BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
1. Kajian Konsepsional
1.1 Pengertian Pangarusatamaan Gender
Sesuai pasal 1 ayat 1 Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang
Perubahan Atas Permendagri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan PUG di Daerah menyebutkan bahwa:1
“Pengarusutamaan Gender di daerah yang selanjutnya disebut PUG
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi
satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan di daerah”
Sementara pengertian dari Kesetaraan gender dijelaskan pula pada
pasal 1 ayat 3 Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas
Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
PUG di Daerah menyebutkan bahwa:2
“Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan
perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai
manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan
dan keamanan nasional (hankamnas) serta kesamaan dalam menikmati
hasil pembangunan”.

1
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Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah
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Terwujudnya kesetaraan gender ditandai dengan tidak ada diskriminasi
antara perempuan dan laki-laki dan dengan demikian mereka memiliki akses,
kesempatan berpartisipasi, kontrol atas pendidikan dan memperoleh manfaat
yang setara dan adil dari pendidikan.3

1.2 Pengertian Pertanggung Jawaban Hukum
A. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah
kewajiban menanggung segala sesuatunya apabila terjadi penuntutan,
dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab
adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah
diwajibkan kepadanya. Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu
akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang
berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi
dua macam yaitu esalahan dan resiko.Dengan demikian dikenal dengan
pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (liability without based on fault)
dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (liability without
fault) yang dikenal dengan tanggung jawab resiko atau tanggung jawab
mutlak (strick liability). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar
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kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab
karena melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya
prinsip tanggung jawab resiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak
diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab
sebagai resiko usahanya.
B. Teori Tanggung Jawab Hukum
Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam
melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :
1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat harus sudah
melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat
atau

mengetahui

bahwa

apa

yang dilakukan

tergugat

akan

mengakibatkan kerugian .
2. Tangggung jawab akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan
karena kelalaian (negligence tort liability), didasarkan pada konsep
kesalahan (concept of fault) yang berkaitan dengan moral dan hukum
yang sudah bercampur baur (intermingland)
3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa
mempesoalkan

kesalahan

(strict

liability)

didasarkaan

pada

perbuatannya baik secara sengajak, artinyak meskipun bukan
kesalahan tetap tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat
perbuatannya.
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Indikator Kesetaraan Gender
a) Akses
Adapun yang dimaksud dengan aspek akses adalah peluang atau
kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumber daya tertentu.
Mempertimbangkan bagaimana memperoleh akses yang adil dan setara
antara perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki
terhadap sumberdaya yang akan dibuat. Sebagai contoh dalam hal
pendidikan siswa berhak memperoleh prasarana sekolah dasar salah
satunya adalah ruang uks untuk anak perempuan, diperlukan kekhususan
ruang kamar dan perlengkapan p3k yang khusus terkait dengan
kebutuhan anak perempuannamun perbedaan tersebut tidak menjadi
permasalahan dan tetap dapat menciptakan keadilan dan kesetaraan
gender bidang pendidikan.i
b) Partisipasi
Aspek partisipasi merupakan keikutsertaan atau partisipasi
seseorang atau kelompok dalam kegiatan dan atau dsalam pengambilan
keputusan. Dalam hal ini guru perempuan dan laki-laki apakah memiliki
peran yang sama dalam pengambilan keputusan di sekolah atau tidak.

Universitas Internasional Batam
Afrizani Dewi, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar dalam Menyediakan Prasarana yang Mengedepankan
Pengarusatamaan Gender Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 (Studi di Sekolah Dasar
Se Kecamatan Bulang Kota Batam), 2017

11

c) Kontrol
Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk
mengambil keputusan. Dalam hal ini apakah pemegang jabatan sekolah
sebagai pengambil keputusan didominasi oleh gender tertentu atau tidak.
d) Manfaat
Manfaat adalah kegunaan yang dapat dinikmati secara optimal.
Keputusan yang diambil oleh sekolah memberikan manfaat yang adil dan
setara bagi perempuan dan laki-laki atau tidak.
e) Keadilan Gender
Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil terhadap
perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti tidak ada
pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi dan kekerasan
terhadap perempuan maupun laki-laki.
f) Kesenjangan Gender
Dikatakan terjadi kesenjangan gender apabila salah satu jenis
kelamin berada dalam keadaan tertinggal dibandingkan jenis kelamin
lainnya (L>P atau L<P).

1.3 Pengertian Kewajiban Hukum
Kewajiban hukum adalah hal yang mutlak yang dibutuhkan seseorang
yang menginginkan hak–haknya terpenuhi.
Corzon mengelompokan kewajiban menjadi beberapa kelompok yaitu:
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1. Kewajiban yang mutlak yaitu kewajiban yang tertuju pada diri sendiri
2. Kewajiban publik dan perdata yaitu berkolerasi dengan hak-hak publik,
seperti kewajiban untuk mematuhi hukum pidana. Kewajiban perdata
adalah korelatif dari hak-hak perdata,seperti kewajiban yang timbul dari
perjanjian.
3. Kewajiban-Kewajiban universal dan Khusus yaitu ditujukan kepada
semua warga Negara, seperti yang timbul dari undang-undang. Kewajiban
umum ditujukan kepada segolongan orang tertentu, sedangkan kewajiban
khusus adalah yang timbul karena bidang hukum tetentu, seperti
kewajiban hukum perjanjian.
4. Kewajiban-Kewajiban Primer yang bersifat sanksi kewajiban yang timbul
dari perbuatan melawan hukum, seperti kewajiban tergugat untuk
membayar gugatan pihak lain yang berhasil memenangkan perkara.

1.4 Pengertian Prasarana
Prasarana pendidikan merupakan semua komponen yang secara tidak
langsung menunjang jalannya proses belajar mengajar di sekolah,fasilitas
dasar untuk menjalankan fungsi sekolah/ madrasah prasarana berarti alat tidak
langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan, misalnya : lokasi/tempat,
bangunan sekolah, lapangan olahraga, uang dan sebagainya.

Universitas Internasional Batam
Afrizani Dewi, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar dalam Menyediakan Prasarana yang Mengedepankan
Pengarusatamaan Gender Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 (Studi di Sekolah Dasar
Se Kecamatan Bulang Kota Batam), 2017

13

2. Kajian Yuridis
2.1 Undang-Undang Dasar 1945
Di dalam Undang–Undang

Dasar 1945

menjelaskan bahwa

mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tanggung jawab pemerintah,
masyarakat dan pihak instansi pendidikan demi mewujudkan kualitas
pendidikan Amanat Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Setiap warga
negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan
yang layak.” Artinya semua masyarakat Indonesia tanpa terkecuali
mendapatkan hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan pendidikan
yang didapatkan secara nasional yang berkualitas. Pemerintah berupaya
menciptakan pendidikan di Indonesia yang berkualitas secara nasional.
Pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus merata dari Sabang sampai
Marauke. Pemerataan secara kuantitas dan pemerataan secara kualitas pada
semua daerah yang ada di Indonesia. Pemerintah berupaya mewujudkan
adanya sarana dan prasarana pendidikan secara standar nasional pada semua
daerah di Indonesia tanpa terkecuali. Adanya prasarana berstandar nasional
pada semua daerah di Indonesia telah menjadi keinginan semua masyarakat
Indonesia dan cita-cita luhur para pendiri Republik ini yang dituliskan dalam
Undang–Undang Dasar 1945.
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2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan
Nasional

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif
mengembangkan

potensi

dirinya

untuk

memiliki

kekuatan

spiritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta
keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.berikut
arti penting Undang-Undang nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional :

a. Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia
dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan
nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait
secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional;
b. Peserta

didik

adalah

anggota

masyarakat

yang

berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang
tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
c. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan;
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d. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru,
dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur,
fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta
berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan;
e. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk
mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang
sesuai dengan tujuan pendidikan;
f. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan
berdasarkan

tingkat

perkembangan

peserta

didik,

tujuan

yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan;
g. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan
tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan;
h.

Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang
menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan
informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

i. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan
berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah,
dan pendidikan tinggi;
j.

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan
formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;

k. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan;
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l.

Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang
ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun
yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk
membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;

m. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya
terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai
sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi, dan media
lain;
n. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan
berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi
masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk
masyarakat;
o. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik
Indonesia;
p. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti
oleh Warga Negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan
Pemerintah Daerah;
q. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai
tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai

Universitas Internasional Batam
Afrizani Dewi, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar dalam Menyediakan Prasarana yang Mengedepankan
Pengarusatamaan Gender Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 (Studi di Sekolah Dasar
Se Kecamatan Bulang Kota Batam), 2017

17

pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai
tujuan pendidikan tertentu;
r. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik
dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
s. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan
pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
t. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
u. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan
dalam

penyelenggaraan

pendidikan

yang

meliputi

tenaga

kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana;
v. Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan
berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan;
w. Komite

sekolah/madrasah

adalah

lembaga

mandiri

yang

beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta
tokoh masyarakat yang peduli pendidikan;
x. Warga negara adalah Warga Negara Indonesia baik yang tinggal di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Universitas Internasional Batam
Afrizani Dewi, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar dalam Menyediakan Prasarana yang Mengedepankan
Pengarusatamaan Gender Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 (Studi di Sekolah Dasar
Se Kecamatan Bulang Kota Batam), 2017

18

y. Masyarakat adalah kelompok warga Negara Indonesia non pemerintah
yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan 28.
Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
z. Pemerintah

Daerah

adalah

Pemerintah

Propinsi,

Pemerintah

Kabupaten, atau Pemerintah Kota.Menteri adalah menteri yang
bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional;

Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional ini mengatur mengenai keseluruhan komponen
pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan
pendidikan nasional. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2003 Tentang Sitem Pendidikan Nasional adalah usaha sadar dan
terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki
kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,
akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa
dan negara. Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar 1945 pada hakikat fungsi pendidikan nasional yang di tetap kan dalam
pasal 2 Undang-Undang Tentang Sistem Pendidikan Nasional yakni:
“Mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa
yang bermatabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”.
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2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar
Nasional Pendidikan yang dimaksud adalah:

1. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem
pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
2. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang
yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan
tinggi;
3. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal
yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang;
4. Standar kompetensi lulusan adalah kualifikasi kemampuan lulusan yang
mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
5. Standar isi adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang
dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan
kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus
dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
6. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan
pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai
standar kompetensi lulusan;
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7. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah kriteria pendidikan
prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam
jabatan;
8. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat
berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,
tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain,
yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk
penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
9. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan
dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan
pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional
agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan;
10. Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan
besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
11. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang
berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil
belajar peserta didik;
12. Biaya operasi satuan pendidikan adalah bagian dari dana pendidikan yang
diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi satuan pendidikan agar
dapat berlangsungnya kegiatan pendidikan yang sesuai standar nasional
pendidikan secara teratur dan berkelanjutan;
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13. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan,
isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan

kegiatan

pembelajaran

untuk

mencapai

tujuan

pendidikan tertentu;
14. Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam
Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan
kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan
pendidikan;
15. Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang
disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan.
16. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan
potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang,
dan jenis pendidikan tertentu;
17. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk
mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik;
18. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada
setiap

jalur,

jenjang,

dan

jenis

pendidikan

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan;
19. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran,
untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik;
Universitas Internasional Batam
Afrizani Dewi, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar dalam Menyediakan Prasarana yang Mengedepankan
Pengarusatamaan Gender Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 (Studi di Sekolah Dasar
Se Kecamatan Bulang Kota Batam), 2017

22

20. Ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian
kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar atau
penyelesaian dari suatu satuan pendidikan;
21. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program atau satuan
pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan;
22. Badan Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disebut BSNP
adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan,
memantau pelaksanaan, dan mengevaluasi standar nasional pendidikan;
23. Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab di bidang
pendidikan;
24. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disebut LPMP
adalah unit pelaksana teknis Departemen yang berkedudukan di provinsi
dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk supervisi,
bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan pendidikan
dasar dan menengah serta pendidikan nonformal, dalam berbagai upaya
penjaminan mutu satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional
pendidikan;
25. Badan Akreditasi Nasional Sekolah / Madrasah yang selanjutnya disebut
BAN-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan
program atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah
jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
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26. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal yang selanjutnya
disebut BAN-PNF adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan
kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan
nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
27. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang selanjutnya disebut
BAN-PT adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan
program dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan;
28. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang
pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan. Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya
disusun dan dilaksanakan 8 (delapan) Standar Nasional, yaitu :1. Standar isi,
2. Standar Proses Pembelajaran 3. Standar Kompetensi Kelulusan, 4. Standar
Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 5. Standar Sarana dan Prasarana
Pendidikan, hal ini berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik
agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Kuasa.
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Sarana dan prasarana diatur secara rinci dengan standar kriteria
minimum yang juga berkaitan dengan mutu dan kualitas pendidikan di
Indonsesia Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Standar
Sarana dan Prasarana Berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan yang bermutu di butuhkan adanya fasilitas yang mendukung yaitu sarana
dan prasarana sebagai pelengkap demi meningkatkan pengetahuan dan tingkat
produktifitas calon peserta didik di Indonesia terutama di Kota Batam.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh
wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia, dimana UndangUndang Dasar 1945 dan Peraturan Mentri juga menjelaskan bahwa Untuk
memajukan Pendidikan dibutuhkan peserta didik yang cerdas untuk itu di
perlukan adanya fasilitas penunjang yang dapat melengkapi kegiatan satuan
pendidikan terutama pada tingkat dasar di indonesia seperti halnya terdapat
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendidikan Bab VII Pasal 42 (1) setiap satuan pendidikan wajib memiliki
sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku
dan sumber lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang
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diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang menunjang proses
pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
Kebijakan pemerintah melalui peraturan perundang-undangan dan
peraturan menteri adalah program untuk meningkatkan kualitas pendidikan di
kota Batam melalui Dinas Pendidikan kota Batam untuk melaksanakan
program kerja dengan efektif dan melaksanakan prosedur pengelolaan sarana
dan prasarana demi keberlangsungan dunia pendidikan di kota Batam setiap
satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas,
ruang pimpinan, satuan pendidikan, ruang pendidikan, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi,
ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah,
tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang / tempat lain yang diperlukan
untuk mng teratur dan berkelanjutan. Kebijakan pemerintah melalui peraturan
perundang-undangan

dan

peraturan

menteri

adalah

program

untuk

meningkatkan kualitas pendidikan di kota Batam melalui Dinas Pendidikan
Kota Batam untuk melaksanakan program kerja dengan efektif dan
melaksanakan

prosedur

pengelolaan

sarana

dan

prasarana

demi

keberlangsungan dunia Pendidikan di Kota Batam.
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2.4 Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender
(PUG) dalam Pembangunan Nasional
Istilah gender sudah digunakan secara luas masyarakat di berbagai
forum, baik yang bersifat akademis maupun non-akademis ataupun dalam
diskursus pembuatan kebijakan (law making process). Meskipun demikian,
tidak selamanya istilah tersebut dipergunakan dengan tepat, bahkan terkadang
mencerminkan

ketidakjelasan

pengertian konsep

gender itu sendiri.

Kekeliruan ini memiliki implikasi yang tidak kecil, khususnya apabila terjadi
dalam proses pembuatan kebijakan. Kekeliruan ini bukan tidak mungkin
menyebabkan

kebijakan

yang

dihasilkan

tidak

tepat

sasaran

dan

tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu kejelasan konsep
gender penting sebagai langkah awal memahami pengarusutamaan gender.
Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu (lakilaki atau perempuan). Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan
konsep yang dipergunakan untuk menggambarkan peran dan relasi sosial lakilaki dan perempuan. Gender merumuskan peran apa yang seharusnya melekat
pada laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Konsep inilah yang
kemudian membentuk identitas gender atas laki-laki dan perempuan yang
diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan melalui perangkatperangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak tertulis dalam
masyarakat.
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Berbeda dengan jenis kelamin yang ditentukan oleh aspek-aspek
fisiologis, gender merupakan pengertian yang dibentuk dan dipengaruhi oleh
kebudayaan, adat istiadat, dan perilaku sosial masyarakat. Oleh karena itu,
pengertian gender tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks
sosial yang melingkupinya. Sebagai contoh, masyarakat berbasis patrilineal
seperti di Jawa sangat mungkin merumuskan gender secara berbeda dengan
masyarakat yang sistem sosialnya berbasis matrilineal.

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan
Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) pertamakali muncul saat
Konferensi PBB untuk Perempuan ke IV di Beijing tahun 1995. Pada saat itu,
berbagai area kritis yang perlu menjadi perhatian pemerintah dan masyarakat
di seluruh dunia untuk mewujudkan kesetaraan gender mulai dipetakan. PUG
didesakkan sebagai strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan
organisasi yang relevan untuk memastikan bahwa rencana aksi di berbagai
area kritis dapat dilaksanakan dengan efektif.

Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) mendefinisikan PUG
sebagai:
“Strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan lakiklaki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain,
implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program
dalam seluruh lingkup politik, ekonomi, dan sosial, sehingga
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perempuan dan laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan,
dan ketidakadilan tidak ada lagi.”

PkUG

merupakan

sebuah strategi,

bukan

tujuan. Strategi

ini

dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan
dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat
terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender.
Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan dengan
mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap program
pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk perempuan.
Di

Indonesia,

secara

resmi

PUG

diadopsi

menjadi

strategi

pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah
terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi

atas

kebijakan

dan program

pembangunan

nasional

yang

berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam rangka mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara.
Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:
1.

Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif
gender/gender budgeting;

2.

Pelaksanaan;
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3.

Pemantauan dan Evaluasi.
Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga

diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Beberapa daerah telah merespons keberadaan
instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan
peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan PUG, antara lain Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan
Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Daerah.
Implementasi PUG perlu didukung dengan anggaran yang responsif
gender. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2009 tentang
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, dan
Pelaksanaan

Daftar

Isian

Pelaksanaan

Anggaran

Tahun

Anggaran

2010, sebanyak 7 kementerian didorong untuk menerapkan Anggaran
Responsif Gender (ARG) ke dalam program dan kegiatan masing-masing
kementerian, yaitu:
1. Kementerian Keuangan;
2. Kementerian Pertanian;
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3. Kementerian Pendidikan Nasional;
4. Kementerian Kesehatan;
5. Kementerian Pekerjaan Umum;
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun
2010 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2011 implementasi
ARG diperluas ke dalam bidang pembangunan sosial, ekonomi, dam politik.
Di tingkat daerah, juga terdapatPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22
Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012.
Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, juga telah dikeluarkan Surat
Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender
melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender pada tanggal
1 November 2012. Surat Edaran ini dikeluarkan secara bersama-sama oleh
Menteri

Negara

Perencanaan

Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak. Surat edaran ini ditujukan kepada para menteri Kabinat Indonesia
Bersatu II, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga
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pemerintah non-kementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara,
para gubernur, dan para bupati/walikota.
Surat Edaran tersebut dikeluarkan mengingat selama ini masih
terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam implementasi PUG. Di
tingkat daerah, permasalahan dan tantangan tersebut antara lain:
1. Dasar Hukum
Diperlukan dasar hukum yang lebih kuat sebagai dasar pelaksanaan
implementasi PUG di daerah. Hingga saat ini, belum semua daerah
memiliki peraturan daerah tentang PUG dalam pembangunan di daerah;
2. Pemahaman, komitmen, dan kelembagaan
Kurangnya pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai
PUG dan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
sehingga kelembagaan yang menangani PUG lebih bersifat formalitas dan
tidak dapat berfungsi secara optimal;
3. Instrumen PPRG
Dasar hukum instrumen PPRG belum ada. Instrumen yang digunakan
merupakan adaptasi dari Paraturan Menteri Keuangan.
4. Kapasitas sumber daya manusia (SDM)
Kompetensi SDM pelaksana PPRG sebagian SKPD masih kurang
memadai.
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5.

Data Terpilah dan Informasi
Keterbatasan atau ketiadaan data terpilah (antara laki-laki dan
perempuan) menjadi kendala utama dalam analisis gender. Pendataan
secara terpilah belum menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam
pendataan di daerah.

Dalam

Surat

Edaran

tentang

Strategi

Nasional

Percepatan

Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang
berpandangan Gender terdapat beberapa strategi yang perlu ditempuh. Di
tingkat daerah, pada tahun 2013 diterapkan ARG di 10 provinsi, di mana
Kemendagri berperan sebagai penggerak, terutama untuk penyusunan
landasan hukum dan instrumen PPRG di daerah.

Namun demikian, provinsi

lain yang tidak menjadi provinsi pilot diharapkan juga akan mulai bergerak
untuk menyusun landasan hukum dan instrumen PPRG di daerah masingmasing.
Selain

itu,

untuk

mempercepat

implementasi

PUG

dalam

pembangunan daerah, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi
berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam
implementasi PUG selama ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:
1. Membuat dasar hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan
implementasi PUG di daerah, mengingat hingga saat ini belum semua
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daerah memiliki peraturan daerah tentang PUG dalam pembangunan
di daerah;
2. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai
PUG dan PPRG
3. Membuat kelembagaan yang khusus menangani PUG sehingga
implementasi PUG dapat berfungsi secara optimal;
4. Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG di seluruh SKPD yang
ada di daerah, mengingat PUG harus diimplementasikan di setiap
sektor pembangunan di daerah;
5. Menyusun Data Terpilah dan mengintegrasikan penyusunan Data
Terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan daerah,
sehingga dapat dilakukan analisis gender secara memadai sebelum
menyusun program dan kegiatan di seluruh sektor tersebut.

PUG

merupakan

sebuah strategi,

bukan

tujuan. Strategi

ini

dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan
dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat
terwujud. Sedangkan tujuan utamanya adalah mewujudkan keadilan gender.
Dengan PUG maka semua program pembangunan dapat dilaksanakan
dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan terhadap
program pembangunan, serta dengan adanya kendali dan manfaat untuk
perempuan.
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Di Indonesia, secara resmi PUG diadopsi menjadi strategi
pembangunan bidang pemberdayaan perempuan melalui Instruksi Presiden
(Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional. Dalam inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG
adalah

terselenggaranya

perencanaan,

penyusunan,

pelaksanaan,

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan
nasional yang berperspektif gender. Dan strategi PUG ditempuh dalam
rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Ruang lingkup PUG dalam Inpres Nomor 9 Tahun 2000 meliputi:
1.

Perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang responsif
gender/gender budgeting;

2.

Pelaksanaan;

3.

Pemantauan dan Evaluasi.
Pada tingkatan yang lebih rendah, dasar hukum pelaksanaan PUG juga

diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Beberapa daerah telah merespons keberadaan
instrumen hukum yang mengatur mengenai PUG dengan mengeluarkan
peraturan daerah (perda) yang berkaitan dengan PUG, antara lain Peraturan
Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan
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Gender dalam Pembangunan Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengarusutamaan Gender
dalam Pembangunan Daerah.
Implementasi PUG perlu didukung dengan anggaran yang pandangan
gender.

Melalui Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

119

Tahun

2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan
Anggaran Kementerian Negara / Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan,
Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran

2010, sebanyak

7

kementerian

didorong

untuk

menerapkan Anggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam program dan
kegiatan masing-masing kementerian, yaitu:
1.

Kementerian Keuangan;

2.

Kementerian Pertanian;

3.

Kementerian Pendidikan Nasional;

4.

Kementerian Kesehatan;

5.

Kementerian Pekerjaan Umum;

6.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

7.

Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Selanjutnya, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104 Tahun

2010

dan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

93

Tahun

2011 implementasi ARG diperluas ke dalam bidang pembangunan sosial,
ekonomi, dam politik. Di tingkat daerah, juga terdapatPeraturan Menteri
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Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.
Untuk

mempercepat

dikeluarkan Surat

Edaran

pelaksanaan

tentang

Strategi

PUG,
Nasional

juga

telah

Percepatan

Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang
Pandangan Gender pada tanggal 1 November 2012. Surat Edaran ini
dikeluarkan secara bersama-sama oleh Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan

Nasional, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Surat edaran ini
ditujukan kepada para menteri Kabinat Indonesia Bersatu II, Jaksa Agung
RI, Kepala Kepolisian RI, para kepala lembaga pemerintah nonkementerian, para pimpinan kesekretariatan lembaga negara, para
gubernur, dan para bupati/walikota.
Surat Edaran tersebut dikeluarkan mengingat selama ini masih
terdapat berbagai permasalahan dan tantangan dalam implementasi PUG.
Di tingkat daerah, permasalahan dan tantangan tersebut antara lain:
1.

Dasar Hukum
Diperlukan dasar hukum yang lebih kuat sebagai dasar pelaksanaan
implementasi PUG di daerah. Hingga saat ini, belum semua daerah memiliki
peraturan daerah tentang PUG dalam pembangunan di daerah;

2.

Pemahaman, komitmen, dan kelembagaan
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Kurangnya pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai PUG dan
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) sehingga
kelembagaan yang menangani PUG lebih bersifat formalitas dan tidak dapat
berfungsi secara optimal;
3.

Instrumen PPRG
Dasar hukum instrumen PPRG belum ada. Instrumen yang digunakan
merupakan adaptasi dari Paraturan Menteri Keuangan.

4.

Kapasitas sumber daya manusia (SDM)
Kompetensi SDM pelaksana PPRG sebagian SKPD masih kurang memadai.

5.

Data Terpilah dan Informasi
Keterbatasan atau ketiadaan data terpilah (antara laki-laki dan perempuan)
menjadi

kendala

utama

dalam

analisis

gender.

Pendataan

secara

terpilah belum menjadi mekanisme yang terintegrasi dalam pendataan di
daerah.

Penutup
Dalam Surat Edaran tentang Strategi Nasional Percepatan
Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender terdapat beberapa strategi yang perlu ditempuh. Di tingkat
daerah, pada tahun 2013 diterapkan ARG di 10 provinsi pilot, di mana
Kemendagri berperan sebagai penggerak, terutama untuk penyusunan
landasan hukum dan instrumen PPRG di daerah.

Namun demikian, provinsi
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lain yang tidak menjadi provinsi pilot diharapkan juga akan mulai bergerak
untuk menyusun landasan hukum dan instrumen PPRG di daerah masingmasing.
Selain

itu,

untuk

mempercepat

implementasi

PUG

dalam

pembangunan daerah, perlu dilakukan berbagai upaya untuk mengatasi
berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh daerah dalam
implementasi PUG selama ini. Beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain:
1.

Membuat dasar hukum yang kuat sebagai dasar pelaksanaan
implementasi PUG di daerah, mengingat hingga saat ini belum semua
daerah memiliki peraturan daerah tentang PUG dalam pembangunan
di daerah;

2.

Meningkatkan pemahaman dan komitmen pejabat di daerah mengenai
PUG dan PPRG;

3.

Membuat kelembagaan yang khusus menangani PUG sehingga
implementasi PUG dapat berfungsi secara optimal;

4.

Meningkatkan kapasitas SDM pelaksana PPRG di seluruh SKPD yang
ada di daerah, mengingat PUG harus diimplementasikan di setiap
sektor pembangunan di daerah;

5.

Menyusun Data Terpilah dan mengintegrasikan penyusunan Data
Terpilah dalam pendataan semua sektor pembangunan daerah,
sehingga dapat dilakukan analisis gender secara memadai sebelum
menyusun program dan kegiatan di seluruh sektor tersebut;
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Instruksi Presiden ini dikeluarkan dengan pertimbangan bahwa dalam
rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta
upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu
melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses
pembangunan nasional. Bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh
proses pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat
Pusat dan Daerah. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan
dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya
pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi, dipandang perlu
mengeluarkan Instruksi Presiden.
Inpres Nomor 9 tahun 2000 mengenai keharusan semua sektor
pembangunan untuk

melaksanakan Pengarusutamaan

Gender (PUG),

merupakan tonggak penting dalam sejarah terhadap segala usaha untuk
mencapai kesetaraan gender yang merupakan bagian dari Hak Azasi Manusia
dan Keadilan Sosial karena Inpres Nomor 9 tahun 2000 ini menginstruksikan
kepada Menteri, Kepala Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pimpinan
Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara
Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung
Republik Indonesia, Gubernur hingga Bupati/Walikota untuk melaksanakan
pengarusutamaan gender.
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2.5 Permendagri No 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Permendagri
No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di
Daerah
Konsideran menimbang pada Permendagri No 67 Tahun 2011 ini
menyatakan bahwa:
“Dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan
masyarakat

di

daerah,

masih

terdapat

ketidaksetaraan

dan

ketidakadilan gender, sehingga diperlukan strategi pengintegrasian
gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan
daerah”.

Sehingga masih diperlukan peningkatan pengintegrasian gender
melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan,
penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan
kegiatan yang Berpandangan gender.
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2.6 Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan
PUG di Bidang Pendidikan
Kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan telah menjadi
perhatian Kementerian Pendidikan Nasional sebenarnya sejak 2002. Hal ini
merupakan wujud dari komitmen internasional yang telah dituangkan dalam
The International Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Againts Women (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan
Undang-Undang No. 7 Tahun 1988. Komitmen Kementerian Pendidikan
Nasional dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender juga mengacu
pada komitmen internasional tentang Education for All (EFA) yang tertuang
dalam Kesepakatan Dakar, yaitu:4
a. Memperluas dan memperbaiki keseluruhan perawatan dan pendidikan
anak usia dini, terutama bagi anak-anak yang sangat rawan dan kurang
beruntung.
b. Menjamin bahwa menjelang tahun 2015 semua anak, khususnya anak
perempuan, anak-anak dalam keadaan sulit dan mereka yang termasuk
etnik minoritas, mempunyai akses dan menyelesaikan pendidikan dasar
yang bebas dan wajib dengan kualitas baik.

4

Ditjen PAUD-DIKMAS, “Kesetaraan Gender”, https://www.paud
dikmas.kemdikbud.go.id/segment/79.html, diakses pada 25 September 2016
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c. Menjamin bahwa kebutuhan belajar semua manusia muda dan orang
dewasa terpenuhi melalui akses yang adil pada program-program belajar
dan kecakapan hidup (life skills) yang sesuai.
d. Mencapai perbaikan 50% pada tingkat keniraksaraan orang dewasa
menjelang tahun 2015, terutama bagi kaum perempuan dan akses yang
adil pada pendidikan dasar dan berkelanjutan bagi semua orang dewasa.
e. Menghapus disparitas gender dalam pendidikan dasar dan menengah
menjelang tahun 2005 dan mencapai persamaan gender dalam
pendidikan menjelang tahun 2015 dengan suatu fokus jaminan bagi
perempuan atas akses penuh dan sama pada prestasi dalam pendidikan
dasar dengan kualitas yang baik.
f. Memperbaiki

semua

aspek

kualitas

pendidikan

dan

menjamin

keunggulannya, sehingga hasil-hasil belajar yang diakui dan terukur
dapat diraih oleh semua terutama dalam keaksaraan, angka dan
kecakapan hidup yang penting.

Di

bidang

pendidikan,

payung

hukum

kebijakan

tersebut

ditindaklanjuti oleh Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan pada tingkat Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota. Namun demikian, implementasi PUG di bidang
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pendidikan, khususnya di Kementerian Pendidikan Nasional telah dimulai
sejak tahun 2002.5
Tujuan dibentuknya Permendiknas Nomor 84 Tahun 2008 tentang
Pedoman Pelaksanaan PUG di Bidang Pendidikan ini terdapat pada
konsideran menimbang yang menyatakan bertujuan untuk memperlancar,
mendorong, mengefektifkan dan mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan
pengarusutamaan gender di bidang pendidikan secara terpadu dan
terkoordinasi, maka perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan.
Program utama yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan dan
kesetaraan gender di bidang pendidikan dilakukan melalui penguatan
kapasitas kelembagaan terhadap para pengambil kebijakan dan pemangku
kepentingan di bidang pendidikan, para perencana bidang pendidikan, para
penulis buku/bahan ajar, para kepala/pimpinan satuan pendidikan, para tenaga
pendidik dan kependidikan, dan stakeholders pendidikan lainnya. Pada tahap
awal, penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan di tingkat pemerintah
pusat, yaitu di 7 unit utama Kementerian Pendidikan Nasional. Mulai tahun
2003 pemerintah pusat bekerja sama dengan Pokja Pengarusutamaan Gender
bidang pendidikan di 33 provinsi mulai mengembangkan model implementasi
PUG bidang pendidikan di provinsi.

5

Ibid
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2.7 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Tentang
Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA)
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah
(SMP/MTS), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA) Standar
Sarana dan Prasarana yang bermakna sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pendidikan nasional harus menjamin pemerataan dan
peningkatan mutu
2. pendidikan di tengah perubahan global agar warga Indonesia menjadi
manusia yang;
3. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, cerdas,
produktif, dan
4. berdaya saing tinggi dalam pergaulan nasional maupun internasional.
Untuk
5. menjamin tercapainya tujuan pendidikan tersebut, Pemerintah telah
mengamanatkan
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Penyusunan delapan standar nasional pendidikan sebagaimana diatur
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional. Pendidikan. Standar nasional pendidikan adalah
kriteria minimum tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pelaksanaan pembelajaran dalam

pendidikan nasional berpusat pada peserta didik agar dapat: (a) belajar
untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, (b) belajar
untuk memahami dan menghayati, (c) belajar untuk mampu melaksanakan
dan berbuat secara efektif, (d) belajar untuk hidup bersama dan berguna
bagi orang lain, dan (e) belajar untuk membangun dan menemukan jati diri
melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan.
Untuk menjamin terwujudnya hal tersebut diperlukan adanya sarana dan
prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang memadai tersebut
harus memenuhi ketentuan minimum yang ditetapkan dalam standar sarana
dan prasarana.
Standar sarana dan prasarana ini disusun untuk lingkup pendidikan
formal, jenis pendidikan umum, jenjang pendidikan dasar dan menengah
yaitu:
Sekolah

Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah

Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA).
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Standar sarana dan prasarana ini mencakup kriteria minimum sarana
yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku
dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta
perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah/madrasah,
kriteria minimum prasarana yang terdiri dari lahan, bangunan, ruangruang, dan

instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap

sekolah/madrasah.
B. KETENTUAN UMUM
Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah;
2. Prasarana

adalah

fasilitas

dasar

untuk

menjalankan

fungsi

sekolah/madrasah;
3. Perabot adalah sarana pengisi ruang;
4. Peralatan pendidikan adalah sarana yang secara langsung digunakan untuk
5. Pembelajaran;
6. Media pendidikan adalah peralatan pendidikan yang digunakan untuk
7. Membantu komunikasi dalam pembelajaran;
8. Buku adalah karya tulis yang diterbitkan sebagai sumber belajar;
9.

Buku teks pelajaran adalah buku pelajaran yang menjadi pegangan peserta
didik;

10. Dan guru untuk setiap mata pelajaran;
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11. Buku pengayaan adalah buku untuk memperkaya pengetahuan peserta didik
dan;
12. Guru;
13. Buku referensi adalah buku rujukan untuk mencari informasi atau data
tertentu;
14. 10. Sumber belajar lainnya adalah sumber informasi dalam bentuk selain
buku ;
15. Meliputi jurnal, majalah, surat kabar, poster, situs (website), dan compact
disk;
16. Bahan habis pakai adalah barang yang digunakan dan habis dalam waktu
relative;
17. Singkat;
18. Perlengkapan lain adalah alat mesin kantor dan peralatan tambahan yang;
19. Digunakan untuk mendukung fungsi sekolah/madrasah;
20. Teknologi informasi dan komunikasi adalah satuan perangkat keras dan
lunak;
21. Yang berkaitan dengan akses dan pengelolaan informasi dan komunikasi;
22. Lahan adalah bidang permukaan tanah yang di atasnya terdapat prasarana
23. Sekolah/madrasah meliputi bangunan, lahan praktek, lahan untuk prasarana
24. Penunjang, dan lahan pertamanan;
25. Bangunan adalah gedung yang digunakan untuk menjalankan fungsi;
26. Sekolah/madrasah;
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27. Ruang kelas adalah ruang untuk pembelajaran teori dan praktek yang tidak
28. Memerlukan peralatan khusus;
29. Ruang perpustakaan adalah ruang untuk menyimpan dan memperoleh;
30. Informasi dari berbagai jenis bahan pustaka;
31. Ruang laboratorium adalah ruang untuk pembelajaran secara praktek yang
32. Memerlukan peralatan khusus;
33. Ruang pimpinan adalah ruang untuk pimpinan

melakukan kegiatan

pengelolaan;
34. Sekolah/madrasah;
35. Ruang guru adalah ruang untuk guru bekerja di luar kelas, beristirahat, dan
36. Menerima tamu;
37. Ruang tata usaha adalah ruang untuk pengelolaan administrasi;
38. Sekolah/madrasah;
39. Ruang konseling adalah ruang untuk peserta didik mendapatkan layanan;
40. Konseling dari konselor berkaitan dengan pengembangan pribadi, sosial,
belajar, dan karir;
Peraturan Menteri ini mencakup kriteria minimum sarana dan prasarana
sebagai batasan dalam rangka menjalankan fungsi satuan pendidikan. Setiap
satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas,
ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang
perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi,
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ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat beribadah,
tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan
prasarana sebagai batasan dalam rangka menjalankan fungsi satuan
pendidikan Standar Ketentuan Sarana dan Prasarana pada Tingkat Sekolah
Dasar Menurut Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
nomor 24 tahun 2007 tentang Standar sarana dan prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah
Tsanawiyah (SMP/MTS), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
(SMA/MA);
a.

Satuan Pendidikan
1. Satu sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI) memiliki sarana
dan prasarana yang dapat melayani minimum 6 rombongan belajar
dan maksimum 24 rombongan belajar.
2. Satu SD/MI dengan enam rombongan belajar disediakan untuk
2000 penduduk, atau satu desa/kelurahan.
3. Pada wilayah yang berpenduduk lebih dari 2000 jiwa dapat
dilakukan penambahan sarana dan prasarana untuk melayani
tambahan rombongan belajar di SD/MI yang telah ada, atau
disediakan SD/MI baru.
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4. Pada satu kelompok permukiman permanen dan terpencil dengan
banyak penduduk lebih dari 1000 jiwa terdapat satu SD/MI dalam
jarak tempuh bagi siswa yang berjalan kaki maksimum 3 km
melalui lintasan yang tidak membahayakan.

b.

Lahan
Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 siswa per
rombongan belajar, lahan memenuhi ketentuan ratio minimum luas
lahan terhadap siswa
1. Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 siswa per rombongan
belajar, lahan memenuhi ketentuan luas minimum
2. Luas lahan yang dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas adalah luas
lahan yang dapat digunakan secara efektif untuk membangun
prasarana sekolah/ madrasah berupa bangunan gedung dan tempat
bermain/berolahraga.6
3. Lahan terhindar dari potensi bahaya yang mengancam kesehatan
dan kesela-matan jiwa, serta memiliki akses untuk penyelamatan
dalam keadaan darurat.
4. Kemiringan lahan rata-rata kurang dari 15%, tidak berada di dalam
garis sempadan sungai dan jalur kereta api.

6

http://bsnp-sarana-pendidikan.page_id=109 diakses Pada 14 Juli 2016
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5. Lahan terhindar dari gangguan-gangguan berikut.
a.

Pencemaran air, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 20
Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air.

b.

Kebisingan, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 94/MENKLH/1992 tentang Baku
Mutu Kebisingan.

c.

Pencemaran udara, sesuai dengan Keputusan Menteri Negara
Lingkungan Hidup Nomor 02/MENKLH/1988 tentang
Pedoman Penetapan Baku Mutu Lingkungan.

6. Lahan sesuai dengan peruntukan lokasi yang diatur dalam
Peraturan

Daerah

tentang

Rencana

Tata

Ruang

Wilayah

Kabupaten/Kota atau rencana lain yang lebih rinci dan mengikat,
dan mendapat izin pemanfaatan tanah dari Pemerintah Daerah
setempat.
7. Lahan memiliki status hak atas tanah, dan/atau memiliki izin
pemanfaatan dari pemegang hak atas tanah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk jangka waktu
minimum 20 tahun.
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c. Bangunan Gedung
1. Untuk SD/MI yang memiliki 15 sampai dengan 28 siswa per
rombongan belajar, bangunan memenuhi ketentuan ratio minimum
luas lantai terhadap siswa;
2. Untuk SD/MI yang memiliki kurang dari 15 siswa per rombongan
belajar, lantai bangunan memenuhi ketentuan luas minimum;
3. Bangunan memenuhi ketentuan tata bangunan yang terdiri dari:
a. koefisien dasar bangunan maksimum 30 %;
b. koefisien lantai bangunan dan ketinggian maksimum bangunan
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
c. jarak bebas bangunan yang meliputi garis sempadan bangunan
dengan as jalan, tepi sungai, tepi pantai, jalan kereta api,
dan/atau jaringan tegangan tinggi, jarak antara bangunan dengan
batas-batas persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
4. Bangunan memenuhi persyaratan keselamatan berikut.
a.

Memiliki konstruksi yang stabil dan kukuh sampai dengan
kondisi pembebanan maksimum dalam mendukung beban
muatan hidup dan beban muatan mati, serta untuk daerah/zona
tertentu kemampuan untuk menahan gempa dan kekuatan alam
lainnya.
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b.

Dilengkapi sistem proteksi pasif dan/atau proteksi aktif untuk
mencegah dan menanggulangi bahaya kebakaran dan petir.

5. Bangunan memenuhi persyaratan kesehatan berikut.7
a.

Mempunyai fasilitas secukupnya untuk ventilasi udara dan
pencahayaan yang memadai.

b.

Memiliki sanitasi di dalam dan di luar bangunan meliputi saluran
air bersih, saluran air kotor dan/atau air limbah, tempat sampah,
dan saluran air hujan.

c.

Bahan bangunan yang aman bagi kesehatan pengguna bangunan
dan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

6. Bangunan gedung menyediakan fasilitas dan aksesibilitas yang mudah,
aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang cacat.
7. Bangunan memenuhi persyaratan kenyamanan berikut.
a.

Bangunan mampu meredam getaran dan kebisingan yang
mengganggu kegiatan pembelajaran.

b.

Setiap ruangan memiliki pengaturan penghawaan yang baik.

c.

Setiap ruangan dilengkapi dengan lampu penerangan.

8. Bangunan bertingkat memenuhi persyaratan berikut.
a. Maksimum terdiri dari tiga lantai.

7

Abraham,Amit, “Pengelolaan Sarana Dasar,Yogyakarta :Diglosia Media,2007
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b. Dilengkapi

tangga

yang

mempertimbangkan

kemudahan,

keamanan, keselamatan, dan kesehatan pengguna.
9.

Bangunan dilengkapi sistem keamanan berikut.
a. Peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keluar darurat, dan jalur
evakuasi jika terjadi bencana kebakaran dan/atau bencana lainnya.
b.

Akses evakuasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dilengkapi
penunjuk arah yang jelas.

10. Bangunan dilengkapi instalasi listrik dengan daya minium 900 watt.
11. Pembangunan gedung atau ruang baru harus dirancang, dilaksanakan,
dan diawasi secara profesional.
12. Kualitas bangunan gedung minimum permanen kelas B, sesuai dengan
PP No. 19 Tahun 2005 Pasal 45, dan mengacu pada Standar PU.
13. Bangunan gedung sekolah/madrasah baru dapat bertahan minimum 20
tahun.
14. Pemeliharaan bangunan sekolah/madrasah adalah sebagai berikut.
a.

Pemeliharaan ringan, meliputi pengecatan ulang, perbaikan
sebagian daun jendela/pintu, penutup lantai, penutup atap, plafon,
instalasi air dan listrik, dilakukan minimum sekali dalam 5 tahun.

b.

Pemeliharaan berat, meliputi penggantian rangka atap, rangka
plafon, rangka kayu, kusen, dan semua penutup atap, dilakukan
minimum sekali dalam 20 tahun.
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15. Bangunan gedung dilengkapi izin mendirikan bangunan dan izin
penggunaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
Ketentuan mengenai prasarana tersebut beserta sarana yang ada di
dalamnya diatur dalam standar sebagai berikut:
1 . Ruang Kelas
a. Fungsi ruang kelas adalah tempat kegiatan pembelajaran teori, praktik
yang tidak memerlukan peralatan khusus, atau praktik dengan alat
khusus yang mudah dihadirkan.
b. Banyak minimum ruang kelas sama dengan banyak rombongan belajar.
c. Kapasitas maksimum ruang kelas 28 siswa.
d. Rasio minimum luas ruang kelas 2m2/siswa. Untuk rombongan belajar
dengan siswa kurang dari 15 orang, luas minimum ruang kelas adalah
30 m2. Lebar minimum ruang kelas adalah 5 m.
e. Ruang kelas memiliki jendela yang memungkinkan pencahayaan yang
memadai untuk membaca buku dan untuk memberikan pandangan ke
luar ruangan.
f. Ruang kelas memiliki pintu yang memadai agar siswa dan guru dapat
segera keluar ruangan jika terjadi bahaya, dan dapat dikunci dengan
baik saat tidak digunakan.
g. Ruang kelas dilengkapi sarana
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2. Ruang Perpustakaan
a. Ruang perpustakaan berfungsi sebagai tempat kegiatan siswa dan guru
memperoleh informasi dari berbagai jenis bahan pustaka dengan
membaca, mengamati, mendengar, dan sekaligus tempat petugas
mengelola perpustakaan.
b. Luas minimum ruang perpustakaan sama dengan luas satu ruang kelas.
Lebar minimum ruang perpustakaan adalah 5 m.
c. Ruang perpustakaan dilengkapi jendela untuk memberi pencahayaan
yang memadai untuk membaca buku.
d. Ruang perpustakaan terletak di bagian sekolah/madrasah yang mudah
dicapai.
e. Ruang perpustakaan dilengkapi sarana
3. Laboratorium IPA
a. Laboratorium IPA dapat memanfaatkan ruang kelas.
b. Sarana laboratorium IPA berfungsi sebagai alat bantu mendukung
kegiatan dalam bentuk percobaan.
c. Setiap satuan pendidikan dilengkapi sarana laboratorium IPA
4. Ruang Pimpinan
a. Ruang

pimpinan

berfungsi

sebagai

tempat

melakukan

kegiatan

pengelolaan sekolah/madrasah, pertemuan dengan sejumlah kecil guru,
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orang tua murid, unsur komite sekolah/madrasah, petugas dinas
pendidikan, atau tamu lainnya.
b. Luas minimum ruang pimpinan 12 m2 dan lebar minimum 3 m.
c. Ruang pimpinan mudah diakses oleh guru dan tamu sekolah/madrasah,
dapat dikunci dengan baik.
d. Ruang pimpinan dilengkapi sarana
5. Ruang Guru
a. Ruang gukru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat serta
menerima tamu, baik siswa maupun tamu lainnya.
b. Rasio minimum luas ruang guru 4 m2/guru dan luas minimum 32 m2.
c. Ruang guru mudah dicapai dari halaman sekolah/madrasah ataupun dari
luar lingkungan sekolah/madrasah, serta dekat dengan ruang pimpinan.
d. Ruang guru dilengkakpi sarana
6. Tempat Beribadah
a. Tempat beribadah berfungsi sebagai tempat warga sekolah/madrasah melakukan ibadah yang diwajibkan oleh agama masing-masing pada waktu
sekolah
b. Banyak tempat beribadah sesuai dengan kebutuhan tiap SD/MI, dengan luas
minimum 12 m2.
c. Tempat beribadah dilengkapi sarana
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7. Ruang UKS
a. Ruang UKS berfungsi sebagai tempat untuk penanganan dini siswa yang
mengalami gangguan kesehatan di sekolah/madrasah.
b. Ruang UKS dapat dimanfaatkan sebagai ruang konseling.
c. Luas minimum ruang UKS adalah 12 m2.
d. Ruang UKS dilengkapi sarana
8. Jamban
a. Jamban berfungsi sebagai tempat buang air besar dan/atau kecil.
b. Minimum terdapat 1 unit jamban untuk setiap 60 siswa pria, 1 unit jamban
untuk setiap 50 siswa wanita, dan 1 unit jamban untuk guru.

Banyak

minimum jamban setiap sekolah/madrasah adalah 3 unit,
c. Luas minimum 1 unit jamban 2 m2.
d. Jamban harus berdinding, beratap, dapat dikunci, dan mudah dibersihkan.
e. Tersedia air bersih di setiap unit jamban.
f. Jamban dilengkapi sarana
9. Gudang
a. Gudang berfungsi sebagai tempat menyimpan peralatan pembelajaran di luar
kelas. tempat menyimpan sementara peralatan sekolah/madrasah yang tidak/
belum berfungsi di satuan pendidikan, dan tempat menyimpan arsip sekolah/
madrasah yang telah berusia lebih dari 5 tahun.

Universitas Internasional Batam
Afrizani Dewi, Pertanggung Jawaban Hukum Terhadap Sekolah Dasar dalam Menyediakan Prasarana yang Mengedepankan
Pengarusatamaan Gender Ditinjau dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2008 (Studi di Sekolah Dasar
Se Kecamatan Bulang Kota Batam), 2017

59

b. Luas minimum gudang 18 m2.
c. Gudang dapat dikunci.
d. Gudang dilengkapi sarana

10. Ruang Sirkulasi
a. Ruang sirkulasi horizontal berfungsi sebagai tempat penghubung antar
ruang

dalam

bangunan

sekolah/madrasah

dan

sebagai

tempat

berlangsungnya kegiatan bermain dan interaksi sosial siswa di luar jam
peiajaran, terutama pada saat hujan ketika tidak memungkinkan kegiatankegiatan tersebut berlangsung di halaman sekolah/madrasah.
b. Ruang sirkulasi horizontal berupa koridor yang menghubungkan ruangruang di dalam bangunan sekolah/madrasah dengan luas minimum 30% dari
luas total seluruh ruang pada bangunan, lebar minimum 1,8 m, dan tinggi
minimum 2,5 m.
c. Ruang sirkulasi horizontal dapat menghubungkan ruang-ruang dengan baik,
beratap, serta mendapat pencahayaan dan penghawaan yang cukup.
d. Koridor tanpa dinding pada lantai atas bangunan bertingkat dilengkapi
pagar pengaman dengan tinggi 90-110 cm.
e. Bangunan bertingkat dilengkapi tangga. Bangunan bertingkat dengan
panjang lebih dari 30 m dilengkapi minimum dua buah tangga.
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f. Jarak tempuh terjauh untuk mencapai tangga pada bangunan bertingkat
tidak lebih dari 25 m.
g. Lebar minimum tangga adalah 1,5 m, tinggi maksimum anak tangga 17 cm,
lebar anak tangga 25-30 cm, dan dilengkapi pegangan tangan yang kokoh
dengan tinggi 85-90 cm.
h. Tangga yang memiliki lebih dari 16 anak tangga harus dilengkapi bordes
dengan lebar minimum sama dengan lebar tangga.
i. Ruang sirkulasi vertikal dilengkapi pencahayaan dan penghawaan yang
cukup.

11. Tempat Bermain/Berolahraga
a. Tempat

bermain/berolahraga

berfungsi

sebagai

area

bermain,

berolahraga, pendidikan jasmani, upacara, dan kegiatan ekstrakurikuler.
b. Rasio minimum luas tempat bermain/berolahraga 3m2/siswa. Jika banyak
siswa

kurang

dari

180

orang,

maka

luas

minimum

tempat

bermain/berolahraga adalah 540 m2.
c. Di dalam luasan tersebut terdapat tempat berolahraga berukuran 20 m x
15 m yang memiliki permukaan datar, drainase baik, dan tidak terdapat
pohon, saluran air, serta benda-benda lain yang mengganggu kegiatan
berolahraga.
d. Sebagian tempat bermain ditanami pohon penghijauan.
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e. Tempat bermain/berolahraga diletakkan di tempat yang paling sedikit
mengganggu proses pembelajaran di kelas.
f. Tempat bermain/berolahraga tidak digunakan untuk tempat parkir.
g. Tempat bermain/berolahraga.
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3. Kajian Teoritis
3.1 Teori Keadilan Menurut Aristoteles
Pandangan Aristoteles tentang keadilan, pada pokoknya pandangan
keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan.
Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional.
Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama.
Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara
dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang
menjadi

haknya sesuai

dilakukanya.keadilan

dengan kemampuan dan prestasi

dibagi

kedalam

dua

macam

yang telah

keadilan,

keadilan

“distributief” dan keadilan “Commutatief”.8
Keadilan Commutatief adalah keadilan yang memberikan kepada tiap
orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama
banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal
ini kberkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Keadilan
distribuktif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dank
barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan
mengesampingkan “pembuktian” matematis, ialah distribusi kekayaakn dan
barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga.
Distribusi yang merupakan distribusi yang sesuai dengkan nilai kebaikannya.

8

L..J. Van Apeldoorn, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Prakdnya Paramita, cetakan kedua puluh
enam, 1996,hlm. 11-12.k
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Dimana keadilan juga berpengaruh terhadap dunia pendidikan terutama kepada
sekolah yang kmembutuhkan

fasilitas yang sama dengan sekolah lainnya

walaupun ada perbedaan karena faktor permasalahan yang terjadi di wilayah
sekolah tersebut.namun keadilan merupakan hak setiap individu, lembaga, dan
masyarakat Beranjak dari teori keadilan menurut Aristoteles diatas, maka
pendidikan anak-anak sekolah yang berada di Pulau Buluh perlu diberikan hak
persamaan bukan persamarataan sesuai dengan hak proposional, khususnya
dibidang sarana dan prasarana agar mereka juga mendapatkan hak mengenyam
pendidikan dengan baik sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
3.2 Teori Perlindungan Hukum Menurut Satjipto Raharjo
Satjipto

Raharjo

mendefinisikan

perlindungan

hukum

adalah

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain
dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat
menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.9
Sama hal nya seperti dibutuhkannya perlindungan dan pengayoman hak
untuk mendapatkan pendidikan dengan baik di bangku sekolah khususnya di
bidang sarana dan prasarana yang mmemadai untuk mendukung terpenuhinya
hak-hak anak mendapatkan pendidikan di bangku sekolah.
3.3 Teori menurut Caplan

9

Ray Pratama, http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/, diakses
pada 1 September 2016k
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Menurut Caplan menegaskan bahwa gender merupakan perbedaan
perilaku antara laki-laki dan perempuan selaindari struktur biologis, sebagian
besar justru terbentuk melalui proses sosial dan kultural. Gender dalam ilmu
sosial diartikan sebagai polarelasi lelaki dan perempuan yang didasarkan pada
ciri sosial masing-masing.
Teori menurut Caplan adalah dasar perbedaan prilaku gender antara
laki-laki dan perempuan melalui biologis, sosial dan kultural, sekolah dasar
merupakan bagian yang mempengaruhi biologis anak laki-laki dan perempuan
untuk itu perlu adanya perlakuan yang khusus bagi perempuan namun tidak
memberikan kesenjangan gender anatara anak laki-laki dan perempuan.
Dalam Faktor biologis perempuan dan laki-laki terdapat perbedaan untuk itu
perlu adanya upaya , aturan dan sanksi secara tegas terutama dalam fasilitas
sekolah dasar yaitu sarana dan prasarana kearah adil gender untuk
mendapatkan peluang yang setara dalam hal layanan pendidikan. Proses sosial
dan kultural sekolah dasar juga berdampak langsung dalam proses
pembentukan karakter dan prilaku anak, untuk itu dengan adanya upaya
pandangan gender yang baik dan efektif

i

Rosalin, LN 2007 “Perenckanaan Pembangunan Dikdasmen Yang Responsif Gender Bappenas”
Disampaikan pada Workshop Pengarustamaan Gender, Diselenggarakan oleh Ditjen Manajemen
Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional, Hotel Safari Garden Bogor,
diakses 23 Mei 2007.
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