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KATA PENGANTAR

Puji dan syukurkita panjatkanke hadiratTuhanYang Maha Esa
karena atas perkenanNyajualah maka "Modul Manajemen Rumah
TanggaDalamrangkaMewujudkanKesetaraandan KeadilanGender
(KKG) Dalam Keluarga" ini dapatdiselesaikan
denganbaik. Modulini
terwuiudberkat kerjasamayang baik antara Pusat Studi Wanita (PSW)
Universitas Negeri Yogyakarta dengan KementerianPemberdayaan
Perempuan.Modul-modulini diharapkandapat disosialisasikan
kepada
berbagaipihakterkaitmelaluikerjasamapemerintahpropinsi,kabupaten/
kota, organisasiperempuan,organisasimasyarakat,dll dalam upaya
mewujudkankesetaraandan keadilangender di dalam keluargayang
sekaligussebagaiupayauntuk meningkatkan
kualitashidupperempuan
Menurutdata statistikyangdikeluarkanoleh BadanPusatStatistik,
lebih separuh dari total jumlah penduduk Indonesia terdiri atas
perempuan. Namun demikian, mereka masih mengalamiberbagai
ketertinggalan
dan diskriminasi
dibandingkan
denganlaki-lakl,walaupun
kita menyadaribahwa dalam berbagai hal mereka telah mengalami
kemajuan. Pada umumnya perempuanmasih tertinggal di berbagai
bidang strategis seperti pendidikan,kesehatan,ekonomi, dan politik,
selain rendahnyapengakuandan penghargaanterhadap Hak Azasi
manusia (HAM) bagi perempuan,baik di dalam keluarga maupun
masyarakat.Keadaanini disebabkankarenafaktor sosial budayayang
dikontruksikan
sedemikianrupa sehinggamenyebabkanperanandan
kedudukanperempuanbelumsetaradan adil dibandingkan
denganlakilaki. Ketidakadilan gender ini mengakibatkanberbagai bentuk
ketidakadilanlainnyaseperti marjinalisasi,
subordinasi,beban ganda,
stereotype,
dan perlakuan
kekerasan
bagiperempuan
itu sendiri.
Keluargamerupakanunit terkecil dimana berbagaikeputusan
diambil,dan nilai-nilailuhur tentang kesetaraandan keadilangender
i

kepadaanak-anak
dan seluruhanggotakeluargaitu berada.
ditanamkan
Tanpa adanya pemahaman akan konsep dan nilai-nilai yang
dan berkeadilan
di dalamkeluarga
berkesetaraan
sejakdini,bahkansejak
anak berada dalam kandungan,maka besar kemungkinan
nilai-nilai
tersebuttidakdiaplikasikan
di ranahpublik.Selainitu, keluargasebagai
terkaitantaraorangtua dan
unit terkecildalamtatananbermasyarakat
anak, seringkalimelakukanberbagai diskriminasiterhadap anak
perempuan,
ibu dan anggotakeluargaperempuan
lainnya.
Di dalam situasikrisis,anak laki-lakisering lebih diprioritaskan
pendidikan,mendapatkan
gizi yang lebih baik dan
untuk mendapatkan
perawatan kesehatan yang memadai dibandingkandengan anak
perempuan.lbu, sebagaipengendalikeuangankeluarga,sementarasi
bapak pencari nafkah utama dan pengambilkeputusan.Padahal
pengelolakeluargaadalahmerupakantanggungjawab bersamaantara
pihakbapakdan ibu.Si ibu seringkali
peranbebanganda,
mendapatkan
yaitu mulaidari mengurussuami,anak,rumah,dari pagi hinggalarut
malam,dipihaklain, dalamkondisitertentumisalnyapada saat kondisi
ekonomikeluargaterdesak,seringkalisi isterijuga turut memberikan
pendapatan
kontribusi
dalammeningkatkan
rumahtanggadenganbekerja
di luar rumah.Kurangnyaakses dan kontroldalam prosespengambil
keputusan,'karena
si bapak lebih menonjolkepadaposisinyasebagai
kepalakeluargayang keputusannya
selaludianggapterbaikdan harus
diikuti si isteri dan anak-anaknyahal ini membuat aspirasi dan
kepentinganperempuantidak terwakilidan semakinmembuatmereka
terpinggirkan
dantidakmenjadiprioritas.
Perlakuan
tindakkekerasan
banyakdirasakan
olehperempuan
dari
kaumlaki-laki
di dalamkeluarga,
tetapiperempuan
tidakberdayabahkan
seringkali
mendiamkannya
agartidakmendapatkan
tindakanyang lebih
menyakitkan,
bahkantidakterlindungi
olehhukum,karenaketidaktahuan
perempuan
itu sendiritentanghak-hakperlindungannya.
Ini terjadiakibat

sebagianbesarkaumbapaktentangperan-peran
kurangnyapemahaman
genderdalamkeluarga.
Modul "Manajemen Keluarga Dalam Rangka Mewujudkan
Kesetaraandan KeadilanGenderdalamKeluarga" mencakupmateri;

.
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Modulini baru pertamakali disusun,sehinggakami menyadarimasih
banyakkelemahandan kekurangannya.
Untukitu kami mengharapkan
berbagaimasukankonkritdariparapenggunamoduldan parapembaca
untuk penyempurnaan
isi modultersebut.SemogaTuhanYang Maha
Esa merestuidanmeridhoiupayakitasekalian,
Amin.

Jakarta, November
2002
DeputiBidang
Kualitas
Hr9upPerempuan,
,/ ,/
./ -/

tu

Dr. RatnaPertiwi Tjaja,SKM

lll

