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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Setiap negara dalam tujuannya mensejahterakan masyarakatnya mengacu 

pada meningkatkan kemampuan masyarakatnya dalam memenuhi kebutuhan 

sosial dan ekonomi. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, suatu 

negara perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Upaya peningkatan 

kualitas sumber daya manusia diperuntukkan bagi seluruh penduduk tanpa harus 

memandang perbedaan jenis kelamin.  

Permasalahan tentang kesetaraan gender masih sangat rumit. Dalam indeks 

kesetaraan gender yang dirilis Badan Pembangunan PBB (UNDP). Indonesia 

berada pada peringkat 103 dari 162 negara, atau terendah ketiga di ASEAN. 

Untuk mewujudkan kesetaraan gender di dunia, UNDP membuat agenda 

pembangunan 15 tahun. Agenda tersebut dinamakan Sustainable Development 

Goals (SDGs). Capaian kelima dalam program tersebut adalah mencapai 

kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. 

Kesetaraan gender perempuan dan laki-laki adalah dimensi dasar dalam 

pembangunan manusia (Widayanti et al., 2013). Kesetaraan gender menjadi suatu 

urgensi dalam pembangunan manusia. Adanya diskriminasi gender dalam 

berbagai hal bidang kehidupan di masyarakat mengakibatkan ketimpangan 

capaian antara laki-laki dan perempuan. Perempuan umumnya tertinggal dari laki-

laki di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di wilayah yang mengusung 

budaya patriarki (KPPPA: 2019). 
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Patriarki dirinci oleh Bressler bermakna sebagai distribusi kekuasaan antara 

laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki memiliki keunggulan dalam satu atau 

lebih aspek, seperti penentuan garis keturunan (keturunan patrilineal eksklusif dan 

membawa nama belakang), hak-hak anak sulung, otonomi pribadi dalam 

hubungan sosial, kontribusi dalam status publik dan politik atau agama atau 

atribusi dari berbagai pekerjaan pria dan wanita ditentukan oleh pembagian kerja 

secara seksual (Bressler & Charles E, 2007). Dalam kehidupan masyarakat, laki-

laki dianggap memiliki kekuatan yang lebih dan perempuan sebagai seorang yang 

lemah dan tidak berdaya. 

Keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada keseimbangan 

kontribusi perempuan dan laki-laki yang harus terus didorong secara maksimal di 

semua aspek kehidupan. Keterbukaan akses yang setara dan kontrol yang 

seimbang menjadi prasyarat sehingga manfaat dapat diperoleh secara adil dan 

merata. Untuk tujuan tersebut, urgensi kesetaraan gender semakin nyata di semua 

bidang pembangunan, baik di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, sosial, dan 

politik (KPPPA, 2020). 

Sejumlah regulasi internasional sudah diratifikasi oleh pemerintah sebagai 

bentuk komitmen di tingkat global. Norma pembangunan yang diterapkan dalam 

RPJMN 2015-2019 menekankan pentingnya membangun kualitas hidup manusia 

dan masyarakat, serta menegaskan bahwa setiap upaya meningkatkan 

kesejahteran, kemakmuran, produktivitas tidak boleh menciptakan ketimpangan 

yang makin melebar sehingga dapat merusak keseimbangan pembangunan.  
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Sementara itu, RPJMN 2020-2024 telah mengarusutamakan Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam agenda pembangunan Indonesia ke 

depan. Kesetaraan gender merupakan salah satu tujuan dalam pembangunan 

berkelanjutan yang harus diwujudkan pada tahun 2030. Kementerian PPPA telah 

melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender baik dari sisi 

regulasi, program maupun kebijakan. Dengan demikian, Indeks Pembangunan 

Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi indikator utama 

untuk mengukur pencapaian kesetaraan gender. 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) diperkenalkan oleh UNDP untuk 

mengukur perkembangan gender di suatu wilayah. IPG terdiri dari komponen 

kesehatan, pendidikan dan kehidupan yang layak, sama dengan komponen IPM. 

Harapan hidup mewakili kesehatan, tingkat melek huruf dan rata-rata waktu 

pendidikan mewakili pengetahuan, dan kontribusi pendapatan berdasarkan jenis 

kelamin mewakili ekonomi. Perbedaannya, IPM hanya mengukur capaian 

pembangunan manusia di seluruh wilayah. Namun, IPG dapat menjelaskan 

kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan. 

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa kabupaten kota di Kawasan Metropolitan 

Gerbangkertosusila pada tahun 2017 hingga 2020 memiliki Indeks Pembangunan 

Gender yang stabil atau konstan. Dapat dilihat bahwa pada kota-kota besar seperti 

Surabaya, Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan Kota Mojokerto memiliki capaian 

IPG lebih dari 90,00. Bahkan di Kota Surabaya, Kota Mojokerto, dan Sidoarjo 
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capaiannya sudah berhasil mencapai target Indikator Kinerja Utama Renstra 

Kementrian PPPA di tahun 2019 yang menargetkan IPG mencapai 92,00. 

Tabel 1. 1  

IPG Kawasan Gerbangkertosusila 

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 

Wilayah 2017 2018 2019 2020 Rata-rata 

Kabupaten Gresik 89,57 89,72 90,05 89,93 89,82 

Kabupaten Bangkalan 86,92 86,38 86,93 86,88 86,78 

Kabupaten Mojokerto 90,39 90,15 90,65 91,1 90,57 

Kota Mojokerto 93,4 93,05 93,18 93,26 93,22 

Kota Surabaya 93,66 93,57 93,6 93,58 93,60 

Kabupaten Sidoarjo 93,33 93,33 93,79 94,13 93,65 

Kabupaten Lamongan 87,98 88 88,4 88,59 88,24 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 

Tingginya IPG di Kota Mojokerto, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo 

tidak terlepas dari upaya pemerintah kota dalam membangun kesetaraan dan 

keadilan gender. Implementasi program pembangunan oleh Pemerintah Kota 

Surabaya antara lain peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 

di berbagai proses pembangunan, penguatan peran di masyarakat, dan 

peningkatan kualitas kelembagaan berbagai instansi pemerintah, organisasi 

perempuan, dan lembaga-lembaga lainnya. Kabupaten Sidoarjo memprioritaskan 

Program Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Sementara itu, Kota Mojokerto 

memasukkan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023.  

Kontribusi perempuan dalam pembangunan dapat dilihat dari beberapa 

faktor yaitu Perempuan yang bekerja di sektor pemerintahan (PNSPR), 



5 

 

Keterlibatan Perempuan di Parlemen (KPP), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), 

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG). 

IDG adalah pembuktian bahwa perempuan diberdayakan dan memiliki 

potensi yang layak untuk diperhitungkan (Kertati, 2021). Persentase perempuan di 

parlemen menjadi komponen pembentuk IDG. Sehingga pemerintah menetapkan 

30 persen Keterlibatan perempuan di parlemen. Penetapan ini adalah sebuah 

affirmative action yang telah lama diperjuangkan oleh aktivis perempuan (Kertati, 

2014). 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dilihat bahwa keterlibatan perempuan dalam 

parlemen masih sangat rendah. Realita yang terjadi belum sesuai dengan 

kebijakan affirmative action dengan ketentuan wajib mengikutsertakan paling 

sedikit 30 persen calon perempuan sudah termaktub dalam Undang-Undang 

Nomor 12 tahun 2003, Undang-Undang No. 10 tahun 2008 dan Undang-undang 

No 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. 

Ketentuan melibatkan minimal 30 persen perempuan tidak hanya dalam daftar 

calon anggota dewan, namun juga dalam kepengurusan partai. Jumlah anggota 

DPRD perempuan di kabupaten kota selain Kota Surabaya dan Kota Mojokerto 

masih jauh dari target minimal Keterlibatan 30 persen. Dunia politik masih 

didominasi oleh laki-laki. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini akan 

memusatkan pengamatan pengaruh jumlah Pegawai Negeri Sipil perempuan, 

keterlibatan perempuan di parlemen, rata-rata lama sekolah perempuan, Indeks 
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Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi di Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila. 

Tabel 1. 2  

Keterlibatan Perempuan di Parlemen Menurut Kabupaten Kota Kawasan 

Metropolitan Gerbangkertosusila 

Wilayah 2017 2018 2019 2020 

Kabupaten Gresik 12 14 18 12 

Kabupaten Bangkalan 0 0 6 8 

Kabupaten Mojokerto 24 26 28 28 

Kota Mojokerto 32 32 16 32 

Kota Surabaya 34 34 34 32 

Kabupaten Sidoarjo 14 14 16 16 

Kabupaten Lamongan 18 18 24 24 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2021 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah seberapa besar pengaruh kontribusi perempuan dalam pertumbuhan 

ekonomi di Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian yang akan dicapai 

peneliti adalah mengetahui seberapa besar pengaruh kontribusi perempuan dalam 

pertumbuhan ekonomi di Kawasan Metropolitan Gerbangkertosusila 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan memberi 

manfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi pemerintah atau pembuat 

kebijakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan dan 

bahan evaluasi untuk dapat mengurangi kesenjangan gender antar daerah serta 

meningkatkan kontribusi perempuan dalam segala aspek kehidupan. 
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Di kalangan akademisi dan peneliti, hasil penelitian ini diharapkan akan 

memperkaya rujukan atau pustaka mengenai kontribusi perempuan dalam 

pertumbuhan ekonomi wilayah. 

E. Metode Penelitian 

E.1 Alat dan Model Penelitian 

Alat analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi data panel dengan model ekonometrik sebagai berikut: 

                                                          
     

di mana: 

     = Pertumbuhan Ekonomi (persen) 

      = jumlah Pegawai Negeri Sipil perempuan (jiwa) 

     = Keterlibatan Perempuan di Parlemen (persen) 

      = Rata-Rata Lama Sekolah perempuan (tahun) 

     = Indeks Pemberdayaan Gender  

     = Indeks Pembangunan Gender  

    = Error term (faktor kesalahan)  

 0   = Konstanta  

   ⋯    = Koefisien regresi variabel independen  
ln  = operasi logaritma natural 

i  = observasi ke i  

t   = tahun ke t 

E.2 Data dan Sumber Data 

Data yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah data panel, yang 

merupakan pengamatan dari 7 Kabupaten/Kota Kawasan Metropolitan 

Gerbangkertosusila, selama tahun 2017-2020, terhadap data jumlah PNS 

perempuan, keterlibatan perempuan di parlemen, dan Rata-rata Lama Sekolah 

perempuan, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan 

Gender (IPG). Data akan diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
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F. Sistematika Pembahasan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian. Metode penelitian menjelaskan 

tentang alat dan model analisis, data dan sumber data. Bab ini diakhiri dengan 

penjelasan tentang sistem pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka berisi kajian teori dan penelitian terdahulu yang 

mendukung penelitian ini. Menguraikan landasan teori tentang faktor-faktor yang 

mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, serta penelitian terdahulu mengenai 

penghitungan Indeks Pembangunan Gender dan Pertumbuhan Ekonomi. Pada 

akhir bab, dirumuskan hipotesis penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Metode penelitian menguraikan alat dan model analisis beserta langkah-

langkah estimasi dan uji hipotesisnya, jenis dan sumber data, yang terdiri dari 

pembahasan definisi operasional variabel dan sumber data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Diawali dengan analisis deskriptif berisi deskripsi perkembangan kondisi 

ekonomi yang diwakili oleh variabel yang ada dalam model analisis, penyajian 

hasil estimasi model analisis, yang diikuti dengan pembahasan dan interpretasi 

kuantitatifnya. Penutup bab ini adalah interpretasi ekonomi, yakni uraian 

mengenai kondisi dan masalah ekonomi yang tersirat dalam interpretasi 

kuantitatif. 
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BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Menyajikan kesimpulan pembahasan dan interpretasi hasil estimasi model 

analisis, kemudian ditutup dengan saran kebijakan bagi otoritas pembuat 

kebijakan ekonomi serta bagi penelitian yang selanjutnya.




