan yang mengalami 

ketidakadilan maka muncullah feminisme yang menginginkan adanya 

kebebasan bagi kaum perempuan, dimana perempuan mempunyai hak dan 

akses yang sama dalam memperoleh kesempatan di bidang pendidikan, 

ekonomi, politik dan manfaat dari hasil pembangunan.    

Bagi feminisme sosialis ketidakadilan bukan akibat dari perbedaan 

biologis, tetapi lebih karena penilaian dan anggapan terhadap perbedaan 

itu. Ketidakadilan juga bukan karena kegiatan produksi atau reproduksi 

dalam masyarakat, melainkan karena manifestasi ketidakadilan gender 

yang merupakan konstruksi sosial. Oleh karena itu yang mereka perangi 

adalah konstruksi visi dan ideologi masyarakat serta struktur dan sistem 

yang tidak adil yang dibangun atas bias gender (Fakih, 2004:92-94).  
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Gerakan feminis tidak sekadar upaya pemenuhan kebutuhan praktis 

kondisi perempuan, atau hanya dalam rangka mengakhiri dominasi gender 

dan manifestasinya seperti: eksploitasi, marginalisasi, subordinasi dan 

pelekatan stereotip, melainkan perjuangan transformasi ke arah penciptaan 

struktur yang secara fundamental baru dan lebih baik (Fakih, 2004:100).  

Untuk memperjuangkan kaum perempuan, dimana selama ini adanya 

pemahaman yang salah mengenai gender yang merupakan konstruksi 

sosial. Untuk meluruskan pemahaman gender yang merupakan konstruksi 

sosial dan memperjuangkan hak asasi kaum perempuan dan keadilan yang 

sama antara laki-laki dan perempuan maka perlu adanya pemberdayaan 

bagi perempuan.  

Berdasarkan uraian diatas, melihat nasib perempuan yang selalu 

terbelakang dan selalu menjadi nomor dua, sehingga perempuan 

mengalami adanya ketidakadilan, maka muncullah teori feminisme 

sosialis, yang mengatakan bahwa ketidakadilan disebabkan adanya 

konstruksi sosial dalam masyarakat yang salah, maka perlu adanya 

transformasi struktur sosial ke arah yang lebih baik, dimana perempuan 

dan laki-laki mempunyai hak dan akses yang sama dalam setiap bidang 

kehidupan dan perempuan mempunyai kedudukan yang sama dengan laki-

laki dalam masyarakat. Untuk itulah, maka perlu adanya pemberdayaan 

perempuan sebagai upaya memberikan kemampuan/daya kepada 

perempuan untuk mengembangkan dirinya sehingga memperoleh 
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kedudukan dalam masyarakat dan mempunyai peran penting dalam 

pembangunan. 

Dari uraian di atas kerangka berpikir dapat digambarkan dalam 

bentuk bagan sebagai berikut:  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan  

Dari hasil penelitian  mengenai Pemberdayaan Perempuan di 

Kabupaten Brebes tahun 2012-2016 maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Pemberdayaan perempuan di Kabupaten Brebes dilaksanakan oleh 

Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten 

Brebes, yang terbagi menjadi dua bidang, yaitu Pengarusutamaan Gender 

dan Kualitas Hidup Perempuan. Pemberdayaan perempuan dilakukan 

dengan melakukan penyadaran dan pemberian informasi kepada 

perempuan serta pelatihan keterampilan dan kewirausahaan, untuk 

meningkatkan kualitas hidup perempuan.  

Pemberdayaan yang dilakukan memberikan manfaat yaitu: 

1) Adanya kesadaran perempuan akan posisi dan peran perempuan 

untuk memperoleh akses dan kesempatan yang sama dengan laki-

laki.  

2) Dengan adanya keterampilan dan bimbingan usaha, masyarakat 

dapat memiliki keterampilan dan membangun usaha kecil untuk 

membantu perekonomian keluarganya  

3) Perempuan memperoleh kegiatan yang lebih produktif bukan 

hanya ibu rumah tangga yang hanya mengurus rumah. 
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Dalam pemberdayaan perempuan terdapat pendorong dan kendala 

yang dihadapi. Faktor pendorong dalam pemberdayaan perempuan adalah 

adanya dana APBD, sarana dan prasarana dan antusiasme masyarakat. 

sedangkan kendala yang dihadapi, yaitu kurangnya modal untuk 

mengembangkan usaha dan kurangnya sumber daya manusia dalam 

mengembangkan usaha kecil bagi masyarakat Kabupaten Brebes 

B. Saran 

1. Kepada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan  

Perlu adanya tempat tersendiri  bagi masyarakat Kabupaten 

Brebes untuk memasarkan produk lokal supaya dapat bersaing dengan 

produk luar lainnya. 

2. Kepada BKBPP Kabupaten Brebes 

a) BKBPP Kabupaten Brebes dapat bekerjasama dengan  pemerintah 

Kabupaten Brebes guna memberikan tempat tersendiri memasarkan 

produk lokal masyarakat Kabupaten Brebes 

b) BKBPP Kabupaten Brebes perlu meningkatkan motivasi kepada 

masyarakat untuk mengembangkan usahanya. 



 
 

106 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Abdullah, Irwan. 2003. Sangkan Paran Gender. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 

 

Anoraga, Pandji. 2003. Psikologi Kepemimpinan. Jakarta : PT. Rineka Cipta 

 

Anwar. 2007. Manajemen Pemberdayaan Perempuan (Perubahan Sosial Melalui 
pembelajaran Vocatiopnal Skill  pada keluarga Nelayan). Bandung: CV. 

ALFABETA 

 

Arikunto, Suharsimi. 2002. Presedur Penelitian. Jakarta : PT Rineka Cipta 

 

Arnez, Monika. 2010. Empowering Women Through Islam: Fatayat NU between 
Tradition and Change. Journal of Islamic Studies 21 (1). Pp. 59-88. Oxford 

University Press 

 

Astuti, Tri Marhaeni Pudji. 2011. Konstruksi Gender dalam Realitas  Sosial. 
Semarang : Unnes Press 

 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes 

 

Daulay, Harmona. 2006. “Pemberdayaan Perempuan (Studi Kasus Pedagang 
Jamu di Gedung Johor Medan)”. Jurnal Harmoni Sosial (I) 1: 7-14  

http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/15292/1/har-sep2006-

%20(2).pdf (3 mei 2016)  

 

Fakih, Mansour. 1996. Analisis Gender dan Transformasi Sosial. Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar 

 

Geel, Annemire Van. 2016. Separate or together? Women-only public spaces and 
participation of Saudi women in the public domain in Saudi Arabia. Cont 

Islam (2016) 10:357–378. http://link.springer.com/article/10.1007/s11562-

015-0350-2/fulltext.html ( diakses pada 21 maret 2017) 

 

Hidayati, Dewi Ayu. 2013.  Pemberdayaan Perempuan Melalui Gerakan 
Perempuan Islam Aisyiyah Provinsi lampung. Dalam Jurnal Sosiologi. Vol. 

15. No.2. Hal 87-95. Lampung : Universitas Lampung 

http://publikasi.fisip.unila.ac.id/index.php/sosiologi/article/view/182/1  

( diakses pada 14 Maret 2017) 
 

Kempen, Luuk Van. 2009. The ‘Downside’ of Women Empowerment in India: An 
Experimental Inquiry into the Role of Expectations. Soc Indic Res (2009) 

94: 459-482. http://link.springer.com/article/10.1007/s11205-009-9442-

9/fulltext.html (diakses pada 21 Maret 2017) 

 



107 

 
 

Irwan, Zoer’aini Djamal. 2009. Besarnya Eksploitasi Perempuan dan Lingkungan 
di Indonesia Siapa Bisa Mengendalikan Penyulutnya?. Jakarta : PT. Elex 

Media Komputindo 

 

Isna, Alizar dan Syah Firdaus. 2004.  Prospek Pemberdayaan Perempuan di Desa 
Tumiyang Kabupaten Banyumas( Studi Evaluasi Implementasi Program 
P2MPD).  Dalam Jurnal Pembangunan Pedesaan. Vol.IV. No.1. Hal. 10-20. 

Purwokerto: Universitas Jendelan Soedirman. 

 

Lutfiana, Nana. 2013. ‘Kepemimpinan Kepala Desa Perempuan Di Desa Karas 

Kepoh Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang’. Skripsi. Fakultas Ilmu 

Sosial Universitas Negeri Semarang 

 

Lutfiyah. 2013. Pemberdayaan Wanita Berbasis Potensi Unggulan Lokal. Dalam 

SAWWA. Vol.8. No.2. Hal 213-224. Semarang: IAIN WAlisongo 

Semarang 

http://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/653 ( diakses 

pada 14 Maret 2017) 
 

Medel, Carolyne (Ed). 1995.  Women, Education and Empowerment (Pathway 
toward Autonomy).  Hamburg: UNESCO Institue for Education. 

 
Moleong, Lexy. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

-----   2007. Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi). Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya 

 

Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. 2005. Perempuan dan Politik. Jakarta: PT. 

Gramedia 

 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2014 tentang 

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik 
Sosial 

 

Pratama, Crisvi. 2013. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan 
Pemberdayaan Perempuan Desa Joho di Lereng Gunung Wilis. Dalam 

Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Volume 1 No. 1. Hal. 12-18. 

Surabaya: Universitas Airlangga.  

http://journal.unair.ac.id/filerPDF/3 Crisvi KMP V1 N1 Jan-April 2013.pdf( 

diakses pada 14 Maet 2017) 

 

Prantiasih, Arbaiyah. 2014. Reposisi Peran dan Fungsi Perempuan. Dalam Jurnal 

pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Th.27. No.1. Hal. 1-6. 

Malang: Universitas Negeri Malang 

 



108 

 
 

Pusat Kajian Wanita dan Gender, Universitas Indonesia. 2007. Hak Aszasi 
Perempuan Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender(Edisi 
Revisi). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia 

 

Rahman, Md. Aminur. 2013. Women Empowerment: Concept and Beyond. Global 

Journal of Human Social Science Sociology and Culture. Vol. 13. Issue 6. 

Version 1.0. USA : Global Journal Inc. 

 

Rivai, Veithzal. 2006.  Kepemimpinan dan perilaku Organisasi (Edisi Kedua). 
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 

 

Rinawati, Rini. 2010. Pemberdayaan Perempuan dalam Tridaya Pembangunan 
Melalui pendekatan Komunikasi antar Pribadi (Kajian fenomenologis 
mengenai Konstruksi Sosial Pemberdayaan Perempuan Melalui PNPM 
Mandiri P2KP. Dalam Prosiding SNaPP 2010 Edisi Sosial. 

 

Ruslan, Murniati. 2010. “Pemberdayaan Perempuan dalam Dimensi 
Pembangunan Berbasis Gender”. Dalam Jurnal Musawa (II) 1: 79-96 

http://Download.Portalgaruda.Org/Article.Php? (3 mei 2016) 

 

Salman, Ismah. 2005. Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah. Jakarta: PSAP 

Muhammadiyah 

 

Setyowati, Dewi Liesnoor dkk. 2015. Buku Panduan Penulisan Skripsi. Fakultas 

Ilmu Sosial: Universitas Negeri Semarang. 

 

Sutikno, Sobry. 2014. Pemimpin Dan Kepemimpinan Tips Praktis Menjadi 
Pemimpin yang Diidolakan. Lombok: Holistica 

 

Sugiyono. 2012.  Metode Penelitian Pendidikan. Bandung : CV. Alfabeta 

 

Ogato, G.S. 2013. The Quest for Gender Equality and Women’s Empowerment in 
Least Developed Countries: Policy and Strategy Implications for Achieving 
Millennium Development Goals in Ethiophia. Dalam  International Journal 
of Sociology and Anthropology. Vol.5(9).Pp.358-372.  

 

Ollenburger, Jane C. dan Helen A. Moore. 2002. Sosiologi Wanita. Terjemahan 

Budi Sucahyono dan Yan Sumaryana. Jakarta: PT. Rineka Cipta 

 

Undang- undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

 

United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia. 2010. Partisipasi 
Perempuan dalam Politik dan Pemerintah Makalah Kebijakan. Jakarta: 

UNDP Indonesia 

 



109 

 
 

Wahid, Abdul. 2015. Eksistensi Kepemimpinan Perempuan dalam Pemikiran 
Gender Fatimah Mernisi. Dalam Jurnal Pelopor Pendidikan [online], vol 

7(2), 14 halaman.  
 

Wildan, Saugi dan Sumarno. 2015. Pemberdayaan Perempuan Melalui Pelatihan 
Pengolahan Bahan Pangan Lokal. Dalam Jurnal Pendidikan dan 

Pemberdayaan Masyarakat. Vol.27. No.1. Hal. 226-238. Yogyakarta: 

Universitas Negeri Yogyakarta 

http://journal.uny.ac.id/index.php/jppm/article/view/6361/6481  

(diakses pada 14 Maret 2017) 
 

Zakiyah. 2010. Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita dan Putri Al-
Irsyad Surabaya. Dalam Analisa Volume XVII No. 01. Hal 37-56.


