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RINGKASAN (SUMMARY) 

A. Pendahuluan 
Secara llmurn di se!l?ue ~vilayah, dan bahk= di selcruh dunia perempaaii 

merupakan iebih dari separuh jumlah penduduk. Artinya, secara potensial kemajuan atau 
kemunduran suatu wilayah separulmya ditentukan oleh kamajuan atau kemunduran kaum 
perempuannya. Bahkan beberapa penelitian di beberapa negara menunjukkan bahwa di 
negara-negara di mana perempuannya lebih maju dan lebih berdaya, berdampak positif jauh 
lebih besar terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat secara umum. Namun 
sayangnya, sejauh ini masih banyak wilayah yang belum menyadari akan kondisi ini. 
Berbagai kebijakan pembangunan belum menempatkan perempuan sebagai subjek 
pembangunan. Dengan kata lain, kebijakan-kebijakan pembangunan yang ada belum 
mempertimbangkan kondisi, pnsisi, dal kebutuhar perernpum baik yang praktis mapun 
yang strategis. Selain itu, banyak pennasalahan yang dihadapi perempuan yang diakibatkan 
oleh tidak adanya kesetaraan dan keadilan gender di dalarn masyarakat baik sebagai akibat 
kultural maupun strukTara1. Bahkan \\TI0 rnenggarnbarkan ketidakadilan gender dalanl 
bidang ekonomi yang melanda sebahagian besar perempuan, bahwa dua pertiga kegiatan 
ekonomi dunia dilaksanakan oleh perempuan,-namun perempuan hanya menikrnati 
sepersepuluhnya, lebih parah lagi di negara berkembang. 

Di Sumatera Barat yang menjadikan Nagari sebagai basis pembangunan, 
pemberdayaan perempuan harus dilakukan lebih liat lagi mengingat secara empiris setelah 
1 0 tahun desentralisasi di temukan: Pertarnu, secara kelembagaan pemberdayaan 
perempuan pada umumnya hanyalah subbagian dari lembaga yang menangani masalah 
sosial, pemuda, olah raga, dan perempuan. Para pengelola masih cenderung kurang 
mempunyai pengetahuan dan pemaharnan yang baik tentang pemberdayaan perempuan, 
selain juga anggaran yang relatif kecil (Fatmariza; 2003). Kedua, Masih kentalnya bias 
gender elit baik politik, pernerintahan, maupur, tokoh masyarakat (Hallen, 2004). Ketiga, 
masih rendahnya partisipasi politik perempuan, cenderung meningkatnya kasus kekerasan 
dan pelecehan seksual terhadap perempuan, (Fatmariza,2008), dan meningkatnya 
perceraian yang beralcibat terhadap kemiskina~i perempuan (Yurni Suasii dan Fatmariza; 
2004). Keernpat, masyarakat cenderung terbuai dengan posisi imajinatif perempuan yang 
tinggi dalam masyarakat minangkabau sehingga sulit untuk menyadari adanya masalah 
yang dihadapi perempuan baik oleh perempuan itu sendiri, maupun orang lain (Hayati 
Nizar,2000).Kelima, organisasi-organisasi perempuan di tingkat lokal relatif belum 
produkti f sebagai lembaga pemberdayaan. Keenam, relatif sedikit tokoh- tokoh perempuan 
yang mampu bertindak sebagai agen bagi pemberdayaan perempuan di tingkat lokal. 

Sehubungan dengan itu dilakukan penelitian sehingga temuan penelitian ini dapat 
dijadikan dasar atau acuan bagi kebijakan pembangunan pemberdayaan perempuan Minang 
di nagari. Penelitian ini mengambil lokasi di Nagari Sungai Tarab dan Nagari Taram. 
Responden penelitian sebanyak 57 orang, dan informan penelitian terdiri dari wali Nagari, 



anggota Bamus nagari, Bundo Kanduang, Ketua KAN dan ketua PKK nagari. Data 
dikumpulkan melalui kuesioner, wawancara, FGD, dan dokumentasi 

B. Temuan Penelitian 
Berdasarka-r! kategorisasi data penelitian, temuan penclitian dikelompokkan atas 

beberapa aspek sebagai berikut: 

1. Kondisi Sosial Perernpuan di Nagari 

Sebagaimana yang sudah dikemukakan pada bahagian terdahulu, hampir di semua 
wilayah termasuk di nagari lokasi penelitian ini komposisi penduduk perempuan relatif 
lebih besar dibandingkan dengan komposisi pendilduk laki-laki. Ariinya, sun~berdaya 
manusia (SDM) perempuan di satu sisi akan menjadi modal yang potensial untuk 
pembangunan nagari, namun sebaliknya SDM ini juga berpotensi menjadi beban bagi 
nagari apabila tidak dikelola dan tidak diberdayakan. Pemilahan data menurut jenis 
kelamir! rnenjadi suatu yang sangat penting karena dapat memperlihatkan ada atau iidaknya 
kesenjangan gender di antara ke dua jenis kelamin. Hanya saja data terpilah gender ini 
masih relatif sulit ditemukan di lapangan. Data yang tersedia tentang kondisi penduduk 
misalnya menyangkut tingkat pendidikan, peke rjaaan, kesehatan, dl1 pada urnulnnya dalam 
bentuk yang tidak terpilah berdasarkan jenis kelamin. Dengan kata surnberdaya penduduk 
perempuan perlu dipertirnbangkan dalarn setiap kebijakan dan program pembangunan 
nagari baik yang bersifat kebutuhan-kebutuhan praktis gender (Practice gender need,) dan 
kebutuhan-kebuhhzg strategis gender ( Sb-ategic gender need). 
Kondisi sosial perempuan yang relatif rendah juga ditunjjukakn oleh data tingkat 
pendidikan yang rendah, sebahagaian besar responden tergantung secara ekonomi kepada 
suami, sangat sedikii kontribilsi tanil'nkarta pusaka dt nagas ter'iladap kehidupan 
perempuan, demikian juga dengan kontribusi kerabat matrilineal. 

Cukup banyak te rjadi kasus perceraian yang mengabaikan hak-hak perempuan dan 
anak, demikian juga KDRT. Narnun sejauh ini tidak ada data tertulis di kantor Wali Nagari 
tentang realitas ini. Oleh karena itu, kasus-kasus yang dialami perempuan ini tidak menjadi 
perhatian bagi pemerintah nagari. 

2. Posisi Sosial Perempuan di Nagari 

Secara sosiologis posisi seseorang di dalam masyarakat terkait dengan statusnya. 
Lawang (1985) mengidentifikasi ada lima kriteria yang digunakan untuk menilai status 
secara subjektif yang pada gilirannya menentukan posisi sesorang di dalam masyarakat, 
yaitu: (1) ke!zhiran, (2) mutu pribadi, (3) prestasi, (4) kepemi!ikan, ( 5 )  otoritas. Di dalam 
penelitian ini posisi perempuan dikelompokkan dalam tiga aspek sosiologis yaitu struktur 
sosial, kultur dan proses sosial. 

Secara umum striktur sosial yang berlaku membagi wilayah aktifitas masyarakat 
atas dua wilayah yaitu wilayah domestik dan wilayah publik. Pembagian wilayah ini pada 
giliramya juga berpengaruh terhadap pembagian dan penentuan siapa yang berada di 
wiiayah publik dan siapa yang berada di wilyah domestik. Dalam realitas empiris struktur 
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yang ada telah menempatkan bahwa wilayah publik menjadi kekuasaan dan otoritas laki- 
laki sedangkan perempuan berada di wilayah domestik. Struktur sosial yang demikian pada 
gilirannya menempatkan perempuan pada posisi terpinggirkan karena keputusan-keputusan 
publik menjadi wewenang dan otoritas laki-laki yang tidak selalu selaras dengan harapan 
dan kebutuhan perempuap 

Secara kultur posisi perempuan Minangkabau relatif berbeda dengan posisi 
perempuan di dalam masyarakat lainnya. Hal ini terkait dengan sistem matrilineal yang 
dianut masyarakat minangkabau. Secara ideal budaya perempuan minangkabau menempati 
posisi yang tinggi secara adat karena beberapa kondisi yaitu: garis ketun~nan yang ditarik 
berdasarkan garis ibu, pewaris harta pusaka, sistem tempat tinggal matrilokal, dan 
kekerabatar! matrilineal. Kese~uarzya itu rnenjadi jaminan hagi posisi perempuan 
Minangkabau. Namun perubahan sosial yang terjadi juga telah menyebabkan perubahan 
terhadap posisi kultural perempuan Minangkabau tersebut. Perubahan itu di antaranya 
adalah berkurang dan bahkan habisnya harta pusaka berupa tanah yang menjadi jarninan 
ekonomi perempuan, semakin renggangnya hubungan kekerabatan matrilineal dengan 
kecenderungan pada keluarga inti, serta kecenderungan pada sistem tempat tinggal neolokal 
yang semakin mempe rjauh jarak perempuan dengan kerabat matrilinnealnya. Kondisi ini 
merupakan gambaran umum yang te rjadi di kedua nagari lokasi penelitian ini. 

3. Harapan-Harapan Perempuan Nagari 

Berdasarkan data yang diperoleh dari responden dan peserta FGD harapan 
perernpuan nagari dapat dikelornpokkan kepada harapan dalam bidang: ekonomi, 
pendidikan, kesehatan, agama, adat, hukum, politik, sosial kemasyarakatan. Aspek-aspek 
tersebut perlu dielaborasi dan dijadikan dasar bagi pertimbangan penyusunan kebijakan, 
program dan penganggaran pernerintahan nagari. 

4. Organisasi Perempuan di Nagari 

Kebijakan kembali ke nagari secara struktur telah membuka peluang baru bagi 
munculnya organisasi perempuan nagari yang berbasiskan pada posisi perempuan sebagai 
perempuan adat yang dikenal dengan Bundo Kanduang Nagari. Sebelumnya Bundo 
Kanduang adalah person yang secara adat dituakan di dalarn kaum yang berperan sebagai 
fasilitator dan koordinator kaum. Dengan dilegitimasinya institusi Bundo Kanduang ini 
men-jadi organisasi bundo Kanduang Nagari maka kedudukan organisasi ini menjadi 
semakin kuat. Selain organisasi PKK yang sudah aada sebelumnya-Akan tetapi kedua 
organisasai perempuan ini belum optimal dalam kegiatan dan prograrnnya untuk 
pemberdayaan perempuan nagari. Banyak faktor yang diasumsikan menjadi penyebabnya, 
seperti SDM, anggaran, saran dan prasaran serta dukungan pemerintahan nagari. 

5. Institusi Nagari dan Pemberdayaan Perempuan 

Sebagai institusi pemerintahan, nagari terdiri atas pemerintah nagari dan Barnus 
nagari. Pemerintah Nagari terdiri dari Wali Nagari dan perangkat nagari (sekretaris dan 



perangkat lainnya). Anggota Bamus Nagari terdiri dari unsur ninik mamak, alim ulama, 
cerdik pandai, bundo kanduang, dan komponen masyarakat lainnya dengan 
mempertimbanpkan representasi iorong (tidak semua Perda Kabupaten mencantumkan 
persyaratan representasi jorong). 

Sedangkan nagari sebag?; institusi masyzakat adat direpresentasi oleh Kexpatan 
Adat nagari (KAN) sebagai sebuah institusi adat di tingkat nagari. Keberadaan KAN 
sebagai institusi adat di tingkat nagari semakin diperkuat di dalam Perda nomor 2 tahun 
2007 karena KAN mendapatkan legitimasi sebagai lembaga adat tertinggi di nagari. 

Selain tiga lembaga utama yaitu Pemerintah nagari, Rarnus dan KAN, nagari juga 
dilengkapi dengan lembaga-lembaga unsur masyarakat seperti lembaga unsur alim ulama, 
!embaga unsgr cerdik pandai, !emhaga unsur hundo kmdl-lang, lernbagl unsur pemuda. 
Semua lembaga-lembaga unsur tersebut mempunyai peran yang strategis dalam 
pembangunan nagari sesuai dengan visi dan misi masing-masing lembaga unsur tesebut. 

6. Kebijakan dan Program Nagari 
Secara umum program pembangunan nagari lokasi penelitian masih pada tataran 

Suta dan nctral gcndcr. Dapat dikatakan belum ada program pembangwan nagari yang 
responsive gender (dalam kategori positif). 

C. Kesimpulan dan Rekomendasi 
1. Kesimpulan. 

Berdasarkan paparan tentang kondisi dan posisi perernpuan nagari serta upaya atau 
alternatif pemberdayaan kernbali perernpuan nagari yang telah dikemukakan di muka, maka dapat 
disimpulkan beberapa ha1 sebagai berikut: 

1. Secara umum kondisi perempuan di nagari-nagari lokasi penelitian baik secara ekonorni, 
sosial rnaupun budaya berada pada kondisi yang tidak tidak lagi sesuai dengan konstruksi 
ideal seorang perempuan rninangkabau, yaitu perernpuan yang rnandiri, bijaksana dan 
punya otoritas. Hal ini diindikasikan dengan cukup banyaknya responden yang tergantung 
secara ekonorni terhadap penghasilan suarni, sangat sedikit perempuan responden yang 
masih mengandalkan harta pusaka sebagai surnber ekonomi, sangat sedikit perernpuan 
responden yang masih rnendapatkan bantuan dari kerabat rnatrlineal, pada umunya 
responden rnenjadi ibu umah tangga (tidak punya penghasilan sendiri), pendidikan 
cenderung masih rendah, dan pada umunya rnereka tinggal di rurnah keluarga inti. 

2. Dengan kondisi perempuan yang demikian, maka posisi perernpuan di lembaga-lembaga 
pengarnbilan keputusan di tingkat nagari juga menjadi lemah. Bahkan di nagari Taram tidak 
ada wakil perempuan di lembaga Bamus Nagari yang idealnya adalah sebagai lembaga 
demokrasi tingkat grassroot di nagari. Hal ini terjai karena banyak faktor, baik faktor 
s r t u h r a l ,  Zcrrltural, proses sosial maupun ha l i ' as  SDM aktor perempuan. Demikian juga di 
lembaga-lernbaga yang sarat dengan dorninasi maskulin seperti Kerapatan Adata Nagari 
(KAN) dan Majelis Ularna Nagari (MUNA) akan sangat sulit untuk mengakornodir 
perempuan bila para aktor yang ada di dalamnya belum s e ~ s i t i f  gender. 

3.  Secara struktural perrnerintahan nagari rnembuka ruang bagi parisisipasi perempuan. Saat 
ini ada dua lembagaa khsus perempuan yang sebenarnya dapat dioptimaikan dalam 
pemberdayaar. kernbzli perernpuan dl nagari. Hanya saja kondisi kedua lembaga ini belum 



PENGANTAR 

Kegiatan penelitian dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan serta 
terapannya. Dalam ha1 ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang berusaha 
mendorong dosen untuk melakukan penelitian sebagai bagian integral dari kegiatan 
menga-jarnya. baik yang secara langsung dibiayai oleh dana Universitas Negeri Padang 
maupun dana dari sumber lain yang relevan atau bekerja sama dengan instansi terkait. 

Sehubungan dengan itu, Lembaga Penelitian Universitas Negeri Padang telah 
memfasilitasi peneliti untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pemberdnyaan Kembali 
Perempuan Minang di Nagari (Reempowerment of Women): Model Pendekatan Kebijakan 
Pernbnngunan yang Responsif Gender Berbasis N w r i  sesuai dengan Surat Penugasan 
Pelaksanaan Penelitian Desentralisasi Hibah Bersaing Tahun Anggaran 2012 Nomor: 
093/UN35.2/PG/20 12 Tanggal 29 Februari 201 2. 

Kami menyambut gembira usaha yang dilakukan peneliti untuk menjawab berbagai 
permasalahan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian 
tersebut di atas. Dengan selesainya penelitian ini, Lembaga Penelitian Universitas Negeri 
Padang telah dapat memberikan informasi yang dapat dipakai sebagai bagian upaya penting 
dalam peningkatan mutu pendidikan pada umumnya. Di samping itu, hasil penelitian ini juga 
diharapkan memberikan masukan bagi instansi terkait dalam rangka penyusunan kebijakan 
pembangunan. 

Hasil penelitian ini telah ditelaah oleh tim pembahas usul dan laporan penelitian, serta 
telah diseminarkan ditingkat nasional. Mudah-mudahan penelitian ini bermanfaat bagi 
pengembangan ilmu pada umumnya, dan peningkatan mutu staf akademik Universitas Negeri 
Padang. 

Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak 
yang membantu pelaksanaan penelitian ini. Secara khusus, kami menyampaikan terima kasih 
kepada Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Ditjen Dikti Kemendiknas 
yang telah memberikan dana untuk pelaksanaan penelitian tahun 2012. Kami yakin tanpa 
dedikasi dan kerjasama yang baik dari DP2M, penelitian ini tidak dapat diselesaikan 
sebagaimana yang diharapkan. Semoga ha1 yang demikian akan lebih baik lagi di masa yang 
akan datang. 
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RAH I 

PENDAHIjLUAN 

A. Latar Helakang 

Secara umum cii semila wiiayah, dau 'oahksn di sel~mth clunia perernpuan 

merupakan lebih dari separuh jumlah penduduk. Artinya, secara potensial kemajuan 

atau kemunduran suatu wilay'ah separuhnya direntukan oieh kamajuan atau 

kemunduran kaum perempuannya. Bahkan beberapa penelitian di beberapa negara 

menunjukkan bahwa di negara-negara di mana perempuannya lebih maju dan lebih 

berdaya, berdampak positif jauh lebih besar terhadap kesejahteraan keluarga dan 

masyarakat secara urnurn. Namun sayangnya, sejauh ini masih banyak wilayah yang 

belum menyadari akan kondisi ini. Berbagai kebijakan pembangunan belum 

menempatkan perempuan sebagai subjek pembangman. Dengan kata lain, kebijakan- 

kebijakan pembangunan yang ada belum mempertimbangkan kondisi, posisi, dan 

kebutuhan perempuan baik yang praktis mapun yang strategis. Selain itu, banyak 

permasalahan yang dihadapi perempuan yang diakibatkan oleh tidak adanya 

kesetaraan dan keadilan gender di dalam masyarakat baik sebagai akibat kultural 

maupun struktural. Bahkan WHO menggambarkan ketidakadilan gender dalarn 

bidang ekonomi yang melanda sebahagian besar perempuan, bahwa dua pertiga 

kegiatan ekonomi dunia dilaksanakan oleh perempuan, namun perempuan hanya 

menikrnati sepersepuluhnya, lebih parah Igi di negara berkembang. 

Di Indonesia gagasan untuk pemberdayaan perempuan dalam pembangunan 

baru dimulai sejak satu dasawarsa terakhir tepatnya dengan dikeluarkannya Inpres 

Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarus Utamaan Gender (PUG), meskipun secara 



internasioal masyarakat dunia telah memulainya sejak tahun 197.5. Sebagai langkah 

awal, pemerintah melalui inpres nornor 9 rahun 2000 telah menginstruicsikan 

pengarusutamaan gender (PUG) pada semua departemen, dan ins tansi, mulai dari 

pllsat sampai daerah Ha1 in; ditu-jukan agar berhqgqi kebutuhar, perernpuan 

terepresentasi ke dalam perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan baik di tingkat 

nasional maupun lokal. Dorongan pemerintah terhadap partisipasi perempuan dalarn 

perencanaan pembangunan juga dapat dilillat dengan dikeluarkannya Surat Edaran 

Bersarna tiga menteri (menteri daiam negeri, menteri negara pemberdayaan 

perempuan, dan menteri negara perencanaan pembangunadkepala Bapenas) pada 

tahun 2005, yang menyatakan: "Setiap musrenbang minimal melibatkan lima orang 

perempuan yang mewakili kepentingan dan kebutuhan kelompok perempuan 

miskin". Sebelumnya tahun 2003 pemerintah juga sudah mengeluarkan Keputusan 

menteri Dalam Negeri nomor 132 tahun 2003 tentang pedoman pengarusutamaan 

gender (PUG) dalam pembangunan di daerah. Selain itu undang-undang nomor 10 

tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dalam pasal 55 dan 214 (quota 30%) juga 

merupakan dorongan bagi partisipasi politik perempuan di palemen. Lronisnya 

kebijakan affirmatif ini kemudian di anulir oleh keputusan Mahitamah Konstitusi 

pada tahun 2009, karena dianggap diskriminatif terhadap laki-laki. 

Tidak hanya itu, berbagai program yang diinisiasi oleh lembaga donor 

internasional bekerjasama dengan LSM seperti program gender budgetting, gender 

empowerment, dl1 yang pada dasarnya ditujukan untuk menjadikan proses 

demokratisasi menjadi inklusif atau dalam pemaknaan sosiologis (Sedq2004) sebagai 

"demokrasi yang berkeadilan sosial dan transformatif'. Artinya, daiarn proses 



demokratisasi tidak boleh ada kelompok yang tidak terepresentasi dalam setiap proses 

dan aktivitas sosial, budaya, ekonomi maupun poliiik baik di tingkat iokal maupun 

nasional. Selanjutnya secara bertahap berbagai kebi-jakan lanjutan mulai dikeluarkan 

sebagai penvujudan pemberdayaan prrcmpuan. Seperti UCT r.cmer 23 tahun 2906 

tentang KDRT, UU nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak, undang-undang 

partai politik nomor 8 tahun 2009, bantuan-bantuan ekonomi khusus perempuan, dan 

SOTK yang mendorong dibentuknya badan-badan pemberdayaan perempuan di 

setiap propinsi dan kabupatedkota sebagai perpanjangan tangan Kementrian 

Pemberdayaan perempuan setelah desentralisasasi. Semuanya itu dalam rangka 

mewujudkan keberdayaan perempuan yang pada gilirannya juga keberdayaan bagi 

masyarakat secara keseiuruhan. 

Momentum desentralisasi gagasan awalnya adalah membangun demokrasi 

dengan partisipasi seluruh warga masyarakat, termasuk di dalarnnya perempuan, 

untuk meningkatkan kese-jahteraan sosial masyarakat yang selama ini terabaikan. 

Selain itu, desentralisasi semakin mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat 

- dan program-program pembangunan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

setempat. Desentraiisasi memberikan kewenangan kepada daerah dalam batas-batas 

tertentu agar leluasa mengatur wilayahnya menjadi lebih mandiri, lebih berkembang, 

lebih sejahtera, yang tentunya juga kaum perempuannya. Narnun setelah 10 tahun 

pelaksanaan desentralisasi tidak banyak yang berubah jmenjadi iebih baik) dari apa 

yang dinyatakan (Antlov, 2005; Vedi. R Hadiz, 2004; dan Siti Musdah Mulia,2006), 

dalam banyak kasus ditemukan bahwa ternyata desentralisasi alih-alih 



mensejahterakan masyarakat, maiah seringkali meminggirkan dan mengabaikan 

mereka, demikian juga kaurn perempuan. 

Selain itu tidak jarang pemerintah daerah menganggap tidak perlu ada upaya 

khusus untuk pemberdayaan peremplan karena mereka merase dserahnya tidzk 

ada permasaiahan perempuan, apaiagi bila dikaitkan dengan kesetaraan dan keadilan 

gender. Isu perempuan tidak menjadi isu politis, sehingga ia tidak mendapatkan 

perhatian baik dalarn kebijakan, program, apalagi anggaran. Oleh karena itu, 

pemberdayaan perempuan di Kabupaten demikian juga di tingkat Nagari sangat 

tergantung kepada cara pandang, kesadaran dan sensitifitas gender dari para 

pengambil keputusan publik di Kabupaten dan Nagari yang bersangkutan. Padahal, 

mengabaikan perempuan dalam pembangunan berarti mengabaikan lebih dari separuh 

sumberdaya daerah yang padanya keberlanjutan generasi ditentukan. Dalarn ha1 

kesehatan misalnya, Kartono Muhammad (2006) menyatakan "bahkan kebanyakan 

kalangan elit politik khususnya pemerintah tidak meiihat bahwa perhatian kepada 

kesehatan perempuan merupakan investasi besar bagi pembentukan generasi 

mendatang yang baik". 

Di Sumatera Barat yang menjadikan nagari sebagai basis pembangunan, 

pemberdayaan perempuan hams dilakukan lebih liat lagi mengingat secara empiris 

setelah 10 tahun desentralisasi ditemukan: Pertama, secara kelembagaan 

pemberdayaan perempuan pada umurnnya hanyalah subbagian dari lembaga yang 

menangani masalah sosial, pemuda, olah raga, dan perempuan. Para pengelola masih 

cenderung kurang mempunyai pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang 

pemberdayaan perempuan, selain juga anggaran yang relatif kecil (Fatmariza; 2003). 



Kedua, Masih kentalnya bias gender elit baik politik, pemerintahan, maupun tokoh 

masyarakat (Hallen, 2004). Keligu, masih rendahnya partisipasi politik perempuan, 

cenderung meningkatnya kasus kekerasan dan pelecehan seksual terhadap 

perempuan, (Fatmarim,2008), dan meningkltnya ~erreraian yang berat;hgt terhzdap 

kerniskinan perempuan (Yurni Suasti dan Fatmariza; 2004). Keempal, masyarakat 

cenderung terbuai dengan posisi imajinatif perempuan yang tinggi dalam masyarakat 

minangkabau sehingga sulit untuk menyadari adanya masalah yang dihadapi 

perempuan baik oleh perempuan itu sendiri, maupun orang lain (Hayati 

Nizar,2000).Kelima, organisasi-organisasi perempuan di tingkat lokal relatif belum 

produkti f sebagai lembaga pemberdayaan. Keenam, relatif sedikit tokoh-tokoh 

perempuan yang mampu bertindak sebagai agen bagi pemberdayaan perempuan di 

tingkat lokal. 

B. Perurnusan Masalah Penelitian 

Sebagaimana dikemukakan pada pada bahagian terdahuiu, di Surnatera Barat 

nagari merupakan basis pembangunan (pembangunan berbasais nagari). Oleh karena 

itu kondisi masyarakat nagari termas.uk perempuan di nagari merupakan aspek 

penting yang turut berkonlribusi terhadap pembangunan Sumatera Barat. 

Sehubungan dengan belakang penelitian di atas maka yang menjadi fokus 

permasalahan penelitian ini adalah mengapa kondisi perempuan di nagari baik secara 

sosial, ekonomi, budaya, politik, dan hukum relatif terabaikan dan model kebijakan 

yang bagaimana yang dapat mengatasi perrnasalahan-permasalahan keterabaian 

perempuan tersebut? 



BAR I1 

TINJAUAN PUSTAU4 

A. Pemberdayaan (Empowerment) 

Konsep pemberdayaan bukanlah suatu iton~ep ypng baru da!am pembar.g~r_ar? 

masyarakat. Konsep ini telah digunakan pada tahun 1960an oleh para peneliti 

masyarakat yang dapat dilihat dari teori yang digunakan Paoio Freire untuk 

mengkritik pembangunan terhadap masyarakat Afro-Amerika. Konsep pemberdayaan 

ini lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi 

yang kurang mernihak pada rakyat mayoritas. Artinya konsep ini digunakan sebagai 

alat analisis untuk menunjukkan bahwa model pembangunan dan model 

industrialisasi yang berkembang pada waktu itu telah mengakibatkan ketidakadilan 

terhadap kelompok-kelompok tertentu. Oleh karena itu, untuk mengatasi dampak 

negatif model pembangunan dan model industrialisasi tersebut maka diperlukan 

pemberdayaan terhadap kelompok yang terpinggirkan karena kebijakan dan program 

pembangunan dterapkan. 

Pemberdayaan berasal dari kata empowerment dan empower yang 

diterjemahkan menjadi pemberdayaan dan memberdayakan. Menurut kamus, 

empower berarti: "to give power or aufhorify and lo give ability or enable". 

Sementara itu, menurut Robinson (1994) pemberdayaan merupakan suatu proses 

sosial dan personal yang pada intinya adalah untuk menjadikan manusia menjadi 

manusia yang utuh. Sehubungan dengan itu dia rnenyatakan bahwa: 

Empowerment is a personal and social process, a liberating sense of 
one 's strengths, competence, creativity and .fi.eedom of action; to be 



empowered is to feel power surging into one -fiorn others lo become 
rnore.fully hunzan. 

Lebih jauh Menurut Slarnet Widodo (2008) konsep pemberdayaan ini 

dibangun sebagai kerangka logik atas dasar beberapa aspek sebagai berikut: 

1 .  Proses pernusatan kekuasaan terbangunan dari pelnusatan penguasaan faktor 

produksi 

2. Pemusatan kekuasaan faktor produksi akan melahirkan masyarakat pekerja 

dan masyarakat pengusaha pinggiran; 

3. Kekuasaan akan membangun bangunan atau sistern pengetahuan, sistem 

politik, sistem hukum dan ideoIogi yang manipulatif, untuk memperkuat 

legitimasi 

4. Kooptasi sistem pengetahuan, sistem hukurn sistem politik dan ideologi, 

secara sistematik akan menciptakan dua kelompok masyarakat, yaitu 

masyarakat berdaya dan masyarakat tunadaya. 

Berdasarkan keempat aspek tersebut akhirnya yang terjadi adalah dikotorni, 

yaitu masyarakat yang berkuasa dan disisi lain manusia dikuasai. Untuk 

membebaskan situasi menguasai dan dikuasai, maka harus dilakukan pembebasan 

melalui proses pemberdayaan bagi yang dikuasai (empowerment of the powerless). 

Secara singkat kerangka pernikiran pemberdayaan yang dikemukakan Slamet Widodo 

itu dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini. 



Gambar 2.1 

Dinamika Masyarakac dan Pemberdayaan 

Sehubungan dengan pendapat di atas, Ginanjar Kartasasmita (1996) 

mengemukakn bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya dengan 

mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki 

sesorang serta berupaaya untuk mengembangkannya. Artinya, pemberdayaan adalah 

upaya untuk membangkitkan kesadaran seseorang maupun masyarakat akan potensi 

yang dimiliki dan menfasilitasi pegembangan potensi tersebut melalui pengembangan 

berbagai aspek yang terkait baik struktur, maupun kultur. 

Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya menyangkut pemberdayaan 

personal, tetapi juga pernberdayaan terhadap aspek-aspek lain dalam kehidupan 

masyarakat. Mengutip Shankar (2010) paling tidak ada empat ranah pemberdayaan 

yang idealnya dapat dijangkau sehingga pemberdayaan benar-benar dapat dicapai. 



Keempat ranah tersebut meliputi ranah: (1) Personal empowerment, (2) ,Yoc.icrl 

ernpowerrnenl, (3) Political empowerment, (4 j C~rgunizarionai empowermenr. 

Sementara itu. menurut Rao dan Kelleher (2005), pemberdayaan haruslah 

meliputi tingkat individual. tingkat sosia!, tingkat nilai-nilai iniomal y m g  tcrbentuk 

dalam budaya dan praktek agama, dan Tingkat aturan formal institusi, misalnya 

hukum dan kebijakan. Keempatnya hams berjalan secara simultan, ha1 ini penting 

karena pemberdayaan di tingkat personal saja, tidak akan banyak berpengaruh bila 

pemberdayaan di tingkat yang lain seperti sosial, nilai, dan kebijakan tidak berjalan 

baik. 

Lebih jauh Pearse dalam Onny S Priyono (1996) menyatakan bahwa konsep 

pemberdayaan bahkan memiliki perspektif yang lebih luas yaitu menghormati 

kebhinnekaan, kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, dan peningkatan kemandirian 

merupakan bentuk-bentuk pemberdayaan partisipatif. Oleh karena itu dalam 

menyusun kebijakan d m  program pemberdayaan masyarakat kekhasan atau kearifan 

lokal haruslah rnenjadi pertirnbangan. Dengan demikian, pemberdayaan akan dapat 

benar-benar sesuai d m  seperti yang diharapkan oleh masyarakat setempat. 

B. Pemberdayaan Perempuan 

Konsep pemberdayaan perempuan dalarn pembangunan diadopsi dari 

deklarasi Reijing (1995) artikel 13 yang menyatakan bahwa: 

women's empowerment as a key strategy for development: "Women's 
empowerment and their .full participation on the basis of equality in all 
spheres of society, including participation in the decision-making process 
and access lo power, are fundamental for the achievement of equality, 
development and peace': 



Berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Moser 

(1989) mengemukakan lima pendekatan, di mana pendekatan yang kelima adalah 

pendekatan pemberdayaan. Pendekatan ini menekankan pada fakta bahwa perempuan 

mengalami opresi yang berbeda menun~t hangs2, kelas sosial, sejarah ~enja~j3ha.n 

kolonial, dan kedudukannya dalam orde ekonomi. Pendekatan ini juga menekankan 

bahwa keberdayaan perempuan bukan berarti kehilangan bagi laki-laki. Oleh karena 

itu, model pemberdayaan perempuan tidak dapat dilakukan secara universal. Kerena 

itu perlu mempertimbangkan berbagai kekhasan lokal, sebagaimana dikemukakan 

Wazir dalarn Devasahayarn ((20 10) misalnya asurnsi ketidakadilan gender 

masyarakat barat tidak dapat digunakan untuk menjelaskan ketidakadilan gender 

dalam masyarakat timur. 

Karl (1995) memandang pemberdayaan perempuan sebagai suatu proses 

kesadaran dan pembentukan kapasitas (capacity building) terhadap partisipasi 

perempuan yang iebih besar, dan tindakan transforrnasi agar menghasilkan persamaan 

derajat yang lebih baik antara laki-laki dan oerempuan. Lebih jauh Vargas (1991) 

menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan menyangkut perolehan suara, mobilitas 

dan penampilan di depan umurn. Meskipun perempuan mampu memberdayakan 

dirinya melalui pengawasan terhadap berbagai asepk kehidupan sehari-haritetapi 

emberdayaan juga menyarankan perlunya memperoleh pengawasan terhadap 

"struktur kekuasaan7- atau bahka mengubah struktur kekuasaan tersebut. 

Secara lebih khusus Sen dan Grown (1987) menyatakan pentingnya organisasi 

perempuan dalam pemberdayaan, karena pemberdayaan perempuan merupakan alat 

untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu organisasi perempuan hams rnemperkuat 



kapasitas organisasi serta mengkristal visi dan perspektif yang mampu mengubah 

keadaan perempuan saat ini. Mengembangitan kemauarl poiitik bagi suatu perubahan 

besar sangat diperlukan di dalam masyarakat. Untiik itu organisasi dituntut agar 

memiliki kekuatan untuk mendorong perubnhan-?erl~h~h~n tersebut. 

Sejalan dengan pandangan di atas, pemberdayaan perempuan haruslah 

difokuskan pada transformasi institusi, dalam arti bahwa strukur dan sistem sosial 

hams berubah. Perubahan institusi ini terjadi dalam tiga tingkatan, yaitu makro, 

pembuat kebijakan; meso, tingkat organisasi; dan mikro, pada suatu program tertentu. 

Oleh karena itu, sebagaimana dikemukaan Rao dan Kelleher (2005) pemberdayaan 

haruslah mencakup pemberdayaan personal/individual, pada tingkat kesadaran 

(pengetahuan, keterampiian, komitmen) perempuan dan laki-laki; sosial di mana 

kepentingan dan tuj uan untuk meningkatkan kondisi perempuan dan laki-laki 

haruslah menjadi bahagian dari agenda sosial seperti meningkatkan akses pada 

layanan kesehatan, kearnanan, dan akses pada sumberdaya; nilai-nilai informal yang 

terbentuk dalam budaya dan praktik-praktik adat dan agarna; clan aturan formal 

institusi seperti hukum dan kebijakan. 

Sementara itu, Longwe (2007) mencoba menjelaskan bahwa pemberdayaan 

mempunyai hubungan dengan kekuasaan. Merujuk pada Foucault, menurutnya 

kekuasaan itu mempunyai bentuk jamak. Lebi h jauh di katakan bahwa: 

... that there is not jusl one dominant power bur multiple ‘)ewers", as 
diffuse as a "constellation ofstars ". Thus, while male domination 
expresses men 's power over ~7omen, women, for their part, also 
exertan often indirect and invisible power over men. 



Dengan kata lain, ditinjau dari aspek relasi kekuasaan, ketidakberdayaan 

perempuan terhadap laki-iaki lebih disebabkan karena adanya multiple power yang 

dipunyai laki-laki. Dalarn ha1 ini power itu bisa dalam bentuk ekonomi, sosial, 

politik, budaya. dll. Bahkan Bourdieu (19(>1)) ~nengata-karl h a h w  ada 4 modal yang 

dimiliki seseorang atau sekelompok orang sebagai dominator, yaitu modal ekonorni, 

modal sosial, modal budaya, dan modal simbolik. Dengan kata lain, akses dan kontrol 

terhadap modal-modal tersebut akan menentukan keberdayaan seseorang atau 

sekelompok orang. 

Terkait dengan proses pemberdayaan, Longwee mengemukakan paling tidak 

ada empat level atau bentuk kekuasaan, yaitu: 

I .  power over": this power involves u mutually exclusive relationship of 
domination or subordination. It assumes that power exists only in limited 
quantity. This power is exerted over someone or, less negatively, allows 
"someone to be guided". It triggers either pussive or active resistance; 

2. "power to": a power which includes the ability to make decisions, have 
authority, andfind solutions to problems, and which can be creative and 
enabling. 72e notion therefore refers to intellectual abilities(Awow1edge and 
know-how) as well as economic means, i.e. to the ability to access and control 
means ofproduction and benefit (the notion of assets); 

3. "power with": social or political power which highlights the notion of 
common purpose or understanding,as well as the ability to get together to 
negotiate and defend a conzmon goal (individual and collective rights, 
political ideas such as lobbying, etc.). Collectively, people feel they have 
power when they can get together and unite in search of a common 
objective, or when they share the same vision; 

4. '>power within": this notion of power refers to self-awareness, self-esteem, 
identity and a.ssertiveness (knowing how to be)4. It refers to how individuals, 
throirgh se Ifianalysis and internal power, can 
influence their lives and make changes. 

Selanjutnya Sara Longwee (1991) terkait dengan strategi pemberdayaan 

perempuan mengembangkan alat ukur kesctaraan dan alat rekognisi isu perempuan. 



Kedua alat ini bisa digunakan untuk mengukur capaian pemberdayaan. Alat ukur 

tersebut terdiri atas lima tingkatan pemberdayaan yaitu : ( i)  kesejahteraan, (2) akses, 

(3) kesadaran kritis, (4) partisipasi, dan (5) kontrol. Tingkat-tingkat pemberdayaan 

tersebut berhubungan. satu sarna lain dalam sebupl? crutan yapg hirzrkhis. Artinya, 

semakin tinggi tingkatan yang dicapai, ber'arti semakin tinggi tingkat keberdayaan 

perempuan. 

Selanjutnya rekognisi isu perempuan dapat mengidentifikasi bagaimana isu 

perempuan diagendakan dalam kebijakan dan program. Ada tiga level rekognisi, 

yaitu: (1) level negatif, yaitu kebijakan dan program yang tidak peduli pada isu 

perempuan, (2) level netral, yaitu jika kebijakan dan program hanya peduli pada 

kondisi perempuan, (3) level positif, yaitu kebijakan dan program yang bukan hanya 

peduli pada kondisi perempuan tetapi juga peduali pada posisi perempuan. 

Sehubungan dengan itu, pemberdayaan berarti usaha untuk memperbesar 

akses dan kontroI atas sumberdaya ekonomi, politik (pengarnbilan keputusan), dan 

budaya (perurnusan nilai, simbol, ideologi). Penguatan atau pemberdayaan 

perempuan menurut Titik Hartini (2006) dilakukan melalui banyak strategi, misalnya . . 

pengorganisasian dan mobiiisasi sumberdaya iokal. Sumberdaya lokal dapat berupa 

sumberdaya finansial, tenaga, pengetahuan, intelektualitas, rasa saling percaya dan 

saling menghargai, serta solidaritas. 

Sebuah pendekatan pemberdayaan perempuan yang dikembangkan oleh 

komisi perempuan dan pembangunan PBB 2007 mengemukakan empat aspek 

pemberdayaan yai tu: 

























































nagari, kebijakan dan program pembangunan yang mengintegrasikan kebutuhan- 

kebutuhan khusus perempuan ke dalam setiap peraturm, kebijakan dan program. 

Bamus nagari sebagai lembaga legislatif nagari idealnya memheri quota kepada 

representasi perempuan. Namun implementasinya masing-,r~asing nsgari mempunyai 

kebijakan h a s  yang beium memaksimalkan representasi perempuan. Di lembaga 

Bamus dengan peningkatan kuantitas dan kapasitas perempuan akan dapat 

berdainpak terhadap munculnya kebijakan dan program nagari yang lebih responsif 

terhadap kebutuhan perempuaan dan Iaki-laki. Keberadaan perempuan di lembaga 

Bamus hams ditunjang dengan penciptaan iklim yang kondusif bagi perempuan 

sehingga mampu berperan optimal. Lembaga KAN sebagai lembaga 

perrnusyawaratan adat ertiggi di nagari potensial bagi penguatan perempuan secara 

adat. Artinya KAN haruslah mengembangkan nilai-nilai adat yang memperkuat posiis 

perempuan. Selain juga perlu dipertimbangkan resprsentasi perempuan di dalam 

keanggoaan KAN. Sehingga keputusan-keputusan adat juga merefleksikan 

kepentingan perempuan sebagai subjek adat. 

Hal-ha1 yang sarna juga idealnya dilakukan di dalarn lembaga-lembaga unsur 

lainnya seperti di iembaga alim uiam, lembaga cerdik pandai, iembaga pemuda, 

sehingga pemberdayaan perempuan di nagari diimplementasikan dalarn perubahan 

struktur, maupun kultur. 

F. Kebijakan dan Program Nagari 

Berdasarkan RPJMN Taram periode 2009-2015, program pembangunan 

nagari meliputi bidang sarana prasarana dengan 18 kegiatan, lingkungan hidup 2 



kegiatan, sosial budaya 4 kegiatan, koperasi dan usaha masyarakat 3 kegiatan, 

kehutanan I kegiatan, pertarnbangan 1 kegiatan, dan pertanian 9 kegiatan. Dari tujuh 

program dan 38 kegiatan yang dirumuskan dalam RPJMN di atas hanya ada dua 

kegiatan yang terkait secara khusus dengan perempuan, yaik pelatihan 

Bundokanduang dan pcmbuatan gudang PKK. Tidak ada program yang secara khusus 

untuk meningkatkan kualitas hidup dan pemberdayaan perempuan baik secara praktis 

lnaupun strategis. 

Sedangkan di nagari sungai Tarab program pembangunan nagari yang terdiri 

dari 6 bidang yaitu saran prasarana, sosial budaya, ekonomi, pendidikan , kesehatan, 

dan agama dengan 155 kegiatan hanya ada empat kegiatan yang terkait secara 

langsung dengan perempuan yaitu peningkatan SDM kader posyandu, pelatihan 

salon, pelatihan sulaman, dan Simpan Pinjam untuk Perempuan (SPP). 

Realitas kebijakan dan program di atas juga mencerminkan masih rendahnya 

sensitifitas gender para pengarnbil keputusan. Selain itu, rendahnya keterlibatan 

perempuan dalam penyusunan program pembangunan khususnya dalam musrenbang 

juga menjadi salah satu penyebab tidak munculnya program-program yang 

menyangkut kebutuhan praktis dan strategis gender. Kondisi ini pada gilirannya juga 

akan berimplikasi terhadap pengalokasian anggaran pembangunan. Oleh karena itu 

diperlukan adanya sensitifitas gender dalam penyusunan anggaran (gender 

budgensing). 



BAR VI 

ALTERNATIF MODEL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 

DI NAGARI 

Berdasarkan temuan dan pernbahasan yang telah dipaparkan pada bab e~iipat, 

maka pada bahagian ini akan ciikemukakan aiternatif-aiternatif model kebijakan 

pemberdayaan perempuan di nagari. Alternatif-alternatif model ini disusun dengan 

mengacu kepada teori-teori pemberdayaan yang disesuaikan dengan kondisi 

struktural dan kultural nagari. Hal ini penting menjadi pertimbangan karena secara 

kultural posisi sosial perempuan Minangkabau relatif berbeda dengan perempuan 

dalam masyarakat lainnya. Bagi perempuan Minangkabau pemberdayaan tidak 

dimulai nol, karena pada dasarnya perempuan minangkabau sudah dan pernah 

mempunyai keberdayaan. Iianya saja karena berbagai perubahan sosial, politik dan 

hukum keberdayaan perempuan Minangkabau dalam aspek-aspek tertentu cenderung 

berkurang. Sebaliknya kebijakan kembali ke nagari dalam hal-ha1 tertentu juga 

membuka ruang bagi penguatan perempuan namun kultur yang ada belurn cukup 

kondusif bagi partisipasi perempuan. 

Sebagaimana dikemukakan pada bab dua, bahwa pemberdayaan perempuan 

haruslah meliputi empat ranah pemberdayaan yaitu ranah personallindividu, ranah 

sosial, ranah nilai-nilai informal, dan ranah aturan formal institusi. Selain itu, 

pemberdayaan juga dapat meliputi pemherdayaan organisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Bila dikelompokkan secara sosiologis ranah-ranah pemberdayaan 

tersebut dapat dikategorikan pada kelompok struktur sosial, yang berkaitan dengan 

persoalan aturan dan institusi, kelompok kultural yang menyangkut rnasalah nilai- 



nilai, dan kelompok proses sosial yang menyangkut dinamika dalarn merespon 

struktur dm kuitur. 

Mengacu kepada konsep dan hasil analisis data pada keselnpatan ini 

dikemukakx aiternatif model kebijakan pernberdayaan perempuan nagari.Kerangka 

umum pemberdayaan perempuan di nagari bertujuan untuk memperkuat kembali 

posisi perempuan minangkabau dalam sistem matrilineal dalam masyarakat yang 

demokratis. Artinya, dalam pemberdayaarl perempuan di nagari struktur dan kuitur 

matrilineal yang positif diangkat dan dijadikan nilai ideal dalarn pemberdayaan 

perempuan nagari, seperti kepemimpinan, kemandirian, kesetaraan, kebijaksanaan, 

dll. Sehubungan dengan itu, model kerangka pemberdayaan perempuan nagari terdiri 

atas lima ranah yang saling berkaitan sebagaimana gambar berikut: 



A. Pemberdayaan Institusi 

Secara teoritis pemberdayan akan Iebih efektif bila dimuiai dari 

permberdayaan institusi. Transformai institusi bukan hanya meningkatkan kondisi 

material FerempGan tetapi juga berubahnya praktik institusi. Artinya, untulr 

pemberdayaan perempuan sistem dm struklur sosiai juga harus berubah, 

Transformasi institusi juga berarti merubah aturan main baik aturan yang tertulis 

nlaupun aturan yang tidak tertulis. 

nerdasarkan temuan penelitian diketahui bahwa nagari sebagai institusi secara 

struktural dilihat dari visi dan misi, belum mencerminkan level positif pemberdayaan 

perempuan. Sehingga kebijakan dan program yang disusun oleh nagari juga tidak 

mencerminkan pemberdayaan perempuan. Kebijakan dan program yang tidak 

mencerminkan tingkat positif pemberdayaan perempuan ini juga berimplikasi 

terhadap penyusunan anggaran. Pemberdayaan institusi adalah upaya untuk 

melegalisasi atau menstruksturisasi nilai atau praktik-praktik sosial sehingga 

mempunyai kekuatan yang memaksa dan mengikat. Pemberdayaan institusi ini dapat 

dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut: 

1. Nagari menetapkan visi dan misi yang mencerminkan kepedulian terhadap 

kondisi dan posisi perempuan nagari 

2. Nagari nlengintegrasikan isu-isu gender ke dalam program dan kegiatan 

pembangunan nagari 

3. Nagari menginisiasi data terpilah secara gender 



4. Nagari menetapkan aturan tentang representasi perempuan dalam setiap 

lembaga-lembaga nagari, dan dalam setiap rapat pengambilan keputusan di 

ti ngkat nagari 

5. Nagari menetapkan aturan tentang hak-hak percmpuan terhadap tanah ulayat 

6. Nagari menetapkan aturan tentang hak dan kcwajiban suami-istri setelah 

perceraian 

R. Pernberdayaan Nilai-nilai (Klutural) 

Tidak dapai dipungkiri manusia hidup dalam budaya dan nilai-nilal yang 

mereka ciptakan untuk kemudian mengikatkan diri dan menjadikan nilai-nilai 

tersebut sebagai pedoman dalam bertindak. Bourdieu menyebutnya dengan habitus. 

Bagi peneliti gender yang menjadi pertanyaan adalah siapa dan untuk kepentingan 

apa nilai-nilai tertentu diciptakan dan dilestarikan. Mengapa ada kelompok-kelompok 

tertentu yang dirugikan dalam relasi sosial karena nilai-nilai tersebut. Para sosiolog 

Feminis menggunakan konsep patriarkhi dalam menganalisis relasi sosial (relasi 

gender) di dalam masyarakat yang mencenninkan kekuasaan dan dominasi laki-laki 

yang disebabkan oleh gender. Gender is a way in which social practice is ordered 

(Connel, 2008). Pernyataan tersebut bermakna bahwa gender mempunyai peran 

penting dalam menentukari dan mengatiir praktik-praklik sosial di dalam suatu 

masyarakat (keluarga, negara). 

Oleh karena itu pemberdayaan perempuan yang telah dimulai dengan 

pemberdayaan institusi hams dibarengi dengan pemberdayaan kultural. Artinya, perlu 

ditumbuhkan nilai-nilai yang mendukung transfonnasi struktural. Di dalam 



masyarakat Minangkabau pada dasarnya nilai-nilai kesetaran sudah menjadi filosofi 

kehidupan yaitu "duduk sama rendah, tegak sama tinggi". Oieh karena itu perlu 

dikembangkan suasana yang kondusif yang memungkinkan perempuan bisa diterima 

sebagai equal patmcr aleh iaki-laki di dalatn kehidupan masyarakat nagari. Hal ini 

dapat dilakukan rnelalui beberapa upaya sebagai berikut : 

1. Menggali nilai-nilai kesetaraan dalam budaya Minangkabau dan 

menjadikannya sebagi nilai ideal dalam pembangunan budaya nagari 

2. Mendorong elit-elit adat dan agama untuk mengembangkan nilai-nilai 

kesetaraan baik dalarn bentuk lisan maupun tulisan. Tokoh adat dan tokoh 

agama merupakan agen yang sangat penting dalarn merubah kultur 

3. Mendorong tokoh-tokoh perempuan untuk men-jadi role model dalam 

mengembangkan nilai-nilai kesetaraan 

C. Pemberdayaan Organisasi 

Telah dikemukakan pada bahagian terdahulu bahwa nagari mempunyai cukup 

banyak lembaga dan organisasi baik lembaga pemerintahan, maupun lembaga adat 

dan lembaga sosial kemasyarakatan lainnya. Lembaga-lembaga dan organisasi- 

organisasi nagari tersebut sangat potensial untuk dikembangkan sebagai wadah bagi 

upaya pemberdayaan perempuan. Bamus Nagari sebagai lembaga legislatif nagari 

yang benvenang menyusun rancangan peraturan nagari, mengevaluasi program dan 

kegiatan nagari serta rnerekomendasikan anggaran belanja nagari. Oleh karena itu 

upaya pemberdayaan perempuan secara stnlktural dapat dilakukan melalui badan ini. 

Hal ini dapat dilakukan dengan menambah jurnlah perempuan anggota Barnus, 



meningkatkan kapasitas perempuan anggota Ra~nus, serta sosialisasi gender terhadap 

anggota Bamus. Hal yang relati f sama dapat dilakukan terhadap lembaga-iembaga 

lain seperti pemuda, cerdik pandai, ninik marnak, maupun ulama. 

Secara khusus dua orgar1isa:;i perenlpuan yang ada di nagari haruslah menjadi 

motor bagi upaya pemberdayaan perempuan. Berdasarkan hasii temuan peneiitian 

kcdua organisasi ini beluni produktif sebagai organisasi perempun. Oleh karena itu 

diperlukan pemberdayaan organisasi dalam pengertian memampukan keciua 

organisasi ini sehingga mampu bertindak secara optimal sebagai motor penggerak 

pemberdayaan perempuan nagari. Upaya pemberdayaan organissai ini dapat 

dilakukan melalui upaya-upaya sebagai beriku: 

1. Organisasi harus mempunyai visi dan misi yang jelas 

2. Organisasi hams mempunyai program dan kegiatan yang definitif yang 

mengintegrasikan isu-isu gender yang relevan dengan kebutuhan perempuan 

dalam masyarakat nagari 

3. Peningkatan kapasitas kepemimpinan pengurus organisasi 

4. Peningkatan pengetahuan dan wawasan pengurus organisasi tentang berbagai 

ha1 terkait dengan isu-isu gender 

5. Organisasi Bundo Kanduang hams menjadi pusat bagi penguatan posisi 

perempuan Minangkabau, oleh karena itu organisasi ini harus mempunyai 

kapasitas yang memadai untuk itu. 



D. Pernberdayaan Personal 

Pemberdayaan personal dalam ha1 ini dapat dibagi atas dua kategori. Pertama 

pemberdayaan personal perempuan sebagai masyarakat biasa dan pemberdayaan 

personal perempuan aktivis orgar.isasi;ltzbaga. Pemberdayaan perempuan sebagai 

masyarakat biasa hams memperhatikan tingkat keberdayaan masyarakat, pada ievel 

mana mereka berada. Apakah ketidakberdayaan perempuan karena persoalan belum 

terpenul~inya tingkat kesejahteraan, akses, kesadaran kritis, partisipasi, atau kontrol. 

Bila persoalannya pada tingkat kesejahteraan maka nagari perlu menginisiasi 

program seperti pemberdayaan ekonomi. Dengan mengetahui pada level mana 

perempuan berada, maka program pemberdayaan akan lebih tepat sasaran. 

Sedangkan pemberdayaan perempuan aktivis dapat dilakukan melaiui 

peningkatan kapasitas, seperti pengetahuan dan wawasan tentang isu-isu gender, 

kepemimpinan, manajemen, jaringan, keuangan, dl1 dengan beke rja sama dengan 

perguruan tinggi maupun lembaga-lembaga laimya seperti LSM maupun pemerintah. 

E. Pemberdayaan Sosial 

Femberdayaan sosial secara sosiologis disebut dengan pembangunan proses 

sosial. Pembangunan proses sosial dilakukan melatui penciptaan iklim yang kondusif 

di dalam masyarakat sehingga masyarakat mempunyai akses dan kesempatan untuk 

menyampaikan aspirasi, daya kritis melalui saluran-saluran yang resmi terutama 

menyangkut persoalan-persoalan perempuan. Misalnya melalui forum temu ramah 

wali nagari dan masyarakat, rumah pemberdayaan, pojok periindungan perempuan 

dan anak, kotak saran, dl1 sehingga terjadi penguatan modal sosial. 



BAB VII 

KESlMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan paparan tentang kondisi dan posisi perempuan nagari serta upaya 

atau alternatif pemberdayaan kembali perempuan nagari yang telah dikemukakarl di 

muka, maka dapat disimpulkan beberapa ha1 sebagai berikut: 

1. Secara umum kondisi perempuan di nagari-nagari lokasi penelitian baik 

secara ekonomi, sosial maupun budaya berada pada kondisi yang tidak tidak 

lagi sesuai dengan konstruksi ideal seorang perempuan minangkabau, yaitu 

perempuan yang mandiri, bijaksana dan punya otoritas. Hal ini diindikasikan 

dengan cukup banyaknya responden yang tergantung secara ekonomi terhadap 

penghasilan suami, sangat sedikit perempuan responden yang masih 

mengandalkan harta pusaka sebagai surnber ekonomi, sangat sedikit 

perempuan responden yang masih mendapatkan bantuan dari kerabat 

matrlineal, pada umunya responden menjadi ibu umah tangga (tidak punya 

penghasilan sendiri), pendidikan cenderung masih rendah, dan pada umunya 

mereka tinggal di rumah keluarga inti. 

2. Dengan kondisi perempuan yang demikian, maka posisi perempuan di 

lembaga-lembaga pengambilan keputusan di tingkat nagari juga menjadi 

lemah. Bahkan di nagari Taram tidak ada wakil perempuan di lembaga Bamus 

Nagari yang idealnya adalah sebagai lembaga demokrasi tingkat grassroot di 

nagari. Hal ini terjai karena banyak faktor, baik faktor srtuktural, kultural, 

proses sosial maupun kualitas SDM aktor perempuan. Demikian juga di 



lembaga-lembaga yang sarai dengan dorninasi maskulin seperti Kerapatan 

Adata Nagari (KAN) dan iviajeiis Uiama Nagari (MUNA) akan sangat suiit 

untuk mengakomodir perempuan bila para aktor yang ada di dalamnya belum 

sensitif gender. 

3. Secara struktural permerintahan nagari membuka ruang bagi parisisipasi 

perempuan. Saat ini ada dua lemhagaa khsus perempuan yang sebenarnya 

dapat dioptirnalkan dalam pemberdapaan kembali perempuan di nagari. 

Hanya saja kondisi kedua lembaga ini belum mempunyai visis dan misi serta 

program yang jelas tentang perempuan nagari. Hal ini terkait dengan SDM 

pengurus, sarana prasarana serta anggaran. 

4. Pemerintahan nagari secara urnurn dari visi dan misi, kebijakan dan program 

masih dalam kategori buta dan netral gender. Arinya, kebiajkan dan program 

nagari belum mempertimbanhgkan secara baik kebutuhan-kebutuhan 

khasperempuan yang berbeda dengan laki-iaki, dan kebutuhan strategis 

gender untuk mewujudkan kesetwaan antara laki-laki dan perernpuan. 

B. Saran-Saran 

Sehubungan temuan penelitian ini maka pada kesempatan ini penulis 

menyarankan kepada: 

1. Pemerintahan Nagari untuk melakukan integrasi gender kedalam setiap 

kebijakan dan program nagari mulai dari visi, misi. 



2. Pemerintahan nagari membuka ruang yang lebih luas bagi partisipasi 

perempuan di lembaga-lembaga nagari untuk terlibat daiam pengambilan 

keputusan publik tingkat nagari 

3. Pemerintahan nagari memfasilitasi le~baga-ieaibaga nagxi untuk 

mengintegrasikan gender ke dalam setiap kebiajkaan dan program 

4. Pemerintahan nagari bekerja sama dengan pergutruan tinggi dan lembaga 

lainnya untuk meningkatkan kualitas wawasan tokoh-tokoh dan &tor 

organisasi yang ada di nagari 

5. Pengurus organisasi Bundokanduang dan PKK Nagari untuk 

mengoptimalkan peran dan fungsi lernbaga ini untuk pemberdayaan 

perempuan nagari melalui penguatan struictur, kultur, proses sosial, dan 

kualitas SDM. 
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