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Webinar tentang gerakan perempuan dan proyeksi kesetaraan gender Indonesia di
tahun 2045 dimoderatori oleh Yeremia Lalisang dan dibuka oleh Jaleswari Pramodhawardani.
Diskusi daring ini menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu: Asra Virgianita sebagai ketua
tim pengkaji dari Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) dan Centre for International
Relations Studies (CIReS); (2) Arivia Dara dan (3) Annisa Dina Amalia sebagai anggota tim
pengkaji; (4) Andi Yentriyani selaku ketua Komnas Perempuan; (5) Ani W. Soetjipto dari
Universitas Indonesia; serta (6) Woro Srihastuti selaku Direktur Perempuan, Anak, Pemuda,
dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas RI. Tiga nama terakhir berperan sebagai
penanggap atas laporan penelitian yang bertajuk ‘Gerakan Perempuan dan Proyeksi
Kesetaraan Gender Indonesia 2045.’
Asra Virgianita, Arivia Dara, dan Annisa Dina memaparkan temuan-temuan utama
dan beberapa skenario kebijakan luar negeri Indonesia hingga 2045. Berdasarkan data dari
World Economic Forum (WEF), Indonesia menempati posisi 101 dari 179 negara untuk
tingkat kesetaraan gender. Posisi tersebut tergolong rendah, padahal isu gender telah menjadi
isu strategis di Indonesia yang ditandai dengan dibentuknya Komnas Perempuan.
Metodologi yang digunakan oleh tim peneliti adalah penelusuran literatur kualitatif, analisis
terhadap laporan, penelusuran rilis media, serta wawancara dan diskusi kelompok
terpumpun. Tim peneliti juga melakukan tabulasi silang terhadap 11 indeks dari WEF dan
ditemukan bahwa ada 3 indeks yang dominan, yaitu Political Globalisation, Opportunity, dan
Democracy Index. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan peningkatan gerakan perempuan
setelah kejatuhan era Soeharto beserta pemetaan dari aktor-aktor gerakan perempuan selama
10 tahun terakhir, legislator perempuan, dan perempuan di tingkat menteri. Kerangka
analisis lalu disusun berdasarkan konsep Theorizing Feminist Policy milik Mazur (2020) dan
Mainstreaming Gender milik True (2003) yang melihat kesetaraan gender pada kebijakan dan
sosial budaya. Temuan ini berujung pada kuadran skenario kesetaraan gender, di mana posisi
terkini dari situasi kesetaraan gender Indonesia berada di skenario 4 (responsif/kurang
optimal dan moderat). Tim peneliti kemudian merumuskan rekomendasi kebijakan guna
pengarusutamaan gender (PUG) di Indonesia, yakni kebutuhan atas cetak biru kebijakan,
desain ulang agenda kesetaraan gender, kebijakan yang responsif dan inklusif, serta
pentingnya menjalin kerja sama dengan masyarakat sipil dan akademisi dalam penguatan
narasi kesetaraan gender di Indonesia.

Terhadap presentasi laporan penelitian tersebut, Andi Yentriyani memberikan
sejumlah komentar dan pandangan alternatif. Pasca 1998, kerangka HAM menjadi kerangka
yang penting dalam menavigasi dalam mengembangkan kebijakan, termasuk dalam
kebijakan pembangunan. Dalam hal ini, dinamika pergerakan perempuan bisa diamati dari
pergerakan akar rumput. Kemunculan UU No. 6/2014 tentang Desa sebetulnya memberikan
ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk bergerak di isu kepemimpinan. Melalui
Gerakan Perempuan Kepala Keluarga yang hadir dari Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat Mandiri (PNPM), stigma terhadap perempuan bisa dikikiskan. Andi
memberikan masukan agar penelitian diperkaya dengan evaluasi terhadap ekosistem saat ini
dari skenario yang ada. Untuk sekarang, misalnya, memasukkan isu gender ke pendidikan
bukanlah hal yang mudah. Terlebih lagi, ada tantangan intersectional dan birokrasi, misalnya
political appointing yang nyata di daerah. Sering kali yang ditunjuk untuk mengurus isu gender
justru individu yang buta gender. Penajaman pada ekosistem dalam kerangka analisis perlu
dilakukan oleh tim peneliti.
Menurut Ani W. Soetjipto, bicara pengarusutamaan gender dari sisi kajian akademik
berarti bicara mengenai woman & development dengan dilandasi oleh pemikiran feminisme.
Selama ini, pembahasan PUG justru lebih banyak dilakukan melalui kerangka institusional.
Tantangannya adalah bagaimana menghasilkan kebijakan yang tadinya buta gender menjadi
responsif gender. Dalam penelitiannya seharusnya ada data terpilah, pemakaian perspektif
gender, dan adanya kerja sama makro dan mikro. Kritiknya, kategori gender sebagai konsep
selama ini dipersepsikan hanyalah laki-laki dan perempuan. Padahal ada spektrum lain yang
tidak tertangkap dengan menggunakan kerangka penelitian dengan dua indikator tersebut.
Hal ini berakibat munculnya gap karena tidak semua gender berhasil terpotret, sehingga
cenderung menggeneralisasi dan homogen. Perlu adanya data yang bersifat intersectional,
agar penelitian tidak hanya melihat dari gender hierarchy. Padahal, kelompok selain laki-laki
dan perempuan juga akan mempengaruhi penelitian. Selain itu, Ani justru menggambarkan
ekosistem yang saat ini tidak cukup kondusif dengan tren demokrasi yang mengalami regresi.
Sarannya, perlu refleksi terhadap gerakan perempuan, karena selama ini pergerakannya
masih ad hoc dan pendekatannya belum intersectional.
Sebagai penanggap terakhir, Woro Srihastuti mengapresiasi kajian yang sudah
dilakukan, namun masih perlu adanya penajaman waktu penelitian pengarusutamaan
gender, yaitu pasca 1998 karena adanya integrasi gender dalam perencanaan pembangunan
nasional jangka panjang, menengah, maupun pendek. Pelaksanaan PUG tidak hanya berat di
masyarakat, tetapi juga di internal pemerintah. Kemitraan menjadi penting untuk mencapai

PUG. Gender menjadi salah satu agenda yang diprioritaskan dalam 7 Prioritas Nasional
RPJMN 2020-2024. PUG adalah strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam
pembangunan. Pembingkaian untuk peningkatan kesetaraan gender bisa dilakukan dengan
perlindungan terhadap perempuan, peningkatan akses pada layanan pendidikan, kesehatan
serta kepemimpinan, dan peningkatan akses dan fasilitas ekonomi. Pelaksanaan PUG
nantinya akan dilakukan melalui Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
Pendekatan dan cara yang tepat perlu diusahakan untuk memberi pemahaman terkait gender
dan kesetaraan gender pada masyarakat.
Karena keterbatasan waktu, hanya ada satu pertanyaan pada sesi tanya jawab, yakni
bagaimana melakukan transformasi budaya patriarki supaya menjadi lebih inklusif. Jawaban
pertama disampaikan oleh Andi Yentriyani yang mengatakan bahwa mengubah cara
pandang adalah prasyarat utama untuk memajukan PUG maupun mencapai kesetaraan yang
hakiki. Penelitian ini telah memberikan ulasan dan menunjukkan bahwa terdapat disparitas
pengetahuan gender dalam sistem pendidikan Indonesia selama 20 tahun terakhir. Selain itu,
kondisi di lapangan juga jauh berbeda, misalnya mengenai cara berpakaian. Perempuan
diwajibkan memakai rok yang pada akhirnya berpengaruh pada aktivitas bermain yang
anak-anak. Transformasi budaya harus dipastikan terintegrasi dengan sistem pendidikan
Indonesia. Selain itu, pembinaan aparatur negara mengenai perspektif kesetaraan gender juga
perlu digalakkan sebagai sikap tegas institusi pemerintah untuk membangun ekosistem yang
memastikan kesetaraan gender.
Asra Virgianita menambahkan, kesetaraan gender tidak hanya ditanamkan melalui
pendidikan formal, namun juga pendidikan informal, baik dari keluarga maupun pemuka
agama. Aparatur negara maupun kader-kader partai politik ini penting untuk menjamin
kesetaraan gender ke depannya.
Jika dilihat dari sisi universitas dalam kaitannya dengan akademisi dan mahasiswa,
Ani W. Soetjipto berpandangan bahwa kesetaraan gender berkaitan erat dengan mindset. Bias
gender juga ada di ilmu pengetahuan yang dipelajari. Mempelajari tentang gender dilakukan
melalui lensa kritis. Namun, teman-teman akademisi sering kali masih bicara gender melalui
lensa konservatif sehingga cara pandangnya masih mono. Perbedaan antarbidang ilmu tetap
tajam karena pendekatan interdisiplinernya lemah. Dari sisi empiris, isu gender masih
dianggap kurang penting dan kurang strategis, sehingga peminatnya pun minim.
Tantangannya adalah pada cara pandang, lingkungan, dan budaya patriarki.
Terakhir, Woro Srihastuti berkomentar bahwa pendidikan menjadi salah satu hal yang
perlu diperkuat. Pendidikan tidak melulu dimulai secara formal, tapi bisa juga dimulai dari

pendidikan informal melalui keluarga. Sebagai contoh dari pengalamannya, upaya
menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi (AKI-AKB) dilihat sebagai isu
kesehatan saja, padahal juga terdapat isu gender. Apabila narasi ketidaksetaraan gender itu
berasal dari keluarga, tantangan muncul pada sejauh mana pemerintah bisa mengintervensi
keluarga. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan harus bermitra. Pemerintah masih
kedodoran dalam monitoring dan evaluasi, sehingga perlu adanya kemitraan erat dengan
akademisi maupun gerakan akar rumput di masyarakat.

