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Modul ini membahas tentang tantangan-tantangan baru dan
kebutuhan transformasi peran lembaga/anggota legislatif.
Dengan perubahan peran tersebut diharapkan anggota legislatif
dapat menginisiasi perubahan tata kelola pemerintahan pada
berbagai bidang pembangunan, khususnya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak.
• Meningkatnya pengetahuan peserta tentang permasalahan
yang dihadapi oleh kaum perempuan dan anak, serta
kebutuhan untuk merespon melalui perubahan dan
penguatan peran lembaga/anggota legislatif.
• Meningkatnya motivasi anggota legislatif untuk melakukan
perubahan tata kelola pemerintahan melalui kisah-kisah
inspiratif yang ditunjukkan para perempuan Indonesia.
• Dihasilkannya gagasan, konsep, dan/atau rumusan rencana
aksi perubahan tata kelola yang kreatif dan inovatif untuk
mengatasi permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan
anak secara lebih cepat dan lebih baik.
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan mampu:
• Menjelaskan peran legislatif dalam pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak melalui akselerasi perubahan tata
kelola pemerintahan;
• Mendeskripsikan beragam perubahan tata kelola perempuan
yang berpihak pada upaya pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak; serta mampu memberikan motivasi
kepada kelompok sasaran (khususnya perempuan) untuk
mampu berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan;
• Mengaplikasikan metode tertentu untuk menghasilkan
gagasan-gagasan kreatif yang lebih efektif dalam mengatasi
masalah perempuan dan anak; serta mampu merencanakan
dan mengelola perubahan tata kelola pemerintah melalui
kebijakan yang lebih ramah dan/atau berorientasi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
• Mampu menyiapkan bahan-bahan untuk meyakinkan
audience tentang urgensi pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, sekaligus mengajak mereka untuk peduli
dan aktif dalam pelaksanaan program terkait perempuan dan
anak;
• Mampu mengidentifikasi stakeholder yang dapat memberi
dukungan konkrit dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
• Mampu memonitor pelaksanaan kegiatan atau aksi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

v WAKTU: 6 jam pelatihan
v METODE
1. Ceramah (pemaparan materi)
2. Tanya jawab dan curah pendapat
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m

WAKTU : 6 jam pelatihan

m

METODE :
1. Ceramah (pemaparan materi)
2. Tanya jawab dan curah pendapat
3. Diskusi Kelompok
4. Simulasi atau role-play
5. Praktek menyusun rencana aksi

m

ALAT/BAHAN AJAR :
1.
2.
3.
4.

m
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Laptop dan Infocus
Flipchart
Alat tulis
Peralatan simulasi (meja kursi, name-desk, alat peraga
sesuai kebutuhan)

ALUR FASILITAS :
1. Fasilitator membuka sessi dan memperkenalkan diri, menjelaskan struktur dan isi modul secara umum (tujuan pembelajaran, sistematika, metode, peran peserta, evaluasi hasil belajar, dst).
2. Fasilitator menyampaikan beberapa fakta dan informasi
yang relevan dengan materi, untuk menunjukkan urgensi
perlunya penguatan peran anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
3. Fasilitator menyampaikan materi secara garis besar untuk
memancing pertanyaan, umpan balik, dan gagasan dari peserta pelatihan.
4. Fasilitator mengatur lalu lintas diskusi secara interaktif agar
terhindari dari komunikasi searah atau dua arah saja. Usahakan agar terjadi proses diskusi multi arah.
5. Fasilitator melakukan upaya evaluasi sederhana untuk
mengukur sejauhmana pemahaman peserta terhadap materi yang telah tersampaikan.

6. Fasilitator mengajak dan bekerja bersama peserta untuk
menyiapkan rencana aksi perubahan tata kelola dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
7. Fasilitator memberikan motivasi kepada peserta untuk dapat
menerapkan rencana aksi yang telah disusun dalam lingkup
tugasnya masing-masing.
8. Fasilitator menutup sessi pembelajaran.
		

-------------------- ***** --------------------

Modul pelatihan bagi anggota legislatif ini merupakan bukti komitmen pemerintah untuk secara berkesinambungan meningkatkan kualitas kebijakan dan program kerja dalam pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak. Pemerintah sangat menyadari
bahwa problematika yang dihadapi oleh kaum perempuan dan
anak tidak bisa diselesaikan sendiri oleh jajaran eksekutif, namun
juga harus didukung oleh pelaku pembangunan yang lain, salah
satunya adalah anggota legislatif.
Anggota legislatif memiliki banyak kelebihan, seperti infrastruktur organisasi yang relatif maju (sumber daya, networking, pengetahuan) serta kemampuan pengaruh yang kuat untuk
merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan. Maka sudah
sangat tepat jika pemerintah menggandeng para anggota legislatif untuk secara sinergis dan kolaboratif memikirkan strategi
yang lebih manjur untuk memberdayakan perempuan dan anak
Indonesia.
Dengan selesainya penyusunan modul pelatihan ini, maka
saya ingin memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang secara bersama-sama telah mencurahkan segenap pemikiran dan
tenaganya demi mewujudkan sosok manusia Indonesia yang lebih
berkualitas.
					Jakarta, November 2018

5

BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang

Perempuan dan anak hingga saat ini harus diakui masih merupakan kelompok masyarakat yang belum memiliki kesempatan besar untuk mengoptimalkan potensinya. Secara umum, beberapa permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan anak meliputi antara
lain: masih cukup seringnya ditemui praktek diskriminasi dan kekersan terhadap perempuan dan anak, masih rendahnya partisipasi perempuan dalam bidang sosial ekonomi dan politik, serta keterbatasan
akses terhadap pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, pekerjaan,
dan sebagainya).
Dengan beragam keterbatasan yang dialami oleh perempuan
dan anak tersebut, maka wajarlah jika kaum perempuan cenderung
tidak mampu berkontribusi maksimal terhadap proses pembangunan
dan penciptaan nilai tambah dalam kehidupan keluarga maupun lingkungan sosialnya. Pada saat yang sama, kapasitas anak juga kurang optimal dikembangkan sebagai human capital bangsa, khususnya untuk
penyiapan generasi penerus bangsa yang berkualitas.
Mengingat hal tersebut, maka proses dan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak harus diperkuat dimasa
mendatang, dengan melibatkan semakin banyak aktor dari berbagai
bidang. Dalam hal ini, salah satu aktor yang sangat potensial untuk
lebih mengintensifkan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah adalah para anggota legislatif.
Selama ini, lembaga legislatif lebih banyak berperan dalam
pelaksanaan 3 (tiga) fungsi dasarnya, yakni fungsi regulasi (pembuatan peraturan perundang-undangan), fungsi anggaran (pembahasan dan penetapan APBN/APBD), serta fungsi pengawasan terhadap
jalannya pemerintahan. Namun dengan masih merebaknya kasuskasus yang menimpa kalangan perempuan dan anak, anggota legislatif dituntut memiliki kepedulian dan aksi nyata melalui redefinisi
peran strategisnya.
Atas dasar pemikiran perlunya penguatan peran lembaga dan
anggota legislatif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, maka kompetensi para anggota legislatif juga perlu diper-
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siapkan sebaik mungkin.
Itulah sebabnya, keberadaan sebuah program pelatihan atau
pengembangan kapasitas bagi anggota legislatif dalam kerangka
penguatan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak menjadi sebuah keniscayaan.
Dalam konteks penyiapan infrastruktur pembelajaran untuk
pelatihan bagi anggota legislatif inilah, penyusunan modul menjadi
bagian yang tidak terpisahkan dengan harapan dapat dijadikan sebagai referensi dan guidelines baik bagi fasilitator maupun bagi peserta pelatihan (anggota legislatif), sehingga hasil dan manfaat pelatihan dapat diwujudkan sesuai dengan harapan semua pihak.
Pelatihan bagi anggota legislatif ini sendiri merupakan sebuah
inovasi dalam dunia kediklatan, karena membidik segmen peserta yang spesifik, yang selama ini cenderung tidak dilibatkan untuk
memacu program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Selain itu, lewat pelatihan ini output yang diinginkan bukan sekedar
memberi tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peserta, lebih dari
itu peserta diharapkan dapat membawa perubahan nyata lewat pelaksanaan tugas dan fungsinya di lembaga legislatif. Dengan demikian,
lembaga legislatif tidak hanya menjadi lembaga politik namun juga
sebagai agen perubahan dan akselerator kinerja sektor publik, cq. program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
B.

Deskripsi Singkat

Mata Pelatihan “Peran Legislatif Dalam Mendorong Perubahan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak” ini diberikan kepada para peserta Diklat Pelatihan bagi Anggota Legislatif.
Mata Pelatihan ini membahas tentang tantangan-tantangan
baru dan kebutuhan transformasi peran lembaga/anggota legislatif.
Dengan perubahan peran tersebut diharapkan anggota legislatif dapat menginisiasi perubahan tata kelola pemerintahan pada berbagai
bidang pembangunan, khususnya pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.
Dalam modul mata pelatihan ini akan diberikan contoh-contoh
perubahan dalam tata kelola pemerintahan (khususnya di daerah) dan
pelayanan publik, sebagai ilustrasi dan inspirasi bagi anggota legislatif untuk menentukan area dan konten perubahan. Selanjutnya, akan
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diberikan juga contoh-contoh peran nyata para perempuan dalam beragam kasus pemberdayaan masyarakat. Materi ini sangat penting untuk membuktikan bahwa perempuan merupakan asset yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia sepanjang bisa dikelola dengan benar.
Proses pembelajaran akan lebih banyak mengandalkan pada
mekanisme kolektif peserta untuk mendiskusikan berbagai hal, mulai dari pengenalan masalah hingga pengajuan alternatif solusi kreatifnya. Dengan kata lain, peserta tidak diposisikan sebagai penerima
pengetahuan secara sepihak, namun justru peserta harus mampu
menghasilkan usulan atau rumusan terkait rencana aksi perubahan
tata kelola pemerintahan untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
C.

Tujuan & Indikator Hasil Belajar
Memperhatikan latar belakang seperti dipaparkan diatas,
maka Mata Pelatihan “Peran Legislatif Dalam Mendorong Perubahan
Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak” ini diharapkan dapat mencapai tujuan
pembelajaran sebagai berikut:
1.

2.
3.
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Meningkatnya pengetahuan peserta tentang permasalahan
yang dihadapi oleh kaum perempuan dan anak, serta kebutuhan untuk merespon melalui perubahan dan penguatan
peran lembaga/anggota legislatif.
Meningkatnya motivasi anggota legislatif untuk melakukan
perubahan tata kelola pemerintahan melalui kisah-kisah inspiratif yang ditunjukkan para perempuan Indonesia.
Dihasilkannya gagasan, konsep, dan/atau rumusan rencana
aksi perubahan tata kelola yang kreatif dan inovatif untuk
mengatasi permasalahan yang dihadapi kaum perempuan dan
anak secara lebih cepat dan lebih baik. Dalam hal ini, gagasan
perubahan dikatakan inovatif jika mengandung kriteria antara lain: a) memiliki unsur kebaruan, sehingga bukan merupakan sebuah ide lama yang sudah sering dilakukan atau pengulangan terhadap hal-hal yang rutin; b) mampu mengurangi
kompleksitas masalah yang dihadapi; c) tidak membentur
norma hukum maupun norma-norma lain dalam kehidupan
sehari-hari; serta d) menawarkan manfaat yang lebih konkrit
bagi stakeholder yang lebih luas.

Adapun indikator keberhasilan dari pembelajaran Mata
Diklat ini adalah bahwa peserta diklat dapat: a) mampu menjelaskan situasi problematik yang dihadapi para perempuan dan anak; b)
mampu menjelaskan peran legislatif dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui akselerasi perubahan tata kelola
pemerintahan; c) mampu mendeskripsikan beragam perubahan tata
kelola perempuan yang berpihak pada upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; d) mampu memberikan motivasi kepada
kelompok sasaran (khususnya perempuan) untuk mampu berkontribusi lebih optimal dalam pembangunan; e) mampu mengaplikasikan
metode tertentu untuk menghasilkan gagasan-gagasan kreatif yang
lebih efektif dalam mengatasi masalah perempuan dan anak; serta
f) mampu merencanakan dan mengelola perubahan tata kelola pemerintah melalui kebijakan yang lebih ramah dan/atau berorientasi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
D.

Materi dan Sub Materi Pokok

Mata Pelatihan “Peran Legislatif Dalam Mendorong Perubahan Tata Kelola Pemerintahan Untuk Mendukung Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak” ini terdiri atas aktivitas ceramah, tanya jawab, dan praktik dan/atau simulasi. Adapun materi
pokok dan sub materi pokok modul ini secara umum terdiri atas babbab sebagai berikut:
1.
Pendahuluan.
		
Bab ini berisi materi pengantar untuk mengajak peserta diklat memahami konteks diperlukannya perubahan tata
kelola pemerintahan untuk mengatasi problematika yang
dihadapi kaum perempuan dan anak. Bab ini juga memuat
penjelasan tambahan terkait deskripsi Mata Pelatihan, Tujuan dan Indikator Hasil Belajar, Materi dan Sub-Materi
Pokok, serta Petunjuk Belajar.
2.
Gambaran Permasalahan Perempuan dan Anak serta Kebutuhan Penguatan Peran Legislatif
		
Bab ini mengungkapkan problematika yang dihadapi
kaum perempuan dan anak berupa kasus-kasus riil terjadinya diskriminasi, tindak kekerasan, atau praktek-praktek lain
yang menghambat upaya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Hal ini bertujuan untuk memberikan konteks
perlunya pelibatan aktor-aktor dari lembaga legislatif, serta
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bentuk-bentuk peran baru yang dapat dikontribusikan oleh
anggota legislatif.
3.
Model Perubahan Tata Kelola Pemerintahan dan Peran
Perempuan
		
Bab ini menjelaskan tentang aneka ragam perubahan
tata kelola yang terkait dengan pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak di berbagai daerah. Bab ini juga akan
mengelaborasi tentang keberadaan kaum perempuan yang
telah terbukti memberikan kontribusi penting dalam perubahan di sekitarnya.
		
Sebagai bagian yang akan banyak bicara soal perubahan,
maka bab ini juga akan sedikit menyinggung tentang definisi
inovasi, kriteria, dan prakondisi untuk keberhasilan inovasi.
4.
Merancang Perubahan Tata Kelola Pemerintahan oleh Anggota Legislatif
		
Bab ini merupakan intisari dari modul pelatihan, yakni
bagaimana anggota legislatif dapat memunculkan gagasan
kreatif, kemudian menyusun rencana aksi perubahan tata
kelola yang berpihak pada pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak. Khusus terkait rencana aksi perubahan
tersebut, bab ini akan memberi alternatif instrumentasi yang
dapat digunakan.
5.
Penutup
		
Bab ini berisi simpulan dan tindak lanjut pembelajaran.
E.

Petunjuk Belajar

Penyampaian materi pelatihan ini menggunakan pendekatan
andragogi, atau pembelajaran untuk orang dewasa. Dalam pendekatan andragogi, proses pembelajaran lebih difokuskan pada keaktifan
peserta, dalam bentuk interaksi antar peserta, simulasi atau eksperimen untuk melatih materi yang dipelajari, guna memperoleh konsep
terobosan dan alternatif solusi yang kreatif dan inovatif.
Untuk dapat memikirkan dan menghaslkan gagasan inovatif,
maka peserta pelatihan harus memiliki habit yang mendukung proses
kreatif, seperti banyak membaca, rajin menulis, sering diskusi, serta
terus-menerus memperbaharui pengetahuan dengan informasi terbaru. Seorang (calon) inovator atau agen perubahan dituntut pula untuk
berani berpikir secara bebas (out of the box thinking) dengan membu-
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ka segala kemungkinan.
Selain itu, hal mendasar yang harus diingat adalah bahwa Modul ini bukan satu-satunya sumber belajar. Modul ini hanya
“perangsang” untuk memancing terjadinya diskusi antar peserta. Peserta disasumsikan telah memiliki individual intelligence membawa
tacit knowledge, yang harus saling dikomunikasikan antar sesama
peserta sehingga membentuk sebuah collective intelligence (kecerdasan kolektif). Oleh karena itu, setiap peserta diminta secara aktif
menggali materi atau sumber belajar lainnya.
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BAB II
Gambaran Permasalahan Perempuan
dan Anak serta Kebutuhan
Penguatan
BAB II
Gambaran Permasalahan
Perempuan dan Anak
Peran Legislatif
serta Kebutuhan Penguatan Peran Legislatif
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan
mampu menjelaskan situasi problematik yang dihadapi
para perempuan dan anak; serta mampu menjelaskan
peran legislatif dalam pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak melalui akselerasi perubahan tata
kelola pemerintahan.

A.

Permasalahan Umum Perempuan dan Anak
A. Permasalahan
Perempuan
Dibandingkan
denganUmum
kaum laki-laki,
kondisidan
perempuan
pada umumnya
masih memprihatinkan. Berdasarkan studi KOMPAK
Anak
(2017-2018), pada indikator rata-rata lama sekolah (years of schoolDibandingkan dengan kaum laki-laki, kondisi
ing), misalnya, perempuan
hanya mencapai 7 tahun, sedangkan laperempuan
pada umumnya
masih memprihatinkan.
ki-laki mencapai
8,2 tahun.
Dalam indikator
tingkat partisipasi angkatan kerja,Berdasarkan
hanya ada 51,4
persen
perempuan
bekerja, dibandingkan
studi
KOMPAK
(2017-2018),
pada
84,2 persen laki-laki bekerja. Pada indikator pendapatan bruto per
indikator rata-rata lama sekolah (years of
kapita-pun, masih terdapat kesenjangan antar jenis kelamin, dimaschooling),
misalnya,
perempuan
hanya
mencapai
7
na pendapatan
perempuan
adalah
USD 6,486
sementara
pendapatan
kaum laki-laki
mencapai
USDlaki-laki
13,052. mencapai
Bahkan secara
global dalam
tahun,
sedangkan
8,2 tahun.
indikator pembangunan
manusia
(human
development
index), perDalam indikator tingkat partisipasi angkatan kerja,
empuan juga tertinggal dari laki-laki; 0,655 dibanding 0,706.
hanya ada 51,4 persen perempuan bekerja,
Ketimpangan
gender sebagaimana ditunjukkan data diadibandingkan
84,2 persen
laki-laki bekerja.
tas sangat mungkin
bersumber
dari konstruksi
budayaPada
masyarakat
yang memandang peranan individu
dalam
masyarakat
berdasarkan
336
gender, sehingga terbentuklah dikotomi peran laki-laki dan perempuan. Jika seorang perempuan bekerja, maka alasan utamanya adalah
kebutuhan finansial yaitu menambah penghasilan keluarga, bukan
karena persamaan hak. Bahkan pada masyarakat Jawa masa silam
terdapat pandangan bahwa tugas utama perempuan ada 3M, yakni
masak (menyiapkan makanan untuk keluarga), macak (berdandan
untuk suami), dan manak (melahirkan). Perempuan hanya diposisikan sebagai kanca wingking yang peranannya tidak lebih hanya di
seputaran kasur, dapur, dan sumur. Budaya serupa dapat dijumpai
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pula di Jerman pada masa fasis, yang memberi peran perempuan sebatas 3K, yakni kinder (mengurus anak-anak), kuche (urusan dapur),
dan kirche (urusan gereja).
Dengan demikian, problematika perempuan sesungguhnya
bukan persoalan struktural (kebijakan publik) semata, namun juga
menyangkut issu kultural yang telah berlangsung ribuan tahun semenjak jaman purba, dimana laki-laki bertugas untuk berburu (bekerja), sedangkan perempuan mengurus anak-anak sembari menunggu kedatangan suaminya.
Permasalahan kultural mengenai peran domestik (privat)
perempuan itulah yang pada gilirannya berimbas pada wilayah publik. Pada sektor pendidikan, data Susenas menunjukkan dari periode
2010 hingga 2016 perempuan selalu berada dibawah laki-laki, dimana pada tahun 2016 persentase penduduk usia 25 tahun keatas yang
menamatkan pendidikan pada jenjang SMA untuk perempuan adalah
31,87% dan laki-laki sebesar 38,93%. Sementara pada bidang politik, data KPU menunjukkan sejak Pemilu pertama tahun 1955 hingga
Pemilu 2014, jumlah anggota DPR-RI berdasarkan jenis kelamin juga
mengalami ketimpangan yang tinggi. Pada tahun 1955, dari total anggota DPR-RI sebanyak 272 orang, hanya ada 16 perempuan (5,88%).
Adapun pada tahun 2014, dari total anggota DPR-RI sebanyak 560
orang, hanya ada 97 perempuan (17,32%).
Dengan profil perempuan seperti itu, wajarlah jika Indeks Ketimpangan Gender (GII – Gender Inequality Index) Indonesia masih
cukup rendah, meskipun ada peningkatan dari tahun ke tahun. Secara berturut-turut, BPS (2017) menyebutkan bahwa GII Indonesia
adalah 0,481 (2011), 0,476 (2012), 0,472 (2013), 0,472 (2014), dan
0,467 (2015).
Berbagai fakta tentang masih rendahnya peran perempuan
diatas belum termasuk kasus-kasus kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, dan seterusnya. Intinya adalah bahwa perempuan masih membutuhkan upaya perlindungan sekaligus
pemberdayaan secara lebih sistemik.
Upaya pemberdayaan dan perlindungan yang sama harus
pula diberikan kepada kelompok anak, mengingat anak-anak di Indonesia juga masih mengalami banyak hambatan dan masalah yang
membuat potensinya mandeg. Dalam kaitan ini, Sekretaris Jenderal
Kementerian Sosial (Republika, 9/04/2018) menyebutkan bahwa an-
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caman bagi anak Indonesia di masa depan meliputi persoalan balita
bertubuh pendek (stunting), perundungan (bully), pekerja anak, pornografi hingga pernikahan anak. Ia menyebut 90 persen anak terpapar
pornografi internet saat berusia 11 tahun, dan 1.022 anak menjadi korban pornografi online pada periode 2011-2014. Selain itu, terdapat 2,3
juta pekerja anak usia 7-14 tahun, dan 2 juta pekerja anak usia 15-17
tahun. Belum lagi kasus anak-anak yang tersangkut kasus hukum dan
harus mendekam di penjara yang kumuh dan penuh kekerasan.
Sekali lagi, problematika anak tersebut menuntut semua kalangan untuk memikirkan secara cermat jalan keluar agar tidak terjadi generasi yang hilang (the lost generation) dimasa mendatang.
Disinilah anggota legislatif dapat mengambil peran strategis dalam
merumuskan kebijakan yang ramah anak dan perempuan.
B.

Peran Legislatif: Sekarang dan Masa Depan
Dalam sistem Trias Politika, kedudukan lembaga legislatif
memegang peran sangat penting dalam menegakkan demokrasi bersama-sama cabang kekuasaan eksekutif dan yudikatif. Ketiga cabang
kekuasaan tersebut membentuk sebuah mekanisme checks and balances yang menjaga agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh
salah satu cabang kekuasaan.
Berdasarkan prinsip Trias Politika tersebut, legislatif adalah
kekuasaan untuk membuat undang-undang. Meskipun demikian, dalam prakteknya legislatif memiliki peran fundamental yang lain yakni menetapkan anggaran negara serta mengawasi jalannya pemerintahan (eksekutif) dalam mengimplementasikan undang-undang.
Singkatnya, peran legislatif tidak hanya perumusan kebijakan (policy
making) dan menetapkan anggaran (budgeting), namun juga pengawasan (controlling) dan penyerapan aspirasi masyarakat (channeling & managing public aspiration).
Dalam konstelasi seperti ini, maka antara legislatif dan eksekutif memiliki hubungan kerja yang intensif dan saling memperkuat satu
dengan lainnya. Kedua cabang kekuasaan ini semestinya bersifat komplementer, dan tidak hidup di ruang steril/isolasi yang tidak membuka
peluang interaksi timbal balik.
Itulah sebabnya, Lembaga legislatif dituntut untuk memainkan
peran yang lebih strategis sekaligus sinergis, terutama dengan kekuasaan eksekutif. Sebab, kinerja eksekutif hingga saat ini faktanya belum
optimal sesuai ekspektasi publik. sebagai ilustrasi, UNDP pada laporan-
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nya Human Development Report 1996 mengingatkan bahwa economic growth, if not properly managed, can be jobless, voiceless, ruthless,
rootless, and furuteless, and thus detrimental to human development.
Sejalan dengan peringatan UNDP diatas, Peter F. Drucker
(1980) juga pernah penulis tentang dosa-dosa bear yang terjadi dalam dunia administrasi publik, yakni tujuan yang terlalu muluk (have
a lofty objectives), tanpa adanya prioritas (try to do several things
at once), terlalu yakin bahwa organisasi yang besar adalah baik (to
believe that fat is beautiful), jangan bereksperimen harus dogmatis
(don’t experiment be dogmatic), memastikan bahwa anda tidak dapat
belajar dari pengalaman (make sure that you cannot learn from experience), serta ketidakmampuan menghentikan program/ kegiatan
yang salah (the inability to abandon).
Mengingat tingginya potensi kegagalan dalam manajemen pemerintahan, maka kedudukan legislatif harus semakin diperkuat agar
membentuk hubungan kemitraan yang lebih solid dengan eksekutif.
Sayangnya, dari beberapa survei yang pernah dilakukan, masyarakat
masih mempersepsikan legislatif secara negatif.
Merujuk pada hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan
Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak 2004, Hanan
(2015) menulis bahwa secara konsisten ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap institusi parpol dan
para politisi. Karena para politisilah yang mengisi lembaga DPR, persepsi terhadap DPR pun secara konsisten cenderung negatif. Menurut LSI,
di awal tahun 2015, tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol dan
DPR berada di kisaran 50 persen. Ini angka terendah dibandingkan dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden sebesar 83 persen, KPK 81 persen, dan TNI 83 persen. Angka ini lebih rendah lagi pada
2014, setelah pemilu legislatif dan pemilu presiden. Persepsi negatif
terhadap parpol ini juga berimbas kepada sangat sedikitnya masyarakat
yang merasa dekat dengan parpol (party identification). Secara konsisten, berbagai jajak pendapat publik sejak 2004 selalu menunjukkan
angka party identification di kisaran 15-20 persen saja. Ini kemudian
mempersulit partai dalam berhubungan dengan masyarakat.
Dengan gambaran masih belum optimalnya kinerja legislatif
dan masih negatifnya persepsi masyarakat, maka momentum Pemilu Legislatif 2019 harus dimanfaatkan untuk membangun sosok figur
kelembagaan dan individu anggota DPR/DPRD yang jauh lebih baik
dibanding periode sebelumnya.
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Dalam perspektif kedepan, DPRD bukan sekedar mitra Kepala Daerah, namun lebih diperkokoh kedudukannya sebagai unsur/aktor Pemerintahan Daerah. Hak “inisiatif” bukan hanya untuk mengajukan Raperda, namun juga untuk mengusulkan inovasi daerah agar
tata kelola pemerintahan lebih kuat. Oleh sebab itu, tugas DPRD tidak
hanya di “hulu” saja (penetapan kebijakan makro), namun juga sampai ke “hilir” (memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi dampak
kebijakan, dan lain-lain). Anggota DPRD tidak hanya dituntut mahir
bermain politik, namun juga ahli dalam analisis kebijakan publik.
Dalam perspektif seperti itu, paling tidak ada 2 (dua) peran
baru yang dapat dimainkan oleh anggota DPRD, yakni sebagai penjamin kualitas (quality assurance) pembangunan daerah, serta sebagai
motivator dan agen perubahan (agent of change).
Sebagai penjamin kualitas, beberapa hal yang harus diperhatikan oleh anggota DPRD diantaranya memastikan Pemda memiliki
dokumen Rencana Pencapaian Standar Minimal untuk Urusan Wajib
bidang pelayanan dasar, atau memastikan Renstra SKPD memiliki
keterkaitan langsung dengan RPJMD (Visi SKPD merupakan cascading Visi Daerah, IKU SKPD merupakan cascading IKU Daerah,
dan seterusnya). Selain itu, anggota DPRD juga wajib memastikan
alokasi anggaran OPD berorientasi pada hasil/outcomes, disamping
memastikan setiap ASN memiliki standar kompetensi yang dibutuhkan (manajerial, teknis, sosio kultural). Tidak kalah pentingnya, anggota DPRD juga dituntut untuk mampu memastikan kadar kepatuhan
eksekutif terhadap norma nasional (SPT, LHKPN, UPG, Standar Pelayanan, Gender Mainstreaming, Disability Sensitive, dan lain-lain).
Sementara sebagai agen perubahan, anggota DPRD perlu secara konsisten mengajak aparat dan masyarakat untuk berani meninggalkan zona nyaman dan rutinitas pekerjaan (business as usual).
Anggota DPRD dituntut pula mampu mengembangkan pola kerjasama holistik untuk mengikis egoisme sektor / silo mentality yang
lazim terjadi di tubuh birokrasi. Untuk mendukung peran itu, maka
anggota DPRD hendaknya dapat menyiapkan agen-agen pembaharu
(champion of innovation) di setiap SKPD dan setiap level hingga di
Kelurahan dan UPT, sekaligus membangun budaya inovasi melalui
pembentukan Perda Inovasi Daerah (mandat PP No. 38/2017), program kompetisi inovasi, eksibisi inovasi tahunan, dan lain-lain.
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Dengan peran baru yang dilaksanakan secara sinegis-kolaboratif
bersama cabang kekuasaan negara yang lain, seperti digambarkan diatas,
maka legislatif (khususnya di daerah) diyakini akan mampu berkontribusi
membangun tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel demi mewujudkan pelayanan publik yang jauh lebih berkualitas.
BAB III
BAB
III
Model Perubahan Tata Kelola

Model Perubahan
Tata
Pemerintahan dan
Pemerintahan
danKelola
Peran Perempuan
Peran Perempuan
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan
mampu mendeskripsikan beragam perubahan tata kelola
perempuan yang berpihak pada upaya pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak; serta mampu
memberikan motivasi kepada kelompok sasaran
(khususnya perempuan) untuk mampu berkontribusi lebih
optimal dalam pembangunan.

A.

Kerangka Regulasi untuk Perubahan Tata Kelola Pemerintahan

Semenjak
tahun 2014,
kerangka
regulasi yang
A. Kerangka
Regulasi
untuk Perubahan
Tata mengamanatkan institusi sektor
publik
untuk
berinovasi
dan
melakukan
perubaKelola Pemerintahan
han sudah semakin sistemik. Didahului dengan UU No. 23/2014
Semenjak tahun 2014, kerangka regulasi yang
tentang Pemerintahan Daerah yang secara eksplisit mengamanatkan
mengamanatkan institusi sektor publik untuk
pemerintahan daerah untuk berinovasi. UU ini sekaligus menjadi UU
berinovasi dan melakukan perubahan sudah semakin
Pemda yang pertama sepanjang sejarah NKRI yang memuat konten
tentang inovasi.sistemik. Didahului dengan UU No. 23/2014 tentang
Pemerintahan

Daerah

yang

secara

eksplisit

Selanjutnya pada tahun 2015 lahirlah Peraturan Presiden No.
mengamanatkan pemerintahan daerah untuk
2/2015 tentang RPJM Nasional yang memuat arah kebijakan pemberinovasi. UU ini sekaligus menjadi UU Pemda yang
bangunan nasional. Pada RPJMN tersebut terdapat 9 program prioritas pembangunan yang menekankan
pentingnya berionovasi, ter347
utama pada program prioritas ke-2, 3, 6, dan 8. Pada program ke-2
yakni “Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif,
Demokratis dan Terpercaya”, pemerintah mendorong dilakukannya inovasi pelayanan publik, peningkatan kualitas dan standarisasi
kelembagaan pelayanan perizinan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan dan peningkatan kualitas RB nasional.
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Sementara itu, pada program ke-3 yakni “Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa
Dalam Kerangka Negara Kesatuan”, ditegaskan bahwa inovasi mutlak dibutuhkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat di
daerah tertinggal dalam rangka meningkatkan nilai tambah sesuai
dengan karakteristik, posisi strategis, dan keterkaitan antarkawasan yang meliputi aspek infrastruktur, manajemen usaha, akses permodalan, dan pemasaran. Pada saat yang sama ditegaskan juga bahwa inovasi dibutuhkan untuk meningkatan tata kelola ekonomi lokal
yang berorientasi kepada keterkaitan kota-desa. Jika inovasi seperti
ini dapat dilakukan, maka akan tercapai pemerataan pembangunan
antar wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia.
Adapun pada program ke-8 yakni “Melakukan Revolusi Karakter Bangsa” dinyatakan arahan kebijakan untuk meningkatkan
iklim yang kondisif bagi inovasi, diantaranya melalui penyediaan
ruang publik yang mendorong kreatifitas dan yang memfasilitasi
perwujudan ide kreatif ke dalam bentuk barang, audio, visual, grafis,
koreografi, dan lain-lain.
Pada periode selanjutnya, lahir Peraturan Pemerintah No.
38/2017 yang mengatur secara khusus tentang Inovasi Daerah.
Dengan berlakunya PP ini, maka inovasi diharapkan bukan hanya
berkembang sebagai program dan kegiatan, namun lebih strategis
lagi sebagai sebuah sistem atau ekosistem.
PP No. 38/2017 ini secara eksplisit ditekankan tentang peran
DPRD sebagai salah satu sumber inovasi. pada pasal 7 dinyatakan bahwa usulan inovasi dapat berasal dari Kepala Daerah, Perangkat Daerah, ASN, masyarakat, serta anggota DPRD. Ini artinya, DPRD adalah
bagian yang tidak terpisahkan dari sistem inovasi daerah.
Selain memiliki peran baru mengusulkan inisiatif inovasi daerah, anggota DPRD juga berperan penting dalam penerapan hasil inovasi daerah. Pasal 20 mengatur bahwa untuk penerapan inovasi daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan
masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan
belanja daerah, perlu ditetapkan kedalam sebuah Peraturan Daerah
(Perda). Ketentuan ini mengandung makna bahwa anggota DPRD harus lebih peka terhadap kebutuhan program legislasi di daerah (Prolegda), dengan memasukkan inovasi sebagai salah satu agendanya.
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Selain kerangka kebijakan tingkat nasional sebagaimana diuraikan diatas, masih ada seperangkat kebijakan ditingkat Menteri
yang mengatur tentang inovasi, misalnya dari Kementerian Dalam
Negeri, Kementerian Ristek Dikti, dan juga Kementerian PAN dan
RB. Intinya, inovasi dan kebijakan adalah dua hal yang dapat berjalan seiring (kompatibel), tidak seperti yang dipersepsikan beberapa
pihak bahwa inovasi adalah inisiatif yang tidak selaras dengan kebijakan atau peraturan perundang-undangan.
B.

Perubahan Tata Kelola Pemerintahan Terkait Perempuan dan Anak

Dengan adanya kerangka kebijakan tentang inovasi dan perubahan tata kelola pemerintahan sebagaimana disebutkan diatas, maka instansi pemerintah di seluruh penjuru tanah air seperti berlomba melakukan terobosan dalam berbagai bidang pelayanan publik, termasuk bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Beberapa inisiatif dalam perubahan tata kelola di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, yang dapat dikatakan
sebagai good practices, diantaranya adalah sebagai berikut:
1.

Sekolah Perempuan

Di beberapa daerah saat ini sudah terbentuk inisiatif kreatif
bernama Sekolah Perempuan. Di Gresik, misalnya, pada 2013 telah
dibuka 4 Sekoper (sekolah perempuan) dan hingga saat ini telah
berkembang menjadi 10 Sekoper. Ini adalah sebuah alternatif pembelajaran bagi perempuan segala umur dengan menggunakan pendekatan long life education. Para siswa Sekoper adalah perempuan
miskin desa setempat, yang rata-rata bekerja sebagai buruh tani
dan pekerja kasar. Materi yang diberikan seputar dunia perempuan,
mulai hak-hak sebagai perempuan di tengah keluarga, konsep gender, kepemimpinan perempuan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, dari upaya mendirikan bank sampah, sampai dibentuknya
koperasi simpan pinjam untuk memangkas mata rantai rentenir.
Selain di Gresik, sekolah perempuan juga sudah berjalan di Kabupaten Kupang, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Lombok
Timur, dan sebagainya, bahkan juga di Kabupaten Waropen Papua yang
baru saja diresmikan oleh Menteri PPPA pada akhir tahun 2017 yang lalu.
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2.

Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
Program ini adalah salah satu inisiatif pemerintah untuk
mengurangi kemiskinan melalui pelibatan dan pemberdayan kaum
perempuan secara kolektif, khususnya di wilayah pedesaan. Sasaran
Desa Prima yaitu perempuan dari keluarga kurang mampu yang sudah mempunyai usaha namun masih dalam sektor kecil, sehingga
dengan adanya program Desa Prima ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan usaha yang sudah dijalankan.
Di wilayah Provinsi DIY, Desa Prima sudah dirintis sejak tahun
2009, dan hingga saat ini jumlahnya sudah mencapai 85 desa, dimana
setiap desa diberikan dana stimulan sebesar Rp 35 juta.
Program Desa Prima ini sendiri sudah diterapkan di berbagai wilayah lain di Indonesia, dan secara umum dinilai memberikan
dampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi keluarga
miskin sekaligus dalam pengentasan kemiskinan.
3. Balee Inong: Model Pemberdayaan Perempuan Kota
Banda Aceh
Balee Inong adalah program Kota Banda Aceh untuk mempercepat pemberdayaan perempuan sampai ke desa-desa, melalui
agen-agen perempuan. Prosesnya lahir dari hasil rekomendasi Musyawarah Rencana Aksi Perempuan (Musrena) pertama tahun 2007.
Musrena sendiri adalah inovasi untuk melibatkan perempuan dalam
pembangunan guna mewujudkan kota ramah gender, mengingat selama ini partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan
di Aceh amat rendah. Akibatnya, hasil Musrenbang kurang berpihak
kepada kaum perempuan. Perencanaan pembangunan didominasi
fisik dan infrastruktur, sementara usulan berupa perbaikan gizi, air
bersih, peningkatan kualitas hidup anak melalui pemberian makanan
tambahan, posyandu maupun pemberdayaan ekonomi perempuan
hampir tak pernah muncul.
Salah satu aktivitas yang dilakukan pada program Balee Inong adalah pembinaan bisnis bagi perempuan, seperti usaha bordiran mukena, membuat aneka kue dan makanan untuk dijual. Produk dijual secara tradisional dan setelah mengikuti pelatihan membuat
website, mereka akan mencoba memasarkan secara online. Hasilnya,
sampai akhir 2017, tercatat 400-an usaha kecil yang didominasi perempuan. Pemerintah kota Banda Aceh juga punya kebijakan untuk
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merangsang pertumbuhan ekonomi perempuan dengan mengadakan
kredit bergulir melalui Bank Perkreditan Rakyat.
4.

URC Anti Kekerasan Anak dan Perempuan Kabupaten
Batu Bara
Tim Unit Reaksi Cepat (URC) pencegahan kekerasan terhadap
anak dan perempuan dibentuk sebagai tindak lanjut terhadap Perda
No. 2/2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan
Anak Korban Kekerasan, serta Peraturan Bupati No. 22/2016 tentang
Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan
dan Anak Kabupaten Batu Bara. Pusat Layanan Terpadu ini terdiri
dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah seperti Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Badan
Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintah Desa, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga, juga dari instansi lain seperti Kementerian Agama, Polres, Kodim, Lapas dan Komisi Perlindungan Anak
Indonesia Daerah, dengan harapan dapat meminimalisir angka kekerasan terhadap anak dan perempuan, khususnya bagi masyarakat
yang kurang mampu. Mengingat, korban kekerasan anak dan perempuan yang berasal dari masyarakat kurang mampu sering kali tidak
sampai ke ranah hukum, karena keterbatasan pengetahuan maupun
materil.
Selain unit yang berada di ibukota kabupaten, layanan URC juga
dibentuk di tingkat desa sehingga masyarakat dimudahkan dalam
melaporkan kejadian yang terjadi di desa.
5.

Taman Paditungka: Layanan Anak Terintegrasi di Bone
Pengembangan konsep Taman Paditungka (TP) dimulai
pada tahun 2006, dimana Pemkab Bone dengan pendampingan
dari UNICEF mendesain ulang program Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) dalam sebuah program pendidikan anak yang holistik dan
terintegrasi yaitu mengintegrasikan aspek kesehatan, gizi dan stimulasi psikologis, pemberian kesempatan untuk menggali dan belajar secara aktif, pengasuhan sosial dan emosional dalam rangka
mengembangkan potensi anak.
Dikatakan terintegrasi karena mengintegrasikan tiga komponen utama yaitu partisipasi masyarakat, manajemen dan pembinaan
holistik. Dari awal pembentukan penentuan lokasi dan pembangunan
sarana Paditungka, peran dan partisipasi masyarakat sudah sangat
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kuat, bukan hanya menghibahkan tanahnya dan memberi bantuan
material bangunan saja, masyarakat juga terlibat dalam proses perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan perumusan kebijakan di tingkat
desa. Untuk aspek manajemen pengelolaan, prinsip transparansi dan
akuntabilitas adalah hal mutlak yang dimiliki oleh pengelola secara
independen oleh pengurus yang diangkat di tingkat desa dan secara
otomatis pendanaan untuk operasional Taman Paditungka dipungut
dari masyarakat di lingkup desa/kelurahan tersebut. Komponen ketiga yang terintegrasi secara holistik dalam Paditungka adalah sistem
pembinaan yang tidak hanya berfokus pada aspek pembelajaran, akan
tetapi juga mengintegrasikan posyandu dan bina keluarga balita.
Lokasi awal Taman Paditungka berada di 2 Kecamatan yaitu Dua Boccoe dan Ponre dengan jumlah 15 TP. Daerah ini dipilih
dengan alasan adanya permasalahan dasar yang harus diatasi yaitu
masih kurangnya Taman Kanak- Kanak (TK) dan minimnya fasilitas
kesehatan. Tahun 2010, ada penambahan 30 TP yang direplikasi di
15 kecamatan. Sampai tahun 2012, jumlah Taman Paditungka di kabupaten Bone berjumlah 88 yang tersebar di 27 kecamatan.
6.

Layanan KIA (Kartu Insentif Anak) Kota Surakarta
Kartu Insentif Anak atau KIA merupakan kartu yang diberikan
kepada anak-anak di Surakarta yang berumur 0-18 tahun dengan bentuk seperti KTP. Kartu ini sebagai bentuk solusi bagi anak-anak untuk
mendapatkan pelayanan publik terbaik sesuai dengan yang dimandatkan oleh norma internasional (Konvensi Hak Anak PBB) dan Nasional
(UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Selama ini hak
anak sebagaimana diamanatkan konvensi PBB dan UU No. 23 Tahun
2002 belum dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan.
Tujuan dari KIA adalah memberikan fasilitas tertentu pada
berbagai bidang sesuai kebutuhan anak, untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam membuatkan akta kelahiran bagi anaknya,
untuk memberikan jaminan kesejahteraan, perlindungan dan fasilitas bagi anak.
KIA memberikan kemudahan dan layanan bagi anak anak di
kota Surakarta di bidang kesehatan, pendidikan, hiburan, olah raga,
transportasi. Setiap anak yang memiliki KIA dapat memperoleh potongan harga pada sejumlah fasilitas yang telah bekerjasama dengan
pemerintah kota Surakarta. Penerapan KIA diintegrasikan dengan
pelayanan penerbitan akta kelahiran anak di Dinas Kependudukan
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dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagai bagian dari penerapan kota
layak anak.
7.

ULT-PSAI: Layanan Anak Terpadu di Kab. Tulungagung
Unit Layanan Terpadu (ULT) Perlindungan Sosial Anak Integratif (PSAI) merupakan pemberian layanan bagi kelompok resiko terhadap korban/kasus anak terlantar, anak berhadapan dengan hukum,
anak dengan disabilitas, anak dengan HIVdan AID, anak jalanan, anak
dalam pekerjaan terburuk dan permasalahan anak lainnya.
Unit Layanan Terpadu PSAI Kabupaten Tulungagung
berkedudukan dibawah koordinasi Dinas Sosial Nakertrans – Dinas
Keluarga Berencana, Perempuan dan Perlindungan Anak. Pendirian
PSAI berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung No.
10/2009 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Bupati Tulungagung No. 42/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Unit
Layanan Terpadu Perlindungan Sosial Anak Integratif.
ULT PSAI dibentuk pada tanggal 14 Desember 2015 dengan
adanya kesepakatan Bersama antara Bupati Tulungagung dan Kementerian Sosial RI dan Unicef pada tanggal 30 Juli 2015. Kasuskasus yang ada dan ditangani ULT PSAI selama tahun 2016 berdasarkan tempat tinggal dan jenis kasus sebanyak 114 terbanyak adalah
kasus pelecehan seksual, sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 127
kasus yang terbanyak anak yang behadapan dengan masalah hukum.
Selain inovasi tata kelola pemerintahan sebagaimana dipaparkan diatas, masih cukup banyak inovasi lain dibidang pemberdayaan perempuan dan anak. Dari catatan Kementerian PAN dan
RB yang dituangkan dalam laporan Top 99 Inovasi Pelayanan Publik
sejak tahun 2014, beberapa inovasi yang relevan dengan pokok bahasan modul ini antara lain adalah:
•
Pelayanan bus gratis untuk anak sekolah dasar dan menengah (Kabupaten Pakpak Bharat),
•
Rumah Sehat Lansia dan Aplikasi Database Klien Online
Panti Sosial Karya Wanita (Kota Yogyakarta),
•
“Keluar Bersama” Daftar 1 Dapat 5: Sebuah Model Pelayanan
Terpadu Dokumen Anak (Kota Yogyakarta),
•
Layanan WARAS (Wisata Arsip Untuk Anak Sekolah) dan HP
Solusi Anak Berkebutuhan Khusus (Provinsi Jawa Timur),
•
2H2 Center Kerabat Ibu dan Bayi (Kabupaten Flores),
•
Ayunda Si Menik – Ayo Tunda Usia Menikah (Kabupaten
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•
•
•
•
•
•

Gunung Kidul),
Sakera Jempol – Sadari Kekerasan Perempuan dan Anak
(Kabupaten Pasuruan),
Siswa Asuh Sebaya – SAS (Kabupaten Banyuwangi),
TUA KELADI – Santun Lansia, Kesehatannya Layak Diperhatikan (Kabupaten Sleman),
Taman Anak Cerdas: Wasis Bocahe, Waras Ragane lan Mapan Budi Pekertine (Kota Surakarta),
Bergandengan tangan menyelamatkan ibu dan bayi lahir
(Kabupaten Tangerang),
Penanganan Gizi Buruk Melalui OMABA (Ojek Makanan
Balita) dan cooking center (Kota Bandung), dan lain-lain.

C.

Peran Perempuan dalam Perubahan Tata Kelola Pemerintahan
Perubahan tata kelola pemerintahan secara umum masih
banyak dilakukan sendiri oleh jajaran birokrasi pemerintahan. Namun dalam berbagai kasus, keberadaan individu warga negara telah
terbukti mampu melakukan perubahan yang inspiratif dan memberi
dampak positif bagi lingkungan sosialnya. Hal ini menyiratkan bahwa keberadaan warga negara secara individual akan mampu memberi daya dukung terhadap perubahan tata kelola pemerintahan jika
dilakukan secara sinergis.
Banyak contoh tokoh wanita perubahan yang terbukti mampu
mendinamisasi dan mentransformasi kondisi lingkungannya. Dari
lingkungan masyarakat umum, beberapa perempuan perubahan tadi
antara lain sebagai berikut:
1.

Mak Eroh
Mak Eroh adalah wanita renta dari Kampung Pasi Kadu, Desa
Santara Mekar, Kecamatan Cisayong, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa
Barat. Ia memiliki sawah seluas 400 meter2, dan keinginan awalnya
hanyalah mendapatkan aliran air ke sawahnya. Sayangnya, belum ada
saluran irigasi di daerahnya, sehingga berbekal cangkul dan linggis kecil, ia memapas tebing batu di lereng timur laut Gunung Galunggung,
untuk membuat saluran air. Tanpa disangka upayanya selama 47 hari
malah membawa manfaat bagi penduduk di dua kecamatan, Cisayong
dan Indihiang. Saluran untuk mengalirkan air dari Sungai Cilutung
akhirnya berhasil diselesaikan, dan mampu mengaliri ribuan hektare
sawah di dua kecamatan tersebut. Wanita yang hanya berpendidikan
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hingga kelas tiga sekolah dasar ini mendapat penghargaan Upakarti
dari Presiden Soeharto pada tahun 1988, dan beberapa waktu kemudian mendapatkan penghargaan lingkungan dari PBB.
Hebatnya, setelah saluran air itu terwujud, Mak Eroh tidak
berhenti berkarya. Dengan semangat yang tak kenal menyerah,
Mak Eroh melanjutkan membuat saluran air berikutnya sepanjang
4,5 kilometer mengitari 8 bukit dengan kemiringan 60-90 derajat.
Pengerjaannya kali ini dibantu oleh warga desa yang mau membantunya, setelah melihat dengan mata kepala sendiri hasil yang telah
dilakukan Mak Eroh. Dalam waktu 2,5 tahun, pekerjaan lanjutan itu
terselesaikan dengan baik, dengan manfaat yang jauh lebih luas.
2.

Azalea Ayuningtyas
Selepas menyelesaikan program master di AS, perempuan yang
kerap di panggil Ayu ini sempat bekerja di perusahaan multi nasional.
Namun saat menyaksikan permasalahan yang dihadapi para perempuan di wilayah tertinggal di NTT, hatinya langsung tersentuh dan seketika berniat untuk mengabdikan diri bagi kemanusiaan.
Fakta yang menggerakkan perempuan muda ini salah satunya
adalah tingkat kematian ibu dan bayi yang tinggi di daerah pedalaman Indonesia. 1 dari 300 Ibu meninggal saat melahirkan, sementara 1 dari 40 bayi meninggal sebelum berusia 1 bulan. Pada saat yang
sama, mereka mengalami kekurangan uang tunai sepanjang tahun untuk biaya melahirkan dan pembelian makanan bergizi. Belum lagi para
perempuan itu masih harus bekerja keras di ladang.
Melihat kehidupan sosial perempuan yang menyedihkan tadi,
Ayu prihatin karena di NTT cukup berlimpah potensi alam yakni
daun lontar. Maka, dengan segenap sumber daya yang dimiliki, Ayu
berjuang untuk mengajarkan para perempuan menganyam. Bagi Ayu,
menganyam bisa menjadi pekerjaan alternatif di luar berladang sekaligus meningkatkan kemampuan finansial untuk mengakses layanan
kesehatan, nutrisi yang baik, dan gaya hidup sehat. Menganyam adalah juga suatu kearifan lokal dengan akses pasar yang masih terbatas.
Langkah pertama yang dilakukan Ayu dan kawan-kawan adalah membentuk kelompok menganyam, yang diberikan pelatihan
secara berkelanjutan. Untuk hasil anyaman yang dihasilkan oleh
kelompok tersebut, dilakukan pembayaran tunai langsung per produk sesuai kualitas. Pada kelompok tersebut juga ditunjuk Ibu Koor-
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dinator di setiap desa untuk mengatur modal kerja, kontrol kualitas,
dan pencatatan produksi.
Ayu juga membimbing kelompok perempuan tadi dengan
memberikan arahan desain produk yang inovatif serta memasarkan
produk kerajinan. Fokus pemasaran ditujukan untuk memenuhi produk hotel (misalnya sandal) yang berjumlah besar. Setelah segmen
hotel berhasil ditembus, jaringan pemasaran diperluas sampai ke
pasar retail (misalnya dalam bentuk tas dan dekorasi rumah).
Hebatnya, Ayu dan kawan-kawan tidak hanya memikirkan soal
bisnis semata, namun juga mengintegrasikan dengan upaya meingkatkan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan cara
bekerja sama dengan bidan dan kader lokal, serta merangkul program
pemerintah seperti edukasi nutrisi dan PMT (Pemberian Makanan
Tambahan), atau program Tabulin (Tabungan Ibu Bersalin).
Dampak positif dari gerakan perubahan ini antara lain berupa
menurunnya intensitas bekerja di ladang bagi para ibu (khususnya
yang dalam keadaan hamil), meningkatkan keamanan finansial perempuan saat melahirkan, meningkatnya gizi bagi bayi/anak di 1000
hari emas pertama, serta meningkatnya derajat kesehatan ibu dan
anak secara keseluruhan.
3.

Ramsidah
Kondisi masyarakat Nunukan pada umumnya masih minim
kepedulian terhadap kesehatan sanitasi lingkungan serta perilaku
hidup bersih dan sehat. Kondisi inilah yang mendorong Ramsidah berinovasi agar bisa keluar dari persoalan tersebut.
Perempuan berusia 47 tahun itu berhasil mewujudkan
kepeduliannya terhadap masyarakat lokal melalui inovasi pemanfaatan ban bekas sebagai septic tank dengan sistem arisan jamban
keluarga (Siarja). Inovasi ini dapat berjalan berkat gotong royong dan
swadaya masyarakat sekitar. Yakni dengan iuran Rp 50 ribu selama
6 bulan untuk per rumah. Sistem yang dipakai yakni sistem lot. Siapa yang keluar namanya, akan dibangunkan fasilitas jamban keluarga
dengan sistem gotong royong bersama masyarakat sekitar.
Uang lima puluh ribu itulah yang digunakan untuk membeli material bahan yang akan digunakan seperti kerikil dan semen.
Sedang ban bekas, tutur dia, didapat dari masyarakat dan beberapa
perusahaan di Nunukan. Program ini juga tak membebani APBD
maupun APBN. Dari iuran masyarakat itu pula dipakai untuk biaya
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konsumsi gotong royong masyarakat saat membangun jamban, serta
peningkatan fasilitasnya.
4.

Jumiati
Perempuan kelahiran 1981, berpendidikan SMK yang berinovasi untuk mengubah lahan gersang menjadi hutan Mangrove yang
pada akhirnya dapat menjadi sumber mata pencaharian masyarakat
setempat di Kecamatan Nagalawan Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Awalnya desa ini adalah desa miskin yang rata-rata berpenghasilan Rp. 3000 – Rp. 9000/hari dan seringkali terlilit
hutang di Bakri (Batak Kredit) dengan bunga mencekik.
Dimulai Tahun 2009, Jumiati berinisiatif untuk memperbaiki
kondisi hutan mangrove di pesisir desa dengan cara menanam kembali pohon bakau (bantuan 2000 bibit bakau didapat dari JALA/Jaringan Advokasi Nelayan Sumatera Utara). Upaya ini berbuah manis
sampai kemudian kawasan gersang tersebut berubah menjadi Pusat
Wisata Mangrove Kampung Nipah. Kini, selain menyajikan permainya hutan bakau yang menjadi habitat aneka satwa, kampung ini dikenal sebagai penghasil aneka penganan yang terbuat dari bakau (kerupuk, dodol dan sirup). Dalam perkembangannya kemudian Jumiati
mendapat bantuan modal dari berbagai pihak untuk mengembangkan konsep ekowisata kawasan tersebut.
Tidak berhenti sampai disitu, Jumiati berinisiatif mendorong
terbentuknya Koperasi (KSU) Muara Baimbai yang ditujukan untuk
para nelayan lelaki dan Kelompok Perempuan Nelayan Muara Tanjung
sebagai wadah istri-istri nelayan mengelola kegiatan magrove ini. Saat
ini para perempuan istri nelayan tersebut jika dirata-rata berpenghasilan 4-9 Juta rupiah perbulan dari sisa hasil usaha koperasi.
5.

Sunarni
Perempuan kelahiran 1978, berpendidikan diploma tiga, dan
menjadi inovator pendiri Rumah Sampah Tapi Indah di Cireundeu,
Ciputat Tangerang Selatan. Melalui inisiatifnya yang dimulai Tahun
1995, Ibu Sunarni mulai bekerja untuk menyulap sampah menjadi
barang bernilai ekonomi. Kegiatan Rumah Sampah Tapi Indah adalah mendaur ulang sampah limbah kemasan makanan, kemasan pasta gigi, kain perca menjadi barang-barang seperti boneka, tas, aneka
kostum seperti rompi, rok dan topi. Keterampilan mengolah limbah
diperoleh ibu Sunarni dari ibunya dan ditularkan kepada para pen-
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yandang tuna rungu siswa SLB. Melalui tindakan sosialnya tersebut,
Ibu Sunarni bukan saja bisa menghasikan uang untuk menopang kebutuhan keluarga tetapi juga membantu membekali anak-anak penyandang tuna rungu dengan keterampilan berharga.
Setelah bertahun-tahun menjalani usahanya dengan dilandasi
niat baik untuk memberi harapan bagi para penyandang tuna rungu
Ibu Sunarni mendapatkan Danamon Award untuk kategori Social Entrepeneur dengan hadiah tabungan sebesar 40 Juta pada Tahun 2013.
6.

Yayuk Sri Rahayu
Perempuan kelahiran Nganjuk Jawa Timur Tahun 1976, berpendidikan S2 Magister Manajemen UGM yang memilih menjadi
petani beras dengan konsep zero waste farm. Konsep ini adalah pengelolaan pertanian tanpa limbah yang mengintegrasikan pertanian
dengan sektor pendukungnya seperti peternakan untuk menghasilkan 4F, yaitu food, feed, fertilizier dan fuel (makanan, pakan ternak,
kompos dan bahan bakar).
Selain memperoleh pasokan dari lahan miliknya sendiiri, Ibu
Yayuk juga membeli beras dari petani lainnya sepanjang tahun dan
transparan dengan harga jual beras di pasaran. Selanjutnya beras
diproduksi dan diproses ditempat yang sama sehingga bisa didapat
beras berkualitas dengan harga yang lebih murah karena mempersingkat jalur produksi. Konsumen senang dengan kualitas beras yang
diberi merk Beras Sri Sadono karena berasnya diproses dari sistem
penanaman yang ramah lingkungan. Pengelolaan pertanian dengan
tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup sekitarnya telah
membawa perempuan ini meraih beberapa penghargaan seperti juara
1 UMKM Award dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014,
juara 3 Wanita Wirausaha Femina November 2015 dan finalis Kartini
Next Generation Award Tahun 2015.
Sementara dari kalangan eksekutif, beberapa perempuan
inspiratif yaitu :
1.

Susi Pudjiastuti
Perempuan yang menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan pada Kabinet Kerja ini menjadi ikon yang paling terang terhadap
sosok perempuan Indonesia yang tangguh. Susi membuktikan bahwa
hanya berbekal ijazah SMP, ia mampu tampil sebagai pemimpin nasional yang disegani, bahkan oleh koleganya di luar negeri. Susi ada-
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lah contoh yang sangat baik tentang perempuan perubahan. Namun
ia sering mengatakan juga bahwa perempuan telah banyak berperan
mendorong perubahan agar Indonesia lebih baik dari sekarang.
Susi memiliki keberanian yang bahkan tidak dimiliki kaum
laki-laki. Ia adalah tokoh sentral dibalik pemberantasan illegal
fishing di perairan Indonesia. Ia sangat terkenal dengan jargonnya
“tenggelamkan”. Ia pun dicap sebagai “menteri gila” hingga dianggap
melanggar hukum internasional. Meskipun begitu, Susi tidak takut
dan terus melakukan pencegahan terhadap illegal fishing, demi menegakkan kedaulatan laut Indonesia dan kesejahteraan masyarakat.
Sejak menjabat pada tahun 2014 hingga kini, Susi telah memerintahkan penenggelaman setidaknya 380 kapal. Kapal-kapal itu
telah terbukti melakukan praktik pencurian ikan. Setelah tiga tahun
berjalan, kebijakan Susi mulai membuahkan hasil. Misalnya, cadangan ikan yang bisa ditangkap meningkat dari 6,5 juta ton pada 2014
menjadi 9,9 juta ton. Jenis-jenis ikan yang selama 10-15 tahun terakhir menghilang kini sudah mulai banyak lagi (sumber: beragam
berita di internet).
Karena keberaniannya dalam menjaga ekosistem laut, segudang penghargaan diraih Susi, diantaranya dari World Wildlife Fund
(WWF) sebagai Leaders for a Living Planet. WWF menekankan peran
Susi dalam pemberantasan illegal fishing dan perlawanan terhadap
Unregulated and Unreported Fishing (IUUF). dirinya juga menerima
penghargaan 2017 Excellence in National Stewardship, dalam ajang
Peter Benchley Ocean Awards di Washington.
2.

Rismaharini
Perempuan kelahiran Kediri ini menjabat sebagai Walikota
Surabaya sejak tahun 2010. Ia merupakan kepala daerah perempuan
pertama di Indonesia yang berulang kali masuk dalam daftar pemimpin terbaik dunia. Risma terkenal sebagai “walikota gila taman”. Beberapa taman kota yang dibangun Risma antara lain adalah pemugaran taman bungkul di Jalan Raya Darmo dengan konsep all-in-one
entertainment park, taman di Bundaran Dolog, taman buah Undaan,
serta taman di Bawean, dan di beberapa tempat lainnya yang dulunya
mati sekarang tiap malam dipenuhi dengan warga Surabaya. Selain
itu Risma juga membangun jalur pedestrian dengan konsep modern di
sepanjang jalan utama Surabaya.
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Taman Bungkul sendiri meraih penghargaan The 2013 Asian
Townscape Award dari Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai taman
terbaik se-Asia pada tahun 2013. Beberapa waktu kemudian, giliran
Risma diganjar penghargaan sebagai Mayor of the Month atau wali
kota terbaik di dunia untuk bulan Februari 2014 atas keberhasilannya
selama memimpin Kota Surabaya sebagai kota metropolitan yang paling baik penataannya. Setahun kemudian, Risma dinobatkan sebagai
walikota terbaik ketiga di dunia versi World City Mayors Foundation
atas keberhasilannya dalam mengubah wajah Kota Surabaya dari yang
kumuh penataannya menjadi kota yang lebih hijau dan tertata rapi.
Pada Maret 2015, nama Tri Rismaharini masuk dalam jajaran 50 tokoh berpengaruh di dunia versi majalah Fortune bersama dengan tokoh-tokoh lain seperti CEO Facebook Marc Zuckerberg, Perdana Menteri India Narendra Modi dan tokoh lainnya.
Selain prestasi di bidang penataan kota, Risma Risma juga
dipuji karena keberaniannya menutup kawasan lokalisasi terbesar
di Asia Tenggara yaitu Gang Dolly. Walikota yang dijuluki “si singa
betina” karena ketegasan dan prinsipnya itu, ingin mengajak warganya untuk mencari rizki halal tanpa harus menjual tubuhnya di
tempat lokalisasi. Untuk itu, dia berusaha mengangkat harkat dan
martabat kaum perempuan dengan memberdayakannya sesuai keterampilan masing-masing. Sebagai penunjang, Risma mengadakan
pelatihan-pelatihan serta memberi bantuan modal hingga mantan
penghuni lokalisasi bisa mandiri secara ekonomi.
Bercermin dari para tokoh perubahan di kalangan perempuan
diatas, kita sangat meyakini bahwa masih banyak perempuan Indonesia yang memiliki potensi dan kompetensi untuk menjadi agen perubahan. Maka, menjadi tugas kita semua untuk menciptakan ekosistem
yang kondusif bagi tumbuh suburnya partisipasi aktif perempuan.
Dalam kaitan ini, maka anggota legislatif (khususnya perempuan) dituntut mampu menunjukkan 2 (dua) kapasitas sekaligus, yakni sebagai inisiator perubahan serta sebagai fasilitator untuk lahirnya
para agen perubahan baru di tengah masyarakat. Untuk dapat menjawab tuntutan tersebut, maka seorang anggota legislatif diharapkan
dapat merumuskan agenda perubahan yang pada gilirannya akan
diperjuangkan melalui aktualisasi fungsinya selaku wakil masyarakat.
Adapun teknis merancang tata kelola pemerintahan bagi anggota legislatif ini akan diuraikan lebih rinci pada Bab selanjutnya modul ini.
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BAB IV
Peran Anggota
Dalam
BABLegislatif
IV
Perubahan Tata Kelola

Peran Anggota Legislatif
Dalam Perubahan Tata
Pemerintahan
Kelola Pemerintahan
Indikator Hasil Belajar:
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta pelatihan
mampu mengaplikasikan metode tertentu untuk
menghasilkan gagasan-gagasan kreatif yang lebih efektif
dalam mengatasi masalah perempuan dan anak; serta
mampu merencanakan dan mengelola perubahan tata
kelola pemerintah melalui kebijakan yang lebih ramah
dan/atau berorientasi pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak.

A.

Peran Anggota Legislatif Perubahan Tata Kelola Pemerintahan
A. Peran Anggota Legislatif Perubahan Tata

Perubahan tata kelola pemerintahan yang dapat dilakukan
Kelola Pemerintahan
oleh anggota legislatif, tentunya tidak lepas dari fungsi dasar legislatata kelola pemerintahan yang dapat
tif itu sendiri, yakniPerubahan
fungsi penyusunan
regulasi, fungsi anggaran, dan
dilakukan
oleh anggota
tentunya
tidak
fungsi pengawasan.
Artinya,
ketiga legislatif,
fungsi itu
adalah
instrumen utalepas
dari
fungsi
dasar
legislatif
itu
sendiri,
yakni
ma bagi anggota legislatif untuk mereaktualisasikan perannya dalam
fungsi penyusunan
regulasi,secara
fungsi umum,
anggaran, maupun
dan
memperkuat pembangunan
nasional
pembanfungsi
pengawasan.
Artinya,
ketiga
fungsi
itu
adalah
gunan perempuan dan anak pada khususnya.
1.

2.

utama bagi
anggota peran
legislatifyang
untukbisa dijalankan
Dalaminstrumen
fungsi Legislasi,
beberapa
377
oleh anggita legislatif mencakup beberapa hal antara lain:
• Merumuskan kebijakan yang tidak menimbulkan potensi
diskriminasi atau pelanggaran hak terhadap perempuan
dan anak.
• Mendorong penerapan ekosistem yang ramah perempuan dan anak di lokasi-lokasi terbuka, misalnya perkantoran atau pusat perbelanjaan, yang memiliki fasilitas
pelayanan anak (child care); pemisahan toilet atau ruang
ibadah antara laki-laki dan perempuan dimanapun berada; dan seterusnya.
Dalam fungsi Pengawasan, peran yang memungkinkan untuk dikembangkan misalnya adalah:

31

•

3.

B.

Mengevaluasi implementasi kebijakan dan dampaknya
terhadap perempuan dan anak.
• Meminta keterangan dari berbagai pihak terkait dalam
hal munculnya dugaan ancaman terhadap hak-hak perempuan dan anak.
Dalam fungsi Anggaran, prospek anggota legislatif untuk
memainkan peran baru lebih terbuka lebar diantaranya dalam hal-hal sebagai berikut:
• Mendorong terwujudnya Anggaran yang ramah gender
(berorientasi kesetaraan gender).
• Alokasi dan distribusi anggaran K/L dan OPD/SKPD
yang mampu menjadi stimulus untuk meningkatkan partisipasi perempuan dan anak.

Merancang Perubahan Tata Kelola Pemerintahan

Dalam merancang sebuah perubahan tata kelola pemerintahan, seorang anggota legislatif perlu memahami beberapa metode,
cara, atau langkah-langkah dari sebuah perubahan. Dalam hal ini,
cukup banyak referensi yang bisa digunakan sebagai acuan. Salah
satu referensi yang sangat sering dirujuk adalah ajaran dari John P
Kotter dalam artikelnya berjudul Leading Change: Why Transformation Efforts Fail?, yang memberi panduan sangat logis, sederhana, dan operasional untuk melakukan sebuah perubahan, yakni Establishing sense of urgency; Forming a powerful guiding coalition;
Creating a vision; Communicating the vision; Empowering others
to act the vision; Planning for and creating short-term wins; Consolidating improvements and producing more changes; Institutionalizing new approaches (dalam Utomo, 2017).
Pada tahap pertama, perubahan harus diawali dengan menemukan urgensinya. Urgensi perubahan adalah alasan mendasar (raison de’tre) mengapa perubahan itu mutlak harus dijalankan. Tanpa
adanya alasan ini, bisa dijamin perubahan akan kehilangan spirit,
kekuatan, dan arah yang jelas. Selanjutnya, manakala urgensi untuk perubahan sudah berhasil diidentifikasikan, langkah yang harus
ditempuh adalah meminta dukungan dan komitmen berbagai pihak
untuk menggulirkan perubahan. Komitmen tadi bisa bersumber dari
lingkungan internal maupun dari stakeholder eksternalnya. Kolaborasi, koalisi, dan kooperasi antar aktor akan menjadi condition sine
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qua non keberhasilan sebuah perubahan. Tanpa adanya hal tersebut,
maka perubahan hanya akan menjadi omong kosong dan angin lalu.
Pembentukan visi bersama ini merupakan syarat mutlak ketika koalisi perubahan sudah terbangun. Visi ini memiliki banyak fungsi. Selain untuk menyelaraskan irama dan gerak langkah, atau untuk
menciptakan frekuensi hati dan pemikiran yang sama, shared vision
juga memberi arah yang jelas kemana organisasi akan dibawa, sekaligus menyediakan gambaran masa depan yang harus diwujudkan oleh
organisasi tersebut. Tanpa adanya visi, sangat mungkin sebuah organisasi akan tersesat di tengah jalan. Ibarat biduk yang berada di tengah
lautan lepas di tengah malam gulita, visi adalah bintang utara (North
Star) yang memberikan peta jalan (roadmap) yang memandu sang nelayan keluar dari kesesatan.
Namun, visi saja sangat tidak cukup. Visi ini harus dikampanyekan atau dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait. Komunikasi ini akan menjaga visi tidak mengalami reduksi pada perjalanan organisasi. Dengan kata lain, kampanye visi bertujuan untuk
memelihara shared vision tidak tercabik-cabik menjadi visi-visi individu yang berbeda haluan.
Jika alasan untuk transformasi sudah jelas, koalisi sudah ada,
visi sudah dibangun dan dikomunikasikan, dan kapasitas SDM terus dikembangkan, maka pondasi yang kokoh untuk sebuah transformasi dapat dikatakan telah terpenuhi. Langkah berikutnya tinggal
membuat perencanaan dan program unggulan untuk jangka pendek
(quick wins). Perencanaan ibarat busur, sedang program unggulan
ibarat anak panah. Keduanya membentuk sinergi dalam mencapai
sasaran seakurat mungkin. Dengan kata lain, perencanaan dan quick
wins merupakan stepping stones atau milestones menuju tujuan akhir (ultimate goals) organisasi.
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Metode
lain yang
cukupadalah
sederhana
mendorong perubahan adalah model 5D (drum-up, diagnose, design, deliver, display) yang diperkenalkan oleh Lembaga Administrasi Negara untuk
mengakselerasi inovasi di berbagai daerah dan instansi pusat. Tahap
drum-up adalah tahap untuk membangun mindset positif dan kesadaran untuk berinovasi (willingness to innovate); sedangkan tahap
diagnose dan design merupakan aktivitas teknokratik yang bertujuan untuk memberi pembekalan metodologis agar peserta pelatihan
memiliki kemampuan berinovasi (ability to innovate). Adapun tahap
deliver dan display adalah aktualisasi nyata dari kesadaran dan kemampuan berinovasi.

Secara ringkas, model 5D tersebut dapat diuraikan sebagai
berikut:
1.

Drum-up (menabuh genderang).

Tahap ini adalah tahapan yang paling krusial untuk membangkitkan semangat dan gairah berinovasi. Sehebat apapun pendidikan
atau pengalaman kerja seseorang, jika tidak disertai dengan kemauan
untuk berubah, semuanya menjadi sia-sia. Oleh karena itu, seorang
anggota legislatif dituntut memiliki motivasi yang lebih besar untuk
mengambil inisiatif perbaikan terhadap masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
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Analoginya seperti telor. Sebutir telor menetas menjadi anak
ayam sesungguhnya karena kekuatan dari dalam telor itu sendiri.
Sebutir telor yang dipecahkan dari luar, justru akan memastikan telor
tersebut gagal menjadi anak ayam. Itulah sebabnya, induk ayam tidak
pernah mematok cangkang telor untuk mempercepat lahirnya anak
ayam. Sebab, menjadi anak ayam atau tetap menjadi telor yang tidak
menetas adalah pilihan. Hasilnya tergantung pada kekuatan yang ada
di dalam telor tersebut. Demikian pula, seseorang akan menjadi agen
perubahan ataukan hanya penonton saja, adalah pilihan. Kekuatan inside out-lah yang menentukan seseorang bisa menjadi pelopor perubahan atau tidak.
Metode yang digunakan untuk melakukan drum-up adalah
dengan memanfaatkan anega ragam kisah, quotasi, studi kasus, ataupun data-data yang membuat orang tersadarkan sekaligus tercerahkan bahwa masih banyak permasalahan yang membutuhkan upaya
luar biasa untuk mengatasinya.
2.

Diagnose

Tahap ini bertujuan untuk mampu mengenali masalah organisasi, menentukan area perubahan, serta prioritas masalah yang akan
diselesaikan. Pengenalan terhadap masalah organisasi sangatlah
penting, sebagaimana dikemukakan Einstein bahwa “jika saya memiliki waktu 60 untuk memecahkan masalah, maka akan saya gunakan
55 menit untuk mengenali masalah, dan 5 menit sisanya untuk menentukan solusi”.
Proses mendiagnosa kondisi organisasi ini pada gilirannya
berorientasi pada output yakni ditemukannya ide/gagasan perubahan (inovasi) untuk memecahkan masalah yang ada. Untuk mampu
memunculkan ide-ide kreatif tersebut dibutuhkan Teknik-teknik berpikir kreatif, seperti innovation shopping, metode morfologi, berpikir oksimoron, template (inside the box thinking), behavioral insight,
dan seterusnya.
3.

Design

Tahap ini bertujuan untuk menuangkan ide/gagasan yang
telah dihasilkan pada tahap diagnose kedalam sebuah rencana aksi
perubahan. Intisari dari rencana aksi perubahan ini mencakup aspek-aspek sebagai berikut:
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a.
b.

c.
d.

e.

Apa saja kegiatan yang perlu dilakukan untuk merealisasikan
ide/gagasan dan bagaimana deskripsinya? Kegiatan disini
bisa mencakup aspek administratif maupun teknis substantif.
Siapa saja pihak-pihak yang mendapat tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan diatas? Apakah ada tim yang
khusus dibentuk, ataukah melekat pada unit atau jabatan
tertentu? Pihak-pihak disini bisa terdiri dari aktor internal
instansi ataupun pihak eksternal. Perlu diertegas juga disini
tentang peran masing-masing pihak agar mudah dipantau
progresnya.
Kerangka waktu pelaksanaan. Harus ada Kejelasan tentang
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4.

4. Deliver
Deliver

Tahap ini berisi kegiatan monitoring dan evaluasi

Tahap ini berisi kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap
terhadap
pelaksanaan
dari rencana
pelaksanaan
dari rencana
aksi perubahan.
Tujuannya aksi
untuk dapat
melihat progress
dan kendala
yang untuk
mungkindapat
muncul.
Dalam hal terperubahan.
Tujuannya
melihat
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progress dan kendala yang mungkin muncul.
Dalam hal terdapat kendala, kegiatan monev
dapat

segera

mengambil
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untuk
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sumber
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Sementara
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dihasilkan,
misalnya
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tuk mengatasinya.
informasi/jenis layanan/lingkungan dan cara
Untuk dapat melakukan monev dengan baik, tahap ini wajib
kerja
baru,seperangkat
dan seterusnya.
didukung
dengan
evidenceAdapun
(bukti), evidence
baik yang menyangkut proses,
output,
maupun
outcome.
Evidence
pada tingkat prospada tingkat outcomes berhubungan dengan
es menyangkut pertanyaan tentang aktivitas yang dilakukan, aktor
manfaat yang diraih, apakah berupa perubahan
mana yang terlibat, dan sumber daya yang digunakan? Sementara
evidence
pada tingkatkepuasan
output terkait
dengan produk yang dihasilperilaku/
masyarakat/kualitas
kan, misalnya regulasi/sistem informasi/jenis layanan/lingkungan
pekerjaan, efektivitas dan efisiensi penggunaan
dan cara kerja baru, dan seterusnya. Adapun evidence pada tingkat
sumber
daya, dengan
peningkatan
kesejahteraan
outcomes
berhubungan
manfaat yang
diraih, apakah berupa
perubahan
perilaku/
kepuasan
masyarakat/kualitas
pekerjaan, efemasyarakat, dan seterusnya.
ktivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya, peningkatan keseDalam
bentukdanmatriks,
instrumen monec
jahteraan
masyarakat,
seterusnya.
Dalam bentuk
matriks, instrumen
monec
terhadap pelaksanterhadap
pelaksanaan
rencana aksi
perubahan
aan rencana aksi perubahan dapat dilihat sebagai berikut:
dapat dilihat sebagai berikut:

5. Display
5. Display
Tahap ini berwujud pameran hasil inovasi
Tahap ini berwujud pameran hasil inovasi sebagai bentuk
sebagai bentuk akuntabilitas publik dari instansi
akuntabilitas publik dari instansi pemerintah yang melakukan perubahan
dalam tata yang
kelolanya.
Tahap ini
bisa dikemas
dalam bentuk
pemerintah
melakukan
perubahan
dalam
pameran, festival, talkshow inovasi, atau berbagai bentuk promosi
tata kelolanya. Tahap ini bisa dikemas dalam
lainnya. Tujuan dari dilakukannya tahap ini adalah agar sebuah inovasi dapat memberikan inspirasi lanjutan bagi pihak lain.
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Tentu
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LAN yang diuraikan diatas hanyalah sedikit daridiatas hanyalah sedikit
dari
begitu berlimpahnya
begitu
berlimpahnya
khazanah khazanah
akademik akademik
tentang tentang
tools perubahan. Anggota legislatif sebagai target peserta dalam pelatools perubahan. Anggota legislatif sebagai target
tihan ini memiliki keleluasan untuk menentukan sendiri tools yang
peserta
pelatihan
ini memiliki
keleluasan
paling cocok
untukdalam
diterapkan
di bidang
tugas atau
wilayahnya. Bukan tools yang
melainkan
untuk
mendorong
untukpenting,
menentukan
sendiritujuan
tools yang
paling
cocok perubahan menuju
tata
kelola
pemerintahan
yang
lebih
baik,
itulah hakekat
untuk diterapkan di bidang tugas atau wilayahnya.
dari program pelatihan ini.
Bukan tools yang penting, melainkan tujuan untuk
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BAB V
PENUTUP
A.

Simpulan

Dari pembelajaran yang telah diberikan pada masing-masing
bab, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

B.

Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
di Indonesia masih menghadapi tantangan yang cukup berat, sehingga menuntut pemerintah dan semua pihak yang
terkait untuk merumuskan strategi yang lebih baik dan terobosan yang lebih kreatif.
Dalam rangka mengakselerasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tersebut, dibutuhkan sinergi
dan kolaborasi lintas stakeholder. Salah satu aktor yang sangat potensial untuk mensukseskan program pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak adalah anggota legislatif
(khususnya di tingkat daerah) melalui reaktualisasi fungsi-fungsi dasar yang diemban, yakni fungsi regulasi, penganggaran, dan pengawasan.
Selain ketiga fungsi dasar tersebut, anggota legislatif dituntut lebih proaktif untuk turut mengawal seluruh program
pembangunan dapat mencapai tujuanya secara optimal.
Untuk itu, maka setiap anggota legislatif diharapkan dapat
memerankan dirinya selaku penjamin mutu kebijakan (di
daerah) sekaligus motivator perubahan bagi perbaikan tata
kelola pemerintahan (daerah).
Dalam konteks untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan oleh anggota legislatif itulah, maka penguatan
kapasitas anggota legislatif melalui sebuah pelatihan menjadi sebuah keniscayaan.

Tindak Lanjut

Pelatihan ini bukanlah sebuah “proyek” yang akan berakhir
seiring dengan habisnya anggaran atau tahun anggaran. Pelatihan ini
didesain sebagai program yang memiliki tindak lanjut secara berkesinambungan, sehingga dapat membentuk pengarusutamaan (main-
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streaming) dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Agar pelatihan ini bisa membawa dampak pengarusutamaan tersebut,
maka dibutuhkan aksi nyata pasca pelatihan, yang meliputi hal-hal sebagai berikut:
1.

2.

3.
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Dari pihak alumni pelatihan (anggota legislatif), diharapkan
dapat segera menyusun agenda kerja dalam rangka akselerasi
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dari pihak pemerintah daerah, diharapkan dapat mengakomodir agenda yang disusun oleh anggota legislatif selaku alumni
pelatighan kedalam program dan kegiatan dilingkungan OPD
atau satuan kerjanya.
Dari pihak Kementerian PPA selaku penggagas dan penanggungjawab pelatihan ini, diharapkan dapat melibatkan berbagai lembaga pelaihan pemerintah maupun non-pemerintah untuk turut
menyebarluaskan program ini sehingga program pengembangan
kapasitas bagi anggota legislatif dalam di -scaling-up secara merata di wilayah Indonesia.
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LAMPIRAN :
PEDOMAN UNTUK FASILITATOR
1.

Kedudukan Widyaiswara, pengampu, atau pengajar mata pelatihan bukanlah seperti guru atau dosen didepan murid atau mahasiswanya. Dalam dunia pelatihan bagi aparatur, kedudukan
Widyaiswara adalah sebagai Fasilitator, yakni mereka yang memberi kemudahan bagi peserta pelatihan untuk dapat memahami
materi dengan mudah dan efektif sehingga target kompetensinya
tercapai.

2.

Sebagai fasilitator, maka seorang Widyaiswara tidak dibenarkan hanya bermodalkan pada modul yang ada dan bahan tayang
(powerpoint) saja. Seorang Widyaiswara juga harus kaya dengan
beragam kasus, video pendek, atau permainan (games) yang relevan, serta rajin untuk terus melakukan update terhadap modul dan
bahan tayangnya.

3.

Penggunaan bahan ajar dan metode belajar yang variatif diharapkan dapat memposisikan peserta sebagai subyek pebelajaran (participant-centered learning). Ini adalah konsekuensi
dari proses belajar untuk orang dewasa (andragogi) yang lebih
menuntut adanya dialog, bukan ceramah secara sepihak.

4.

Pada saat memulai kelas, seorang Widyaiswara wajib untuk menjelaskan tentang tujuan instruksional atau kompetensi yang ingin dibangun dari pembelajaran mata pelatihan
ini. Widyaiswara juga harus menjelaskan secara umum tentang ini dan ruang lingkup materi. Sedangkan di akhir sessi,
Widyaiswara wajib melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran apakah dapat dipahami oleh peserta ataukah tidak.

5.

Output akhir dari mata pelatihan ini adalah setiap peserta
memiliki gagasan perubahan tata kelola pemerintahan yang
telah dituangkan dalam bentuk rencana aksi. Dalam menyusun
rencana aksi perubahan ini, seorang Widyaiswara mengemban
tugas selaku coach. Sebagai coach, ia lebih banyak mengajukan
pertanyaan kepada peserta selaku coachee, untuk memacing
agar potensi dalam dirinya dapat berkembang optimal.
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