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Pendahuluan 

 Keluarga merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Di dalam keluarga, 

anak mendapatkan seperangkat nilai-nilai, aturan-aturan , maupun pengertian-pengertian 

tentang kehidupan. Ayah, ibu, serta anggota keluarga yang lain merupakan guru bagi 

anak. Oleh karena itu keluarga menjadi institusi yang penting bagi anak di dalam 

mengembangkan perilaku-perilaku tertentu.  

  Salah satu perilaku yang dipelajari di dalam keluarga adalah perilaku yang 

berkaitan dengan gender. Bagaimana anak laki-laki harus bersikap atau bagaimana anak 

perempuan harus berperilaku diajarkan pertama kali di dalam keluarga. Ada sebuah 

uangkapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan terletak pada cara 

memperlakukannya. Ungkapan tersebut tidak salah karena laki-laki dan perempuan 

memang sudah diperlakukan secara berbeda sejak mereka dilahirkan. Dalam 

perkembangannya laki-laki kemudian lebih banyak diuntungkan oleh budaya patriarki 

yang ada dalam masyrakat. Kondisi ini menjadikan perempuan terpinggirkan dalam 

banyak hal, termasuk di dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh negara. Bahkan 

dalam institusi keluarga, perempuan sering menjadi korban kekerasan yang 

mengakibatkan penderitaan bagi perempuan.   

 Menyadari hal tersebut, pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk 

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui INPRES No. 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangungan nasional. Melalui INPRES 

tersebut presiden menginstruksikan kepada seluruh pejabat negara, termasuk gubernur 

dan bupati/walikota untuk melaksanakan PUG di seluruh wilayah Indonesia. Melalui 

PUG maka seluruh proses pembangunan mulai dari penyusunan perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dilakukan dalam perspektif gender dengan 

melibatkan peran serta warga negara baik laki-laki maupun perempuan.  

                                                
1 Disampaikan dalam Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Pengembangan Partisipasi 
Perempuan Pesisir di Hotel Pandan Wangi Glagah Kulon Progo, 28 Agustus 2007 
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 Upaya pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan gender melalui PUG tersebut 

perlu dihargai. Namun demikian, sudah selayaknya perubahan juga dimulai dari institusi 

yang paling kecil yaitu keluarga. Hal ini sangat logis karena keluarga merupakan wahana 

pertama dan utama pendidikan. Dalam konteks itulah makalah ini disusun, yaitu 

bagaimana menerapkan pendidikan adil gender di dalam keluarga. 

 

Pengertian gender 

Istilah gender yang awalnya difahami sebagai perbedaan kelamin berasal dari 

bahasa latin genus (bukan gene) yang berarti ras, turunan, golongan atau kelas (Prent, 

dkk, 1969).  

Untuk memahami konsep gender, maka harus dapat dibedakan antara kata gender 

dengan seks (jenis kelamin). Pengertian seks (jenis kelamin) merupakan pembagian dua 

jenis kelamin (penyifatan) manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada 

jenis kelamin tertentu. Misalnya, bahwa manusia berjenis kelamin laki-laki adalah 

manusia yang memiliki penis, jakun, dan memproduksi sperma. Perempuan memiliki alat 

reproduksi seperti rahim dan saluran untuk melahirkan, memproduksi sel telur, memiliki 

vagina, dan mempunyai alat untuk menyusui. Hal tersebut secara biologis melekat pada 

manusia yang berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki. Artinya bahwa secara 

biologis alat-alat tersebut tidak dapat dipertukarkan antara alat biologis yang melekat 

pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen hal tersebut tidak berubah dan 

merupakan ketentuan biologis atau sering dikatakan sebagai kodrat atau ketentuan Tuhan 

(Fakih, 2003). 

Perbedaan biologis adalah kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda dengan 

pengertian gender. Gender merupakan perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan 

yang dikonstruksi secara sosial, yakni perbedaan yang diciptakan oleh manusia (bukan 

kodrat) melalui proses sosial dan kultural yang panjang. (Fakih, 2003). Di dalam 

Women’s Studies Encyclopedia dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural 

yang berupaya membuat pembedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan 

karakteristik antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat (Umar, 

1999). 
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Lips (1993) mengartikan gender sebagai harapan-harapan budaya terhadap laki-

laki dan perempuan. Gender sebagai konstruksi sosial budaya diturunkan secara kultural 

dan terinternalisasi menjadi kepercayaan turun temurun dari generasi ke generasi dan 

diyakini sebagai suatu ideologi. 

Namun demikian harapan-harapan masyarakat dalam bentuk ciri dan sifat laki-

laki maupun perempuan dapat berubah. Perubahan ciri dan sifat-sifat itu dapat terjadi dari 

waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat yang lain. Perubahan juga bisa terjadi dari 

kelas ke kelas masyarakat yang berbeda. Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat 

perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda, dari 

tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas lainnya, itulah yang 

dikenal dengan konsep gender (Fakih,2003). 

Berdasarkan berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa gender harus 

dibedakan dengan seks (jenis kelamin). Seks (jenis kelamin) merupakan pengelompokan 

manusia ke dalam kelompok laki-laki dan perempuan berdasarkan atribut biologis yang 

tidak dapat berubah dan dipertukarkan. Sementara itu gender merupakan pembedaan 

dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik antara laki-laki dan perempuan 

yang berkembang dalam masyarakat sehingga terinternalisasi menjadi suatu ideologi 

yang diyakini secara turun temurun dari generasi ke generasi. Perbedaan tersebut bukan 

merupakan kodrat, sehingga dapat dibentuk dan dirubah sesuai dengan tempat, kelas dan 

waktu, serta dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan. 

 

Konsep Pendidikan Adil Gender dalam Keluarga 

  Secara konseptual pendidikan adil gender adalah sub-set dari Pendidikan untuk 

Semua dan kemudian merupakan sub-set dari hak untuk mendapatkan pendidikan sebagai 

salah satu komponen dari hak asasi manusia yang sesuai dengan Deklarasi Universal Hak 

Asasi Manusia (HAM) yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 

pada Tanggal 20 November 1989. 

  Pendidikan yang didasari oleh Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 

memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada laki-laki dan perempuan 

dalam memperoleh : akses, manfaat, serta keikutsertaan dalam berbagai jenis program 

pendidikan agar kesenjangan gender dapat dihilangkan.   Secara umum, Pendidikan adil 
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gender adalah tercapainya KKG pada kinerja pembangunan pendidikan nasional yang 

terdiri atas kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek: (1) Lingkungan strategis 

pendidikan; (2) pemerataan dan keadilan dalam pendidikan; (3) mutu dan relevansi 

pendidikan; dan (4) manajemen pendidikan. 

  Pendidikan adil gender dalam keluarga adalah memberikan kesempatan yang adil 

kepada ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan untuk menjalankan perannya dalam 

keluarga dan dalam melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan perannya tersebut 

secara adil dan bijaksana.    

 

Bentuk Pendidikan Adil Gender Dalam Keluarga 

 Bentuk pendidikan adil gender dalam keluarga adalah: 

1. Suami dan istri harus selalu menghidupkan komunikasi yang baik, lancar dan dua 

arah dilandasi oleh rasa tanggung jawab, tulus dan jujur agar keadaan apapun (baik 

atau buruk) dapat dikomunikasikan dengan baik. 

2. Hubungan suami istri, bukanlah hubungan “ Atasan dengan Bawahan” atau 

“Majikan dan Buruh” ataupun  “Orang Nomor satu dan orang belakang”, namun 

merupakan hubungan pribadi-pribadi yang “Merdeka”, pribadi-pribadi yang 

menyatu kedalam satu wadah kesatuan yang utuh yang dilandasi oleh saling 

membutuhkan, saling melindungi, saling melengkapi dan saling menyayangi satu 

dengan yang lain untuk sama-sama bertanggungjawab di lingkungan masyarakat 

dan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa. 

3. Hubungan suami istri tidak boleh ada unsur pemaksaan, misalnya suami memaksa 

istri untuk melakukan sesuatu, dan sebaliknya istri memaksa suami untuk 

melakukan sesuatu, termasuk juga dalam hubungan intim suami-istri. 

4. Makna “Pemimpin Keluarga” yang adil gender bermakna “Pemimpin Kolektif” 

antara suami dan istri dengan saling melengkapi kemampuan dan kelemahan 

masing-masing.  Jadi bukan kepemimpinan otoriter  yang seakan-akan istri/ suami 

harus tunduk kepada kemauan salah satu pihak.  Dengan demikian bentuk adil 

gender dalam keluarga diawali dari “Mitra Setara” antara suami dan istri (meskipun 

suami tetap menjadi pemimpin keluarga), yaitu masing-masing menjadi pendengar 

yang baik bagi pihak lain termasuk juga dari pihak anak-anak. 
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5. Status suami atau istri tidak berarti menghambat atau menghalangi masing-masing 

pihak dalam mengaktualisasikan diri secara positif (suami dan istri memang sudah 

mempunyai pekerjaan sebelum menikah, dan masing-masing mempunyai 

kemampuan intelektual dan ketrampilan masing-masing).  Masing-masing 

mempunyai hak dan kewajiban untuk berperan serta dalam segala bidang di 

masyarakat.  Justru, kalau memungkinkan, status baru suami istri dapat mendukung 

satu sama lain dalam melaksanakan peranserta individu dalam masyarakat. 

6. Suami dan istri harus mampu mengatur waktu dan berinteraksi dengan baik serta 

dapat berbagi tugas dalam menjalankan perannya masing-masing secara adil dan 

seimbang, karena pada hakekatnya semua urusan rumahtangga, baik aspek 

produktif, domestik, dan sosial kemasyarakatan, serta kekerabatan adalah urusan 

bersama dan tanggung jawab bersama suami istri.  Oleh karena itu, kemampuan 

mengendalikan diri dan kemampuan bekerjasama didasari saling pengertian adalah 

kunci utama dalam membina kebersamaan. 

7. Untuk suami, meskipun menurut sebagian besar adat dan norma serta agama adalah 

kepala rumahtangga atau pemimpin bagi istrinya, namun tidak secara otomatis 

suami boleh semena-mena dengan sekehendak hatinya menjadi pribadi yang 

otoriter, menang sendiri, dan berkeras hati mempimpin keluarga tanpa 

mempertimbangkan kemauan dan kemampuan intelektual istrinya.   

8. Memperlakukan anak laki-laki dan anak perempuan yang sama dalam memperoleh 

akses terhadap pendidikan formal, sumberdaya keluarga dan pembinaan lainnya.  

Anak-anak perempuan tidak boleh dinomorduakan di dalam keluarga, baik dalam 

pembagian hak waris, hak atas makanan, hak atas properti, hak atas pendidikan, dan 

hak atas pengambilan keputusan. 

 

 Pengasuhan Anak Yang Berkeadilan Gender 

1. Mendidik anak berdasarkan asas keadilan gender berarti memberikan kesempatan 

yang sama pada anak dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, kontrol 

terhadap semua sumberdaya keluarga untuk mewujudkan sumberdaya manusia 

yang sehat jasmani dan rohani 

2. Anak laki-laki dan perempuan adalah berbeda, namun jangan dibeda-bedakan. 
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3. Setiap anggota keluarga terbuka untuk berkomunikasi, dapat mendengarkan 

keluhan anggota keluarga, memecahkan masalah keluarga secara bersama, 

komunikasi terbuka dan jelas, saling berbagi dan empati, saling percaya dan 

menghargai. 

4. Ayah & Ibu harus memperhatikan personalitas masing-masing anak yang unik 

5. Orangtua memberi contoh bagaimana kemitraan laki-laki dan perempuan di dalam 

keluarga dan masyarakat. 

6. Tumbuhkan motivasi belajar, memilih program studi yang cocok dengan 

kompetensi dan minatnya. 

7. Memberi kesempatan anak perempuan yang cakap untuk sekolah di luar kota dan 

ke perguruan tinggi dengan program studi tehnik dan ilmu eksakta. Sementara itu 

tidak ada salahnya memberi kesempatan anak laki-laki untuk sekolah dengan 

program studi ilmu sosial, keluarga, dan kerumahtanggaan. 

8. Melatih kemandirian baik bagi anak laki-laki maupun perempuan. 

9. Anak perempuan harus bisa memahami listrik, kompor gas, kendaraan, dan sense of 

dangerous untuk keperluan “survival”.. Anak laki-laki harus bisa memasak, 

mencuci, menyeterika, dan membersihkan tempat tidur sendiri untuk keperluan 

“survival”. 

 

Penutup 

Pendidikan adil gender di tingkat keluarga sangatlah penting untuk membangun 

relasi gender yang lebih harmonis mulai dari tingkat keluarga sampai dengan tingkat 

nasional agar masyarakat adil dan makmur dapat tercapai dengan lebih cepat dan lebih 

baik.  Melalui manajemen sumberdaya keluarga (yang terdiri atas sumberdaya materi, 

sumberdaya manusia, dan sumberdaya waktu) yang berwawasan gender, maka 

diharapkan masalah kemiskinan yang mendominasi masyarakat pesisir akan teratasi 

dengan lebih baik.  Hal penting lain yang diharapkan berubah adalah adanya perubahan 

gradual terhadap belenggu budaya yang merugikan masyarakat pesisir baik laki-laki 

maupun perempuan dalam menuntut pendidikan formal di sekolah.  Untuk itu, 

pengasuhan yang berwawasan gender adalah solusi yang tepat untuk meningkatkan angka 

partisipasi sekolah (APS) baik bagi laki-laki maupun perempuan. 
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