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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, semua makhluk diciptakan berpasangan. Demikian pula

halnya dengan manusia misalnya, ada laki-laki dan perempuan. Keduanya diciptakan

dalam derajat, harkat, dan martabat yang sama. Kalaupun memiliki bentuk dan fungsi

yang berbeda, itu semua agar keduanya saling melengkapi.

Selanjutnya sebagaimana dikemukakan oleh Fakih (2008 :12-17) bahwa :

Ketidak-adilan gender atau isu-isu gender itu terdiri dari:

1. Gender dan Marjinalisasi Perempuan (pemiskinan atau peminggiran)
yang berakibat pada kemiskinan, ketidakadilan gender ini terjadi bila salah
satu jenis kelamin dibuat terpinggirkan ekonominya dikarenakan peran
gender. Contohnya, banyak pekerja perempuan yang tersingkir dan
menjadi miskin akibat program pembangunan seperti intensifikasi
pertanian yang hanya memfokuskan pada petani laki-laki.

2. Gender dan Subordinasi (penomorduaan) ketidakadilan gender ini terjadi
karena salah satu jenis kelamin dianggap lebih unggul dari yang lain.
Contohnya, di Jawa dulu ada anggapan bahwa perempuan tidak perlu
sekolah tinggi, karena pada akhirnya kedapur juga. Jadi, dalam hal ini
perempuan dinomorduakan, karena laki-laki lebih diutamakan dapat
menikmati pendidikan tinggi, sedang perempuan tidak diberi kesempatan
untuk bersekolah tinggi.

3. Gender dan Stereotype (Pelabelan atau citra baku) ketidakadilan gender
ini terjadi kalau suatu kelompok diberi label tertentu, dan biasanya label
tersebut bersifat negative atau yang kurang mengenakkan hati. misalnya,
perempuan dianggap sebagai penggoda, sehingga ketika terjadi
pemerkosaan yang dialami perempuan, masyarakat cenderung
menyalahkan korban. Pelabelan seperti inilah yang menimbulkan
ketidakadilan gender.

4. Gender dan Double Burden (Beban Ganda) ketidakadilan gender ini
terjadi bila beban kerja dari salah satu jenis kelamin menjadi bertambah.
Misalnya, seorang istri dirumah sudah mengurus rumah tangga tanpa
bantuan suami, ia masih harus mencari nafkah juga dengan bekerja
diarena publik, ketidakadilan gender tersebut tidak akan terjadi apabila
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kedua jenis kelamin tadi saling membantu, menghormati, dan memberi
kesempatan satu sama lain.

5. Gender dan Violence (Kekerasan) ketidakadilan gender ini terjadi
disebabkan oleh ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat. Banyak
macam dan bentuk kejahatan yang bisa dikategorikan  sebagai kekerasan
gender, diantaranya : pemerkosaan terhadap perempuan dalam
perkawinan, perkosaan terjadi ketika suami melakukan paksaan untuk
mendapatkan pelayanan seksual tanpa kerelaan si istri, tindakan
pemukulan dan serangan fisik yang terjadi dalam rumah tangga, kekerasan
dalam bentuk pelacuran.

Hal ini juga dikemukakan Urip (2005:3) bahwa : “Kualitas hidup perempuan

yang optimal, pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas generasi mendatang.

Kualitas hidup perempuan yang sangat menentukan kondisi anak-anak yang

dilahirkan, rendahnya kualitas hidup perempuan akan berisiko terhadap tumbuh

kembang anak baik fisik maupun intelegensinya”. mereka dianggap tidak pantas

sejajar dengan laki-laki dalam hal apapun.

Sebagai Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang membidangi

pemberdayaan perempuan tentu saja pengetahuan setiap pegawai Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai konsep gender, isu

gender dan kesetaraan dalam gender sudah tidak perlu diragukan lagi karena para

pegawai berkecimpung langsung dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan

gender, sehingga kesetaraan dan keadilan gender akan mudah terwujud bagi para

pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan tentunya akan

membawa dampak positif terhadap keluarga para pegawai Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut.



3

Dari beberapa penjelasan diatas penulis menyimpulkan bahwa Persepsi

Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau (Studi isu gender) perlu mendapatkan perhatian, dalam hal ini

berkaitan dengan usaha Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

dalam memberikan sosialisasi dan pemahaman kepada masyarakat dan para pegawai

dalam menganalisa konsep gender yang benar, sehingga timbul gejala dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Kurang seragamnya pemahaman, yang benar dan logis terhadap konsep

gender oleh Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau yang disampaikan kepada masyarakat

berakibat pada sosialisasi yang dilakukan belum mencapai hasil yang

maksimal.

- Masih maraknya pemberitaan dikoran dan media massa mengenai kasus

ketidakadilan gender yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang dan gejala yang diamati di lapangan, maka

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian masalah mendalam dengan judul

“PERSEPSI PEGAWAI BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KEPULAUAN RIAU (STUDI ISU

GENDER)”

1.2. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang masalah penelitian dan gejala yang

teridentifikasi diatas, penulis dapat merumuskan pokok masalah dalam penelitian ini
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yaitu: Bagaimana Persepsi Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau (Studi Isu Gender)?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Persepsi Pegawai Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau (Studi

Isu Gender), mengenai :

1. Penerapan konsep gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.

2. Isu Gender.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan bermanfaat :

a. Secara Ilmiah penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu

Pengetahuan Sosiologi dan secara spesifik terhadap relevansinya pada

masyarakat.

b. Secara praktisi hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

masukan bagi Kantor Pemberdayaan Perempuan, Pemerintah, Akademisi dan

lembaga-lembaga kemasyarakatan, untuk pengambilan keputusan dan

merancang program-program atau kegiatan dengan tepat, efesien dan efektif

serta membuat kebijakan khususnya mengenai permasalahan yang berkaitan

dengan Isu Gender.
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1.4. Konsep Operasional

Mengacu pada beberapa konsep teori yang telah dipaparkan sebelumnya maka

diperlukan konsep operasional secara nyata dan empiris serta mudah yang dapat

disesuaikan dengan keadaan objek penelitian.

Dengan demikian indikator dari Persepsi Pegawai Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau (Studi Isu Gender) itu

adalah :

1. Persepsi  adalah  pendapat, pemahaman dan pandangan pegawai Laki-laki dan

Perempuan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau terhadap permasalahan isu gender, berkenaan tentang :

1. Penerapan konsep Gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.

2. Penanganan kasus ketidakadilan gender secara umum.
3. Lamanya proses administrasi dalam menangani kasus ketidakadilan

gender.
4. Sosialisasi konsep gender kepada masyarakat.
5. Antusiasme masyarakat dalam usaha memahami konsep gender secara

benar dan tepat.
6. Kelengkapan alat-alat penanganan pertama kasus ketidak-adilan

gender.
7. Kelengkapan administrasi untuk mendata korban ketidak-adilan

gender.
8. Alat penyimpan berkas data para korban kasus ketidak-adilan gender.
9. Alat-alat penunjang lainnya.

2. Isu gender adalah  isu-isu yang berkaitan dengan :

a. Marjinalisasi adalah : Proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin
yang mengakibatkan kemiskinan.

b. Subordinasi adalah :  Menilai peran jenis kelamin lain lebih rendah.
c. Stereotip adalah : Pelabelan atau citra baku yang biasanya bersifat negatif

terhadap  salah satu jenis kelamin.
d. Double Burden (Beban Ganda) adalah : Beban ganda pada salah satu jenis
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kelamin.
e. Violence adalah : Tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik kepada

salah  satu jenis kelamin.

3. Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau adalah pegawai Laki-laki dan pegawai Perempuan yang

bekerja di Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, menurut Sugiyono (2008:11)

“Penelitian Deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai

variabel mandiri, yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan

variabel lain. Selanjutnya Singarimbun (1987:8) menyebutkan bahwa penelitian

deskriptif dimaksud untuk pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial

tertentu. Penelitian mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak

melakukan pengujian hipotesa, sedangkan pendekatan yang digunakan metodologi

kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975:5) metodologi kualitatif adalah sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau

lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Selanjutnya Moleong (2005:6)

mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk

memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya,

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi
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dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan

dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Pada penelitian kualitatif ini, peneliti hanya melihat atau memberikan

gambaran suatu gejala sosial atau fenomena sosial tertentu yang menyangkut

permasalahan penelitian.

1.5.2. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian akan dilakukan di kantor Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau. Alasan peneliti

memilih lokasi penelitian ini adalah :

a. Fungsi dan Tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau yang penting dimana didalamnya terdapat

program-program kegiatan yang responsif gender.

1.5.3. Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian

kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil

kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain

pada situasi sosial yang memiliki kesamaan situasi sosial pada kasus yang dipelajari

(Sugiyono, 2006:243).

Pengambilan dan pemilihan sampel yang selanjutnya disebut sebagai

informan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara purposive sampling adalah

tekhnik pengambilan sampel bertujuan atau tertentu. Sampel yang dijadikan informan

dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan
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Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau adalah baik pimpinan maupun bawahan

yang berjumlah 32 orang adalah keseluruhan bagian atau bidang yang ada pada

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.

1.5.4. Jenis dan Sumber Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan

permasalahan penelitian ini, maka dalam pelaksanaanya data dan informasi yang

diperoleh akan dikelompokkan menjadi dua golongan yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan melalui hasil

wawancara dan observasi dengan menggunakan pedoman wawancara dan daftar

pertanyaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini ditujukan kepada

pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau. Adapun data-data yang diperoleh meliputi : Persepsi Pegawai Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Studi Isu Gender).

b. Data Sekunder

Data sekunder data pendukung yang melengkapi data primer tersebut diatas

guna menunjang keberhasilan penelitian ini yang meliputi :

- Sejarah terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kepulauan Riau.

- Struktur organisasi dan rincian tugas Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau.

- Keadaan pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Kepulauan Riau.
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1.5.5. Teknik dan Alat pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data penelitian, digunakan teknik yaitu :

a. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data dengan pengamatan secara langsung terhadap

permasalahan Isu gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau. Alat yang digunakan adalah Check List.

b. Wawancara.

Teknik pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan

secara langsung kepada informan dan dijawab langsung oleh informan.

1.5.6. Teknik Analisa Data

Analisa data yang dikemukakan oleh Singarimbun, Masri, dan Effendi

(1987:263) adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah

dibaca dan di interprestasikan. Interprestasi ini dilakukan dengan dua cara :

a. Interprestasi secara terbatas karena penelitian hanya melakukan interprestasi

atas data dan hubungan yang ada dalam penelitiannya. Ini adalah interprestasi

dalam arti sempit, tetapi yang paling sering dilakukan.

b. Penelitian mencoba mencari pengertian yang lebih luas tentang hasil-hasil yang

didapatnya dari analisa.
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1.6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan pemahaman dalam penulisan pada penelitian ini, maka

sistematika penulisan disusun sebagai berikut;

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini merupakan Bab pendahuluan yang memaparkan

Tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORITIS

Pada bab ini menguraikan tentang Kerangka Teori, Konsep

Operasional dan Pengukuran, Metode Penelitian serta Sistematika

Penulisan.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Pada bab ini berisikan Gambaran Umum Lokasi Penelitian yang

meliputi : Sejarah terbentuknya Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau, Struktur Organisasi

dan rincian tugas, keadaan pegawai, kelengkapan kerja Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Bab ini menjelaskan tentang hasil-hasil penelitian yang

berhubungan dengan Persepsi Pegawai Badan Pemberdayaan
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Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau

terhadap Isu Gender

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada Bab ini diungkapkan kesimpulan dan saran-saran dari hasil

penelitian yang telah Peneliti lakukan sesuai judul di atas.
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BAB II

KERANGKA TEORITIS

Secara sederhana dikemukakan oleh Weber dalam Veeger (1990:48) Perilaku

sosial atau tindakan sosial diklasifikasikan menjadi 4 yaitu :

1. Kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya suatu tujuan.
Dengan kata lain dapat dikatakan sebagai kesesuaian antara cara dan
tujuan.

2. Kelakuan berorientasi kepada nilai, berkaitan dengan nilai-nilai dasar
dalam masyarakat, nilai disini seperti keindahan, kemerdekaan,
persaudaraan dan lain-lain.

3. Kelakuan yang menerima orientasi dari perasaan atau emosi atau afektif.
4. Kelakuan tradisional bisa dikatakan sebagai tindakan yang tidak

memperhitungkan pertimbangan rasional.

Dengan kata lain kelakuan bisa dikatakan sebagai tindakan yang berorientasi

kepada perasaan atau emosi atau afektif yang pada akhirnya dapat mengeluarkan

pemahaman, pendapat, pola pikir dan lain-lain, sehingga penulis menyimpulkan

bahwa untuk memberikan persepsi seseorang membutuhkan sebuah pemikiran dan

pemahaman serta pola pikir yang dipengaruhi oleh perasaan atau emosi sehingga

dapat mengeluarkan sebuah persepsi terhadap objek yang menjadi perhatiannya.

Seperti yang dikemukakan oleh Daviddof dalam Walgito (2002:69).

“Persepsi adalah : suatu proses yang dilalui oleh suatu stimulus yang diterima panca

indera yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu

menyadari yang di inderanya itu”.

Menurut Maramis (1998:119) mendefenisikan persepsi sebagai daya

mengenal barang, kualitas atau hubungan serta perbedaan yang terdapat pada objek,
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melalui proses mengamati, mengetahui dan mengartikan setelah panca inderanya

mendapat rangsang.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa, guna

mendapatkan suatu pandangan, pola pikir, pemahaman terhadap suatu objek individu

dituntut untuk memberikan penilaian terhadap suatu objek yang dapat bersifat positif

atau negatif, senang atau tidak senang dan sebagainya.

Menurut Tong dalam Azis (2007:56) “Suatu masyarakat yang adil akan

memungkinkan seorang individu untuk menunjukkan otonominya, dan juga untuk

memuaskan dirinya, hak harus diberikan sebagai prioritas diatas kebaikan, dengan

kata lain, keseluruhan sistem atas hak individu dibenarkan, karena hak ini

menghasilkan bingkai kerja yang merupakan dasar bagi kita untuk memilih apa yang

terbaik bagi kita masing-masing, selama kita tidak merampas hak orang lain”.

Dari pendapat ahli diatas dapat dikemukan bahwa secara realitas perempuan

adalah menjadi objek determinasi bagi laki-laki yang selalu memperbudak kaum

perempuan, sehingga perlunya peran masyarakat yang adil dalam memberikan

kebebasan kepada kaum perempuan untuk dapat merealisasikan otonominya,

memuaskan diri dan menerima hak sebagai prioritas untuk mendapatkan kebaikan.

Dari beberapa beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan menurut Fakih

(2008 : 103) konsep gender dapat dipahami sebagai :

“Perbedaan perilaku antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara
sosial, artinya perbedaan itu bukan kodrat dari Tuhan melainkan ciptaan manusia
Perbedaan perilaku tersebut melalui proses sosial dan kultural yang sangat panjang.
Karena proses yang panjang tersebut gender seolah-olah bersifat biologis dan tidak
dapat diubah lagi. Perbedaan gender (gender differences) pada proses berikutnya
melahirkan peran gender (gender role). Peran gender merupakan perluasan stereotype
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ke dalam aktivitas-aktivitas yang aktual yang dianggap tepat untuk laki-laki dan
perempuan”.

Lebih lanjut fakih juga mengemukakan isu-isu gender (ketidak-adilan gender)

meliputi :

a. Marjinalisasi adalah : Proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin
yang mengakibatkan kemiskinan.

b. Subordinasi adalah : Menilai peran jenis kelamin lain lebih rendah.
c. Stereotip adalah : Pelabelan atau citra baku yang biasanya bersifat negatif

terhadap salah satu jenis kelamin.
d. Double Burden (Beban Ganda) adalah : Beban ganda pada salah satu jenis

kelamin.
e. Violence adalah : Tindak kekerasan baik fisik maupun non fisik kepada salah

satu jenis kelamin.

Berdasarkan uraian-uraian konsep teori tentang Persepsi terhadap Isu Gender

diatas, maka konsep teori yang menjadi landasan penulis dalam menjawab

permasalahan penelitian terhadap Persepsi Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau terhadap Isu Gender adalah

mengacu kepada Teori Tindakan Sosial Max Weber sebagaimana yang telah

disebutkan diatas.
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BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

3.1. Sejarah Berdirinya Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau pertamakali terbentuk melalui Peraturan Daerah tentang Struktur

Organisasi Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 tahun 2007, Pasal 28 tanggal 8 bulan 5

tahun 2007 dengan nama Biro Pemberdayaan Perempuan yang berkedudukan di

Kantor Gubernur Kepulauan Riau Jalan Basuki Rahmat No. 17 Tanjungpinang,

dengan dikepalai oleh Ibu Drs. PUDJI ASTUTI, MM yang memimpin Biro

Pemberdayaan Perempuan dari tahun 2007 sampai tahun 2010.

Berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang

Organisasi Perangkat Daerah maka Biro Pemberdayaan Perempuan dimungkinkan

untuk berubah menjadi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Sejak disahkannya Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau tentang Struktur

Organisasi dan Tata Kerja oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi

Kepulauan Riau tahun 2010 maka secara resmi Biro Pemberdayaan Perempuan

berganti nama dengan Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kepulauan Riau sampai dengan sekarang.

3.2. Visi dan Misi

3.2.1. Visi
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“Terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender serta terciptanya perempuan

dan anak Kepulauan Riau yang sejahtera berlandaskan iman dan taqwa”.

3.2.2. Misi

a. Mendorong terciptanya Pengarusutamaan Gender disemua bidang
pembangunan.

b. Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian perempuan dengan
mempertinggi kualitas hidup dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi,
politik dan hukum serta sosial budaya dan lingkungan.

c. Menciptakan rasa aman dan bebas dari segala bentuk tindak kekerasan
terhadap perempuan dan anak.

d. Mendorong terpenuhinya hak-hak anak.
e. Mendorong terwujudnya keluarga yang bahagia dan sejahtera.

3.3. Keadaan Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau

Karakteristik pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak sebagai berikut :

3.3.1. Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

berdasarkan jenis kelamin, disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel III.I
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase
(%)

1 Laki-Laki 11 34.0%

2 Perempuan 21 66.0%

JUMLAH 32 100.0

Sumber : Olahan data BPPPA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012



17

Berdasarkan Tabel III.I diketahui bahwa pegawai Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak berdasarkan jenis kelamin sebagai berikut :

Pegawai yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 11 orang (34.0%), kemudian

pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang paling

dominan berjenis kelamin perempuan berjumlah 21 orang dengan persentase (66.0%).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pegawai Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak lebih didominasi oleh Pegawai

dengan jenis kelamin Perempuan bila dibandingkan dengan pegawai yang berjenis

kelamin laki-laki.

3.3.2. Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Untuk lebih jelas diperoleh data tentang tingkat pendidikan pegawai Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau sebagai

berikut :

Tabel III.2
Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase
(%)

1 S-2 4 12.5
2 S-1 18 56
3 Diploma III 4 12.5
4 SLTA 6 19

JUMLAH 32 100.00

Sumber : Olahan data BPPPA Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012

Berdasar dari Tabel III.2 diketahui dengan jelas bahwa pegawai berdasarkan

tingkat pendidikan yaitu : pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 berjumlah 4 orang
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(12.5%), selanjutnya pegawai dengan tingkat pendidikan S-1 berjumlah 18 orang

(56%), sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma berjumlah 4 orang

(12.5%), disusul dengan pegawai yang memiliki tingkat pendidikan SLTA berjumlah

6 orang (19%).

3.3.3. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau

Untuk melaksanakan peranannya, Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau mempunyai tugas merumuskan dan

melaksanakan kebijakan teknis dibidang perwujudan Kesetaraan dan Keadilan

Gender, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Perempuan, Perlindungan Perempuan

dan Anak, dan Kesejahteraan Keluarga.
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BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Jenis Kelamin

Dalam penelitian ini yang dijadikan informan adalah seluruh pegawai

perempuan yakni dari keseluruhan pegawai yang berjumlah 32 orang yang layak

dijadikan informan adalah berjumlah 18 orang, adapun tekhnik penentuan informan

dilakukan peneliti dengan melakukan observasi kepada seluruh calon informan, dan

informan yang dianggap mampu memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang

diberikan dijadikan  sebagai informan sedangkan yang tidak mampu memberikan

penjelasan sesuai maksud pertanyaan tidak dijadikan informan.

Untuk dapat mengetahui keadaan/jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin

pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan

Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.1

Keadaan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin pada Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau

No Jenis Kelamin Jumlah
Pegawai

Persentase

1 Laki-laki 11 34.4%

2 Perempuan 21 65.6%

JUMLAH 32 100.00
Sumber : Olahan data angket tahun 2012
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Berdasarkan Tabel IV.1 tentang keadaan pegawai berdasarkan jenis

kelaminnya pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau, maka dapat dijelaskan dari jumlah pegawai keseluruhan 32 orang,

11 orang (34.4%) adalah laki-laki dan 21 orang (65.6%) adalah perempuan. Setiap

jenis kelamin mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam menjalankan tugas,

perempuan lebih teliti, rapi, dan lebih sabar dalam menghadapi permasalahan

perempuan dan anak yang berkaitan dengan ketidak-adilan Gender sedangkan laki-

laki lebih kuat dalam melaksanakan tugas sebagai tenaga untuk memberikan

perlindungan kepada korban ketidak-adilan Gender.

4.2. Tingkat Pendidikan

Untuk dapat mengetahui keadaan/jumlah pegawai berdasarkan tingkat

pendidikan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV.2

Keadaan Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan pada Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau

No Jenis Kelamin Jumlah (orang) Persentase
(%)

1 S-2 4 12.5
2 S-1 18 56.0
3 Diploma III 4 12.5
4 SLTA 6 19.0

JUMLAH 32 100.00

Sumber : Olahan data angket tahun 2012
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Berdasarkan Tabel IV.2 tentang keadaan pegawai berdasarkan Tingkat

Pendidikan pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau, maka dapat dijelaskan dari jumlah pegawai keseluruhan 32 orang, 4

orang (12.5%) berpendidikan S-2, dan 18 orang (56.0%) berpendidikan S-1, dan 4

orang (12.5%) berpendidikan Diploma III sedangkan 6 orang (19.0%) berpendidikan

SLTA.

4.3. Persepsi Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau terhadap Konsep gender

Persepsi merupakan proses dimana kita menafsirkan dan mengorganisasikan

pola stimulus dalam lingkungan sebagai cara pandang terhadap suatu objek tertentu,

sehingga kita mampu memberikan penilaian terhadap suatu objek, yang dapat

berbentuk penilaian yang positif maupun penilaian secara negatif.  Persepsi mengenai

konsep gender merupakan hal yang penting untuk dapat mengaplikasikan bagaimana

konsep gender yang tepat dan benar sesuai dengan maksud yang terkandung dalam

tujuan gender itu sendiri masuk kedalam sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Untuk mengetahui Persepsi pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau (Studi Isu Gender), dijelaskan sebagai

berikut :

4.3.1. Penerapan Konsep Gender pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau
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Seperti yang dikemukakan oleh salah seorang informan yang berstatus

Pegawai Negeri dengan tingkat pendidikan S-2 berinisial Sn menyatakan

sebagai berikut :

- Kalau mengenai Penerapan konsep gender sampai saat ini masih
berjalan dengan baik, namun tetap dari tahun ke tahun kita
melakukan evaluasi apakah konsep gender yang selama ini kita
pakai sudah mencapai pemahaman yang benar yang tentunya sesuai
dengan kondisi masyarakat saat ini, misalnya saya beri contoh yang
kecil aja ya mbak, pada saat melakukan apel pagi, yang menjadi
pemimpin barisan itu digilir setiap pegawai perempuan
mendapatkan giliran, begitu juga kalau membuat minuman teh atau
kopi, pegawai laki-lakinya juga dapat giliran. (sumber hasil
wawancara hari senin tanggal 03 Juni 2012).

Dari hasil wawancara dengan para informan, maka peneliti dapat menarik

kesimpulan bahwa mengenai Tanggapan penerapan konsep gender pada Badan

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau secara

umum sudah diterapkan seperti adanya pembagian kerja yang seimbang antara

pegawai laki-laki dan pegawai perempuan, namun demikian masih terdapat juga

diantara pegawai perempuan yang menyerahkan pekerjaan yang dianggap berat

kepada pegawai laki-laki, hal ini menunjukkan bahwa konsep gender yang diterapkan

belum terealisasi dengan maksimal artinya masih terdapat pemahaman dan pola pikir

pegawai yang belum responsif dan sensitif gender, sehingga menganggap pegawai

laki-laki lebih kuat dan pegawai perempuan lebih lemah, pemahaman seperti ini dapat

memicu terjadinya stereotif (pelabelan/citra baku) yang dikonstruksikan oleh pegawai

perempuan itu sendiri yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada pegawai

perempuan.
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4.3.2. Penanganan Kasus Ketidakadilan Gender secara Umum.

Salah seorang informan yang berinisial Er yang berstatus sebagai

Pegawai Negeri dengan latar belakang pendidikan S-1 memberikan tanggapan

mengenai penanganan kasus ketidakadilan gender secara umum, menyatakan :

- Untuk penanganan kasus ketidakadilan gender sebenarnya kita
sudah banyak menangani kasus-kasusnya, terutama apabila kasus
tersebut langsung dilaporkan oleh korban ke kantor, kita berusaha
untuk memberikan pelayanan dengan baik misalnya ada korban
yang datang, korban tersebut berasal dari wilayah kota
tanjungpinang namun korban mencari perlindungan dengan tidak
mau pulang kerumahnya, langkah penanganan kita dengan cara
mengantarkan korban ke rumah singgah, agar korban tidak merasa
takut dan paling tidak dapat mengurangi stress yang dialami korban,
setelah diberikan perlindungan, baru kita serahkan ke pihak
berwajib untuk ditindaklanjuti. (sumber hasil wawancara hari rabu
tanggal 6 Juni 2012).

Hal yang hampir sama juga diungkapkan oleh salah seorang

informan yang berinisial Ds yang juga pegawai negeri dengan pendidikan

terakhir D-111 menyatakan sebagai berikut :

- Memang dalam menangani kasus ketidakadilan gender masih
bervariasi mbak, kadang ada kasus yang dapat kita tangani dengan
cepat, namun banyak juga kasus yang belum dapat kita tangani
dengan cepat, saya akui masih ada kekurangan dari pegawai kita
yang menangani, kadang pegawai kita ada yang sakit, izin, cuti
melahirkan, perjalanan dinas sehingga ketika ada kasus yang masuk
ke kantor kita terpaksa kita tunda penanganannya. (sumber hasil
wawancara hari jumat tanggal 8 Juni 2012).

Dari beberapa kutipan pernyataan dari para informan diatas melalui

wawancara mengenai tanggapan penanganan kasus ketidakadilan gender secara

umum, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam hal melakukan penanganan kasus

ketidakadilan gender secara umum pada kenyataannya belum maksimal dalam hal ini
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masih terdapat kekurangan-kekurangan, hal ini menunjukkan perlunya kesadaran

yang tinggi dari para pegawai badan pemberdayaan perempuan dan perlindungan

anak provinsi kepulauan riau untuk dapat berperan serta dalam menangani kasus-

kasus ketidakadilan gender, dalam hal ini pegawai yang responsif dan sensitif gender

sangat diharapkan agar kendala-kendala yang ditemui dilapangan dapat diminimalisir

dan kedepan perlu dilakukan pengupayaan agar penanganannya dapat lebih baik.

4.3.3. Lamanya proses administrasi dalam menangani kasus ketidakadilan

gender

Salah seorang informan yang berinisial Wr yang berstatus sebagai

Pegawai Negeri dengan latar belakang pendidikan S-2 memberikan tanggapan

mengenai lamanya proses administrasi dalam menangani kasus ketidakadilan

gender, menyatakan sebagai berikut:

- Proses lamanya administrasi dalam menangani kasus, tergantung
kasusnya mbak, kalau kasusnya agak rumit berbelit-belit tentu agak
panjang proses wawancaranya, kalau untuk kasus seperti ini bisa
juga sampai 1 sampai 2 jam bahkan bisa sampai berjam-jam kalau
listrik mati, karena kita tidak dapat menginput data langsung ke
komputer, karena kita butuh data yang akurat, lengkap dan benar,
tapi kalau kasusnya tidak rumit misalnya hanya melibatkan satu
orang pelakunya tak sampai 1 jam udah kelar proses
administrasinya . (sumber hasil wawancara hari selasa tanggal 11
Juni 2012).

Dari beberapa kutipan pernyataan wawancara dari para informan  diatas, maka

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa proses administrasi dalam menangani kasus

ketidakadilan gender dapat dikatakan sudah baik karena rata-rata penanganan kasus

dilakukan antara 1 jam sampai dengan 2 jam proses administrasi sudah selesai
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sehingga tidak terlalu mengganggu waktu bekerja pegawai, sehingga setiap kasus

yang ditangani oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kepulauan Riau dapat ditangani tanpa menunda penanganan kasusnya dan

dalam waktu yang tidak terlalu lama kasus ketidakadilan gender yang dilaporkan

korban akan dapat diatasi dan di serahkan kepada pihak yang berwenang untuk dapat

ditindaklanjuti.

4.3.4. Sosialisasi konsep gender kepada masyarakat

Untuk mengetahui sosialisasi gender kepada masyarakat peneliti

mewawancarai Salah seorang informan yang berinisial Fd yang berstatus

sebagai Pegawai Negeri dengan latar belakang pendidikan S-1 memberikan

tanggapan mengenai sosialisasi konsep gender kepada masyarakat sebagai

berikut:

- Setiap tahun kita punya anggaran untuk melakukan kegiatan baik
itu dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, kelompok kerja,
harmonisasi dan lain-lain, dan dalam kegiatan tersebut kita selalu
melibatkan unsur-unsur pemerintah dan masyarakat, misalnya
dalam melaksanakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi dari 100
orang peserta sebagian peserta kita ambil dari masing-masing
perwakilan seperti perwakilan dari pemerintah dalam hal ini unit
satuan kerja terkait, perwakilan dari masyarakat seperti LSM,
Kepala sekolah dan guru-guru, perwakilan dari aparat keamanan
seperti kepolisian dan lain-lain, dalam setahun kita bisa
melaksanakan beberapa kali kegiatan seperti ini mbak. (sumber
hasil wawancara hari Rabu tanggal 12 Juni 2012).

Dari beberapa kutipan pernyataan wawancara dari para informan  diatas, maka

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa sosialisasi konsep gender kepada

masyarakat sudah dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
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Anak Provinsi Kepulauan Riau dengan baik, terlihat dari pernyataan informan bahwa

setiap tahun Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau mengadakan kegiatan sosialisasi, harmonisasi, memberikan

bimbingan teknis, sampai kepada membentuk kelompok kerja yang anggotanya

merupakan perwakilan dari masyarakat, LSM, akademisi, bahkan sampai kepada

satuan kerja perangkat daerah terkait, hal ini membuktikan bahwa usaha yang

dilakukan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi

Kepulauan Riau sudah maksimal, hanya saja meskipun sosialisasi sudah dilakukan

secara maksimal namun pada kenyataannya belum dapat menurunkan angka

tingginya kasus penyimpangan dan pelanggaran akibat dari ketidakadilan gender, hal

ini sudah semestinya menjadi perhatian bagi Badan Pemberdayaan Perempuan Dan

Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau dan perlu dilakukan pembenahan

kedepan agar sosialisasi konsep gender kepada masyarakat sudah tepat sasaran dan

dapat dipahami oleh masyarakat.

4.3.5. Antusiasme masyarakat dalam usaha memahami konsep gender secara

benar dan tepat

Peneliti mewawancarai Salah seorang informan yang berinisial Znl

yang berstatus sebagai Pegawai Negeri dengan latar belakang pendidikan S-1

memberikan tanggapan mengenai antusiasme masyarakat dalam usaha

memahami konsep gender yang baik dan benar, sebagai berikut:

- Antusiasme masyarakat dalam usaha memahami konsep gender
yang baik dan benar dapat terlihat ketika kita melakukan kegiatan
sosialisasi  kepada masyarakat, rata-rata peserta yang kita undang
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hampir semua datang, dan ketika diberi kesempatan untuk bertanya,
para peserta terlihat sangat antusias untuk bertanya, namun
mungkin yang menjadi peserta tidak mensosialisaikan lagi
keanggota keluarga yang lain misalnya istri tidak mensosialisaikan
kepada suaminya, anak dan anggota lain didalam keluarga sehingga
konsep gender yang benar tersebut hanya dapat menjadi konsumsi
peserta saja. (sumber hasil wawancara hari Jumat tanggal 14 Juni
2012).

Dari ketiga kutipan pernyataan wawancara dari para informan  diatas, maka

peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa antusiasme masyarakat dalam usaha

memahami konsep gender yang baik dan benar tidak terlihat antusias hal ini didasari

dari pernyataan para informan yang menyatakan bahwa masyarakat akan antusias

ketika pemerintah yang memberikan sosialisasi namun usaha dari masyarakat sendiri

sama sekali tidak terlihat, meskipun setiap tahun beberapa kali diadakan acara

sosialisasi namun tidak dapat mengurangi angka kasus ketidak-adilan gender, hal ini

membuktikan bahwa animo dan antusiasme masyarakat dalam usaha memahami

konsep gender yang benar tidak terlihat bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali,

tentu saja hal ini perlu dilakukan pengupayaan agar masyarakat kedepan dapat lebih

antusias dalam usaha memahami konsep gender yang benar.

4.4. Fasilitas Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau yang memenuhi syarat

Fasilitas yang memenuhi syarat adalah dalam kamus administrasi fasilitas

diartikan sebagai kebutuhan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan-

pekerjaan dalam suatu usaha kerjasama manusia. Untuk mengetahui Persepsi pegawai

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terhadap isu gender tentang
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fasilitas pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang

memenuhi syarat dijelaskan sebagai berikut :

4.4.1. Kelengkapan alat-alat penanganan pertama kasus ketidakadilan gender

seperti,  mobil, tempat/ruang penampungan sementara, tempat tidur,

ruang menyusui, musholla, toilet dan lain-lain

Seorang informan yang berinisial Sn yang berprofesi sebagai pegawai

negeri dengan latar belakang pendidikan S-2 menyatakan sebagai berikut :

- Untuk kelengkapan alat-alat penanganan pertama kasus ketidak-
adilan gender seperti mobil, tempat/ruang penampungan korban
sementara, tempat tidur, ruang menyusui, musholla, toilet dan lain-
lain dikantor ini tersedia semuanya, bahkan ditiap-tiap lantai kita
memiliki fasilitas toilet sendiri. (sumber hasil wawancara hari jumat
tanggal 14 Juni 2012).

Dari pernyataan kutipan wawancara para informan diatas mengenai

kelengkapan alat-alat penanganan pertama kasus ketidakadilan gender seperti,  mobil,

tempat/ruang penampungan sementara, tempat tidur, ruang menyusui, musholla, toilet

dan lain-lain sudah tersedia dan berfungsi dengan baik, hal ini menunjukkan bahwa

dalam hal fasilitas untuk menangani kasus ketidakadilan gender tidak terdapat

kendala, sehingga diharapkan setiap kasus yang ada dapat diproses dengan cepat.

4.4.2. Alat penyimpan berkas data para korban kasus ketidakadilan gender

seperti lemari arsip, filling kabinet, rak buku, map dan sebagainya

Seorang informan yang berinisial Hd yang berprofesi sebagai pegawai

Honorer dengan latar belakang pendidikan SLTA menyatakan sebagai berikut:

- Kalau alat untuk menyimpan berkas data para korban lengkap
mbak, dan berkasnya juga masih tersusun rapi dalam gunyu, kita
memiliki lemari arsip bahkan di masing-masing kepala bidang dan
sub bidang memiliki lemari arsip tersendiri, filing kabinet, rak buku
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map dan sebagainya. (sumber hasil wawancara hari jumat tanggal
14 Juni 2012).

Dari pernyataan kutipan wawancara para informan diatas mengenai

kelengkapan alat penyimpan berkas data para korban data ketidak-adilan gender

seperti, seperti lemari arsip, filling kabinet, rak buku, map dan sebagainya, peneliti

dapat menarik kesimpulan bahwa alat-alat yang dibutuhkan untuk menyimpan berkas

data para korban ketidak-adilan gender sudah terfasilitasi dengan baik, sehingga

semua berkas dapat tersimpan dan tersusun rapi, hal ini tentu saja perlu dipertahankan

dan lebih ditingkatkan.

4.4.3. Alat –alat lainnya seperti Ruang, Air Conditioner, mesin fotocopi,

Televisi, toilet dan lain-lain

Seorang informan berinisial ER yang berstatus sebagai pegawai negeri dengan

jenjang pendidikan S-1, menyatakan sebagai berikut:

- Kita sebenarnya belum lama pindah mbak, semenjak kantor baru
ruko dengan 3 lantai ini, alhamdulillah, fasilitas seperti Air
conditioner, mesin fotocopy, televisi, toilet dan lain-lain semuanya
lengkap dan berfungsi baik, sehingga kita kerja pun nyaman.
(sumber hasil wawancara hari Senin tanggal 17 Juni 2012).

Dari pernyataan kutipan wawancara para informan diatas Alat –alat lainnya

seperti Ruang, Air Conditioner, mesin fotocopi, Televisi, toilet dan lain-lain, peneliti

dapat menarik kesimpulan bahwa alat-alat yang dibutuhkan untuk menunjang

kenyamanan kerja para pegawai sudah terfasilitasi dengan baik, sehingga diharapkan

para pegawai dapat melakukan perkerjaan dengan baik, nyaman dan lancar, hal ini

tentu saja perlu dipertahankan dan lebih ditingkatkan.
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BAB V

P E N U T U P

5.1. Kesimpulan

Pada bagian awal telah dikemukakan bahwa Persepsi yang benar mengenai

konsep gender/isu gender merupakan prasyarat yang utama untuk dapat

dilaksanakannya peningkatan partisipasi dan peran perempuan diberbagai bidang

pembangunan. Persepsi tentang konsep gender diarahkan kepada peningkatan

kedudukan, peranan, kemampuan, kemandirian serta ketahanan mental spiritual agar

menjadi mitra sejajar, serasi dan seimbang sebagai bagian tak terpisahkan dari upaya

peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dari hasil temuan-temuan serta pembahasan hasil analisis dari data yang

terkumpul ternyata dapat ditarik kesimpulan bahwa pada umumnya sikap, pendapat,

pandangan-pandangan pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

Anak Provinsi Kepulauan Riau dinilai mendukung atau tidak menghambat terhadap

Persepsi konsep gender. Meskipun demikian masih ada tanggapan-tanggapan,

penilaian-penilaian yang dinilai cenderung menghambat terhadap persepsi konsep

gender/isu gender. Sikap serta pandangan dan tanggapan yang mendukung dapat

terlihat sebagai berikut yaitu : Yang berkaitan dengan penerapan konsep gender di

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau

yang di nilai sudah berjalan dengan baik dan pembagian kerja antara pegawai laki-

laki dan pegawai perempuan sudah tersusun dengan baik pula. Yang berkaitan

dengan Penanganan kasus ketidakadilan gender yang dapat dikatakan baik dan hanya
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beberapa kasus saja yang belum dapat dituntaskan, namun demikian setiap kasus

yang masuk secara administrasi sudah dapat ditangani dengan baik dan cepat. Yang

berkaitan dengan Sosialisasi konsep gender kepada masyarakat mendapat penilaian

sangat baik, karena Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Provinsi Kepulauan Riau setiap tahunnya melakukan kegiatan Sosialisasi kepada

masyarakat, namun demikian antusiasme dari masyarakat dalam hal usaha untuk

memahami konsep gender yang baik dan benar belum terealisasi. Yang berkaitan

dengan lamanya proses administrasi dalam menangani kasus ketidakadilan gender

yang di nilai sangat bagus dan tidak bertele-tele, karena setiap menangani kasus

ketidak-adilan gender dapat diselesaikan administrasinya paling lama dalam waktu 1

jam. Yang berkaitan dengan kelengkapan fasilitas penanganan pertama kasus

ketidakadilan gender yang dinilai sangat lengkap dan berfungsi dengan baik, sehingga

diharapkan dalam hal penanganan pertama kasus ketidakadilan gender dapat

dituntaskan dengan cepat. Yang berkaitan dengan kelengkapan administrasi dan

kelengkapan dalam menyimpan berkas data para korban kasus ketidak adilan gender

juga dinilai sangat baik karena fasilitas yang tersedia sudah sangat mendukung dan

berfungsi dengan baik.

5.2. Saran

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa mengingat masih ada faktor-faktor

yang dinilai cenderung menghambat terhadap Persepsi pegawai Badan Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau terhadap isu gender

sehingga disarankan sebagai berikut : Diperlukan adanya keterampilan, kreatifitas,
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keseriusan dan kemampuan dalam melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Riau

agar memiliki persepsi yang benar. Perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai

sejauhmana Persepsi terhadap isu gender pada lingkup lain.
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