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"Terkadang, perempuan yang ingin
mengejar karier justru dihakimi; kok bisa
kamu meninggalkan keluarga? kok bisa
perempuan mengutamakan karier
daripada merawat anak? Terkadang,
saya merasa hal-hal seperti inilah yang

menghambat kemajuan perempuan,

Ringkasan ini berisi temuan-temuan kunci dari penelitian yang
bertujuan mempelajari dinamika gender di kalangan tim kerja
pemerintah di bidang air, sanitasi dan higienitas (WASH) di
Indonesia, baik di tingkat nasional maupun daerah, dengan
menggunakan kerangka Gender at Work. Motivasi di balik studi ini
adalah untuk memahami alasan lemahnya keterwakilan
perempuan dalam posisi kepemimpinan yang lebih tinggi di
pemerintahan meskipun jumlah perempuan dan laki-laki relatif

yaitu cara pikir (mindset) mereka sendiri.

setara di posisi yang lebih rendah, serta memahami pengalaman

Karena itulah saya mengatakan

perempuan dalam tim kerja pemerintah di bidang WASH baik di

sensitivitas gender itu penting dan

posisi yang tinggi maupun rendah.

diperlukan."

TEMUAN KUNCI
1.

Peraturan dan kebijakan formal yang ada sebenarnya sudah mendukung perekrutan dan kemajuan
karier perempuan dan penyandang disabilitas. Namun pada praktiknya, jumlah penyandang
disabilitas yang diterima bekerja masih belum sesuai harapan karena adanya norma sosial tertentu
dan terkendala dalam proses perekrutan. Selain itu, karyawan perempuan mengalami kesulitan
dalam mengakses peluang pengembangan profesional yang diperlukan untuk mendapatkan
promosi karena keterbatasan untuk mobilitas, sumber daya keuangan dan waktu, serta adanya
norma-norma sosial yang mendukung superioritas tradisional laki-laki.

2.

Sudah ada beberapa contoh positif terkait perubahan sikap menjadi lebih setara ketika pembuatan
keputusan di tempat kerja, partisipasi, dan beban kerja untuk perempuan dan laki-laki di sejumlah
lembaga pemerintah, khususnya lembaga kesehatan, yang antara lain disebabkan semakin besarnya
pertimbangan aspek gender dan inklusi sosial (GESI) pada berbagai program komunitas dan
penganggaran di berbagai lembaga.

3.

Meskipun sudah ada sejumlah dukungan formal dari berbagai lembaga untuk peran reproduksi dan
pengasuhan yang diemban oleh para ASN (Aparatur Sipil Negara) laki-laki dan perempuan, tingkat
kesuksesan implementasinya berbeda-beda. Di sisi lain, seringkali terdapat dukungan informal
dalam bentuk praktik kerja yang fleksibel oleh atasan, atau dukungan dari keluarga dan suami
dengan membantu pekerjaan rumah tangga, pengasuhan anak, dan dukungan emosional, sehingga
perempuan dapat meneruskan pendidikan mereka, mengikuti pelatihan, dan menyeimbangkan
beban kerja dengan peran mengurus rumah tangga.

4.

Norma-norma budaya dan agama tradisional umumnya memandang laki-laki di atas perempuan
dan perempuan harus mengutamakan mengurus rumah tangga alih-alih ambisi profesional mereka.
Hal ini menyebabkan banyak perempuan membatasi ambisinya. Namun, juga sudah ada sejumlah
perubahan positif atas norma-norma tersebut. Hal ini antara lain diperlihatkan oleh para laki-laki
yang sejak kecil dibesarkan dengan mengerjakan pekerjaan rumah tangga secara setara dan
merekalah yang secara aktif mendukung karier perempuan dan turut mengurus rumah tangga.
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Pendahuluan
Ketidaksetaraan gender juga terjadi pada tenaga kerja di sektor air,
sanitasi, dan higienitas (WASH), serupa dengan tren tenaga kerja
global1 dan menghambat partisipasi penuh perempuan di pasar
tenaga kerja 2,3. Studi terbaru dari Bank Dunia terhadap 64 utilitas air
di 28 negara menemukan bahwa perempuan hanya membentuk 18%
total pekerja4. Hal ini sejalan dengan beberapa studi lainnya, yang
menunjukkan bahwa sektor WASH terus merekrut lebih banyak lakilaki dibandingkan perempuan, khususnya untuk bidang dan peranan
teknis, yang juga mencerminkan tren umum yang terjadi di pasar
tenaga kerja5.
Padahal, terdapat bukti bahwa layanan air dan sanitasi "secara
umum lebih efektif jika perempuan memainkan peran aktif dalam
pelaksanaannya: dari desain dan perencanaan, hingga pengoperasian
dan pemeliharaan yang diperlukan untuk menjaga layanan tetap
berkelanjutan"6.
Di Indonesia, secara umum partisipasi tenaga kerja perempuan
sangat kurang, demikian pula jumlah perempuan di posisi
kepemimpinan dibandingkan rata-rata di kawasan Asia Pasifik7,
termasuk di pemerintahan. Meskipun perempuan mewakili 52%
jumlah ASN di 34 kementerian di Pemerintah Indonesia,
keterwakilan perempuan di posisi-posisi tertinggi hanya 18% pada
tingkat I dan 13% pada tingkat II8.
Ada banyak hambatan partisipasi perempuan di Pemerintah
Indonesia, termasuk 9,10: hambatan sosial-ekonomi dan budaya
akibat norma patriarki yang kuat; hambatan regulasi dan
kelembagaan seperti marjinalisasi perempuan di dalam struktur
kepartaian dan terbatasnya kebijakan berbasis gender yang
mendukung; serta hambatan psikologis, yaitu identifikasi diri dengan
peran reproduktif dan tanggung jawab mengurus keluarga sebagai
prioritas utama.

Tujuan Penelitian
Dengan mengungkap 'substruktur gender' yang terjadi di berbagai
lembaga pemerintah Indonesia di bidang WASH, penelitian ini
membuka jalan untuk membangun strategi baru untuk mendorong
kesetaraan, memfasilitasi partisipasi perempuan untuk bekerja
dalam bidang WASH, serta memastikan perempuan memperoleh
manfaat darinya. Penelitian ini mengisi kesenjangan yang signifikan,
mengingat selama ini belum ada penelitian pada topik ini yang
dilakukan di Indonesia maupun di kawasan Asia secara umum.
Penelitian ini merupakan bagian dari studi yang lebih luas yang
dilaksanakan di Indonesia dan Kamboja tentang kesetaraan gender
dan inklusi di bidang WASH, di mana pertanyaan-pertanyaan
pemandu kuncinya terkait dengan bagaimana perempuan dari
berbagai latar belakang dapat berpartisipasi lebih baik dan
memperoleh manfaat dengan terlibat sebagai tenaga kerja WASH
Indonesia.
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Kerangka Konseptual
Kerangka Gender at Work11 memberikan suatu kerangka konseptual untuk penelitian ini. Kerangka kerja ini menggali
hubungan kuasa yang melekat di berbagai lembaga dan komunitas untuk menciptakan perubahan menuju kesetaraan
gender yang positif. Kerangka ini juga bertujuan mendukung berbagai organisasi untuk menghapus lembaga yang bias
gender dengan mengakui bahwa perubahan harus terjadi di dalam maupun di luar organisasi. Lebih lanjut, kerangka
ini menegaskan bahwa faktor-faktor yang mendasari ketidaksetaraan harus dianalisis dan dibahas dalam empat ranah
(domain) secara bersamaan, seperti digambarkan pada Gambar 1.

Kesadaran dan kapabilitas

Sumber daya

Yaitu pengetahuan, keterampilan, kesadaran,
dan komitmen politik untuk berubah menuju
kesetaraan individu di suatu organisasi,
komunitas, maupun masyarakat.

Yaitu 'aset' seperti akses perempuan kepada
kredit mikro, layanan Kesehatan, dan
pendidikan, serta peningkatan keamanan, hak
bersuara, dan kebebasan dari kekerasan.

FORMAL

INFORMAL

INDIVIDU (Perorangan)

Normal sosial dan struktur mendalam

Peraturan dan kebijakan

Yaitu norma dan praktik yang paling mendalam,
yang saling menguatkan, baik yang dinyatakan
maupun tidak, serta praktik yang mengatur
hubungan gender, termasuk yang melanggengkan
ketidaksetaraan dalam praktik sehari-hari. Normanorma ini seringkali tidak tampak karena dirasa
sangat 'normal'.

Yaitu peraturan formal yang ditetapkan di
dalam konstitusi, undang-undang, dan
kebijakan yang memajukan kesetaraan
gender atau justru melanggengkan
diskriminatif gender yang harus diubah.

SISTEMIK

Gambar 1. Kerangka Kerja Gender at Work 11

Metode
Studi ini merupakan studi kualitatif yang terdiri dari 52
wawancara mendalam dengan ASN perempuan dan laki-laki yang
bekerja di sektor WASH di tingkat nasional, kabupaten, maupun
kecamatan. Sampel penelitian ini mencakup pegawai tingkat
menengah hingga tinggi di Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Kesehatan yang
terlibat dalam penyusunan kebijakan dan program WASH, serta
staf dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Di tingkat kabupaten,
sampel mencakup responden dari dua kabupaten yang
merupakan kepala divisi atau unit di bidang Kesehatan,
Lingkungan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Pekerjaan Umum, serta
kelompok kerja masing-masing. Di tingkat kecamatan, responden
mencakup sanitarian dan pekerja kesehatan, kepala puskesmas,
dan camat. Kerangka Gender at Work menjadi dasar panduan
wawancara dan pengkodean transkrip.

Tabel 1. Struktur Sampel
# perempuan

# laki-laki

Total

Kabupaten 1
(Sumbawa)

13

8

21

Kabupaten 2
(Manggarai)

13

6

19

Nasional

6

6

12

Total ukuran
sampel

32

20

52
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Dinamika gender di tempat
kerja yang dialami
perempuan dan laki-laki di
sektor WASH
Data keseimbangan (paritas) gender dari
Kementerian PUPR menunjukkan bahwa
perempuan kurang terwakili di posisi-posisi
tinggi di pemerintahan baik di tingkat
nasional maupun kabupaten. Di tingkat
kecamatan, meskipun mayoritas sanitarian
adalah perempuan, hanya setengah
sanitarian (perempuan dan laki-laki) yang
berstatus ASN, sementara setengah lainnya
memiliki perjanjian kerja yang berarti status
pekerjaannya relatif tidak pasti.

Temuan tematik
Temuan dari studi ini dikelompokkan menjadi empat tema utama:

1

2

Kemajuan karier, kelanjutan
pendidikan, dan ambisi
profesional

Kesetaraan gender dan
dinamika sosial gender di
tempat kerja

3

4

Dukungan keluarga dan
kelembagaan

Kekerasan berbasis gender
dan keselamatan di tempat
kerja
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1. Kemajuan karier, kelanjutan pendidikan, dan ambisi profesional
Walaupun sistem promosi formal didasarkan pada kemampuan (merit-based), perempuan masih
terhalangi oleh berbagai gangguan dalam proses promosi, dukungan yang tidak memadai untuk
melanjutkan pendidikan, dan norma yang memprioritaskan keluarga di atas karier.

Di tingkat nasional dan kabupaten, perekrutan dan
promosi ASN secara formal didasarkan pada prinsip
transparansi, non-diskriminasi, keadilan, dan
kesetaraan. Menurut berbagai kebijakan dan peraturan
yang relevan, sistem merit hanya mempertimbangkan
kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, tanpa memandang
politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, gender,
status pernikahan, usia, ataupun kemampuan:

"Pertimbangannya sama, yaitu sesuai standar [yang
berlaku], baik laki-laki maupun perempuan sama. Yang
terpenting adalah memenuhi [persyaratan]." (Pejabat
kabupaten, laki-laki)
Namun, beberapa peserta juga mengakui bahwa
pengaruh politik dan preferensi pribadi, atau
pengetahuan yang terbatas mengenai peraturan dapat
mengusik sistem formal yang berlaku.
Studi ini menemukan bahwa dukungan untuk
pengembangan potensi profesional perempuan masih
kurang memadai, khususnya karena tanggung jawab
reproduksi dan pembatasan mobilitas perempuan
membatasi peluang promosi mereka:
"Banyak perempuan (ibu) ingin menghadiri pelatihan,
namun sangat sulit... mereka memikirkan biaya
perjalanannya. Pemerintah memang memberikan
tunjangan, tetapi mereka [harus] membayar biaya
perjalanan untuk pengasuh anak (babysitter) [dan
anaknya] dengan uang pribadi. Belum lagi... mereka
harus menyewa kamar... Situasi seperti inilah yang
sering menjadi bahan pertimbangan perempuan
sebelum memutuskan untuk hadir di suatu pelatihan."
(Pejabat kabupaten, laki-laki)

Norma-norma yang menghalangi aspirasi karier
perempuan antara lain adalah norma bahwa laki-laki
lebih unggul (superior), harus dilayani perempuan, dan
perempuan merasa malu jika memiliki posisi
profesional yang lebih tinggi dari suaminya. Namun,
terdapat juga pengecualian, yang ditunjukkan
beberapa kasus di mana suami membantu istri mereka
mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mendorong
ambisi profesionalnya. Hal ini khususnya terjadi pada
suami yang dibesarkan di rumah tangga yang memiliki
hubungan dan praktik gender yang setara:
"Dia (suami saya) tidak keberatan mengerjakan
pekerjaan rumah tangga... Bahkan ketika anak kami
masih [kecil], saya jarang membuat atau menyiapkan
susu... suami saya yang melakukan. Jadi, ketika saya
bekerja di luar kota, saya merasa tenang meninggalkan
anak saya di rumah bersama suami. Dia sangat
berbeda dari orang Batak pada umumnya. Pria Batak
biasanya merasa tabu mengerjakan pekerjaan rumah
tangga." (ASN tingkat pusat, perempuan)
Meskipun sudah terdapat sejumlah kebijakan dan
upaya untuk merekrut penyandang disabilitas, pada
praktiknya norma sosial dan tantangan dalam
perekrutan membuat kuota yang ditetapkan masih
belum terpenuhi di kedua kabupaten. Tantangan yang
dimaksud mencakup tidak adanya calon yang melamar,
atau calon yang melamar tidak lulus tes masuk.
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2. Kesetaraan gender dan
dinamika sosial gender di tempat kerja
Pengalaman yang terjadi amat beragam, dari pembuatan keputusan yang
setara hingga hubungan kerja yang efektif antara perempuan dan laki-laki,
adanya peraturan diskriminatif, kebutuhan bagi perempuan untuk
membaur/patuh dalam dunia yang didominasi laki-laki, hingga mengatasi
gosip dan tantangan mobilitas dalam menjalankan perannya.
Penelitian ini menemukan adanya bukti pembuatan keputusan, partisipasi, dan beban
kerja yang setara bagi perempuan dan laki-laki di tempat kerja. Pertimbanganpertimbangan terkait gender dan inklusi sosial (GESI) juga telah dimasukkan ke dalam
berbagai program komunitas dan penganggaran di tempat kerja. Meskipun demikian,
perempuan masih terus kurang terwakili di jabatan tinggi di pemerintahan, antara lain
karena adanya sebagian lembaga pemerintah yang dianggap sebagai "dunia laki-laki",
dan juga peran serta kebijakan formal tertentu terkait tunjangan kerja yang
mengutamakan laki-laki dibandingkan perempuan. Misalnya, ASN perempuan yang
masih lajang atau sudah bercerai tidak berhak menerima jaminan asuransi bagi anakanak mereka. Selain itu, ditemukan bahwa para perempuan di posisi senior atau di
pekerjaan yang secara tradisional didominasi laki-laki merasa bahwa mereka harus
mematuhi stereotipe yang dikaitkan dengan posisi-posisi tersebut, yang akhirnya
mempengaruhi cara (pendekatan) mereka melakukan pekerjaan.
"Pekerjaan Umum...distereotipekan sebagai dunia laki-laki. Jadi, menurut saya, kami
[perempuan] memerlukan energi dua kali lipat di posisi yang sama. Inilah yang saya
sadari ketika bekerja dengan laki-laki... 'Saya harus menjadi seseorang yang lebih.'
Inilah yang saya tekankan kepada diri saya. Misalnya, bekerja hingga tengah malam...
Saya harus mampu melakukannya." (Responden nasional, perempuan)
Terkait hubungan di tempat kerja, dilaporkan bahwa secara umum perempuan dan
laki-laki dapat bekerja sama secara efektif, namun perempuan lajang atau perempuan
yang bekerja sebagai satu-satunya perempuan di antara banyak rekan pria seringkali
terkena gosip negatif*. Norma-norma sosial bernuansa gender juga membuat
perempuan yang sudah menikah tidak dapat lagi berpartisipasi di kegiatan lapangan,
sementara perempuan yang sudah bercerai mengalami diskriminasi akibat perubahan
status sosialnya.
"...ketika saya akan menikah, bos saya TIDAK lagi mengirim saya untuk
mengkoordinasikan kegiatan lapangan. Dia bilang, "kamu tidak perlu lagi ke lapangan.
Mulai sekarang, tangani urusan internal saja di kantor." (responden kabupaten,
perempuan)
Pengalaman sanitarian menunjukkan bahwa adanya kebutuhan mobilitas tinggi untuk
melakukan inspeksi lapangan dan pembangunan jamban, serta jarak dan kondisi jalan
telah menciptakan tantangan spesifik gender bagi para sanitarian perempuan. Akibat
norma sosial, perempuan dianggap tidak pantas untuk bepergian ke lokasi-lokasi
tersebut sendiri, dan hal ini menyebabkan sanitarian perempuan harus menyesuaikan
jadwalnya dengan jadwal rekan laki-laki agar dapat didampingi.
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3. Dukungan keluarga dan kelembagaan
Praktik kerja informal membantu perempuan menyeimbangkan peran reproduksi dan produktif mereka,
dan dukungan rumah tangga dari suami dan keluarga sangat penting untuk memungkinkan perempuan
melakukan dan berprestasi di pekerjaannya.
Dukungan kelembagaan formal untuk peran reproduksi dan
pengasuhan bagi ASN perempuan dan laki-laki sudah
ditetapkan di dalam berbagai peraturan pemerintah,
namun keberhasilan pelaksanaannya beragam. Alih-alih
peraturan formal, justru peraturan informal yang
membantu para ASN perempuan mengelola peran
reproduksi dan produktif mereka. Perempuan biasanya
diizinkan untuk pulang ke rumah untuk menyusui,
meninggalkan tempat kerja lebih awal, atau datang
terlambat karena mengurus keluarga, atau membawa anak
mereka ke kantor, hingga mengambil cuti menstruasi.
Cara responden dibesarkan oleh keluarganya juga
mempengaruhi sikap dan perilaku mereka terhadap norma
dan praktik gender. Di Indonesia, meskipun secara
tradisional laki-laki tidak dilibatkan dalam tugas rumah
tangga dan pengasuhan, laki-laki yang telah banyak
bepergian, yang memiliki orang tua yang melibatkan anak
laki-lakinya dalam urusan rumah tangga, atau bekerja di
industri perawatan (seperti perawat) lebih mudah berbagi
tanggung jawab seperti ini.
Dukungan yang diterima para ASN perempuan dari
keluarga dan suami dalam bentuk dukungan untuk
mengerjakan tugas rumah tangga, pengasuhan anak,

dan dukungan emosional untuk meneruskan pendidikan,
menghadiri pelatihan, dan mengelola beban kerja, terbukti
lebih penting dibandingkan dukungan kelembagaan.
"...Tidak semua laki-laki Sumbawa seperti dia; karena suami
saya telah berpindah-pindah dan mengalami hidup di
kabupaten lain. Ketika saya hamil dan tidak ada yang
membantu, suami sayalah yang menangani semuanya. Dia
sangat dapat diandalkan, dan mampu mengurus anakanak." (Responden kabupaten, perempuan)
"Jika ada pelatihan yang agak panjang, misalnya selama 1516 hari, saya meminta kakak perempuan saya untuk
membantu. Ada kakak perempuan yang tinggal di
kecamatan lain... Dia tidak punya anak, jadi setiap kali saya
menghadiri pelatihan, saya meminta kakak untuk tinggal di
rumah saya." (Responden kabupaten, perempuan).
Di saat yang sama, bukti masih adanya peran pembagian
kerja yang lebih bersifat gender tradisional juga ditemukan.
"Memasak dan bersih-bersih adalah tugas perempuan...
sementara kerja berat lebih untuk anak laki-laki, bukan
anak perempuan" (Responden kabupaten, perempuan)
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4. Kekerasan berbasis gender dan keselamatan di tempat kerja
Terdapat kesenjangan dan peraturan informal terkait kekerasan berbasis gender dan pelecehan,
namun masih belum menjadi topik yang bisa didiskusikan secara terbuka.
Penelitian ini tidak menemukan adanya peraturan,
kebijakan, atau undang-undang untuk mengatasi Kekerasan
Berbasis Gender (KBG) di tempat kerja di Indonesia.
Meskipun sudah terdapat respons dan sumber daya formal
untuk menangani kasus-kasus pelecehan atau KBG di
kantor-kantor pemerintah dalam bentuk mekanisme
keluhan dan dukungan dari pemimpin, responden
umumnya tidak mengetahui adanya jalur formal tersebut,
atau enggan menggunakannya karena dianggap tabu,
sehingga mereka lebih memilih proses informal.
Beberapa responden tidak pernah mengalami atau
mendengar tentang KBG di tempat kerja, namun
menghubungkan KBG dengan ketidaksetiaan
(perselingkuhan).
"Suami yang berselingkuh dilaporkan oleh istri mereka.
Sejauh ini masalahnya hanya yang seperti itu. Namun
kekerasan terhadap perempuan di tempat kerja sejauh ini
tidak pernah terjadi." (Responden kabupaten, laki-laki)

oleh rekannya [diraba-raba]... Kami segera memanggil si
pelaku dan memperingatkannya. Ya, langsung diselesaikan,
dan tidak ada lagi kasus sampai hari ini." (Pejabat
kabupaten, perempuan)
Terkait contoh-contoh pelaporan kekerasan dalam rumah
tangga, para responden merasa tidak mampu
melakukannya karena takut akan adanya tindakan balasan,
stigma sosial, dan karena merasa tidak ada dukungan
hukum yang memadai.
"Ketika terjadi KDRT dalam rumah tangga salah satu rekan,
tidak seorang pun yang mau melaporkannya karena takut.
Kami sebagai perempuan takut (melaporkannya), karena
situasi sosialnya seperti ini, hukumnya juga seperti ini [tidak
mendukung perempuan]. Tidak ada pilihan yang baik."
(Pejabat kabupaten, perempuan)

"Dulu pernah terjadi pelecehan yang melibatkan sesama
staf. Pada saat di tangga, dia [ASN perempuan] dilecehkan
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Dari tingkat nasional ke lokal, bagaimana tenaga
kerja WASH terdampak
Di tingkat nasional, besarnya jumlah tenaga kerja perempuan termasuk di posisi tinggi di Kementerian Kesehatan
mendorong semakin dipertimbangkannya gender dan inklusi dalam desain program, dan hal ini dapat membantu
mendorong hasil kesetaraan gender yang lebih luas. Partisipasi perempuan di angkatan kerja Kementerian PUPR
lebih rendah, namun sebagian perempuan dapat memperoleh posisi kepemimpinan, termasuk Sekretaris
Jenderal, yang merupakan posisi tertinggi setelah Menteri.
Di tingkat kabupaten, perempuan kurang terwakili dalam peran kepemimpinan, dan menghadapi tantangan
dalam memperoleh kualifikasi pendidikan yang diperlukan untuk mendapatkan promosi.
Di tingkat kecamatan, mayoritas peran kunci WASH atau pekerja sanitarian masih didominasi oleh perempuan.
Secara umum, kepemimpinan perempuan pada peran-peran ini diterima, karena merupakan ranah tradisional
perempuan; sanitarian perempuan dianggap lebih baik dalam berkomunikasi, menyediakan informasi,
pendidikan, serta dalam memobilisasi atau memberdayakan komunitas. Namun, potensi kemajuan karier dari
sanitarian menjadi pemimpin senior di sektor WASH masih terbatas karena tantangan dalam mengakses
kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi, karena perempuan dibatasi tanggung jawab pengasuhan dan
keterbatasan mobilitas. Keterbatasan mobilitas ini juga dapat membatasi kesempatan untuk berkembang,
karena posisi-posisi tinggi seringkali mengharuskan untuk berpindah-pindah tempat.

Menciptakan tenaga kerja WASH yang lebih setara gender
Kerangka Gender at Work memberikan lima strategi yang saling terkait untuk
dijalankan di empat ranah (domain) secara bersamaan:

Kekuatan
hubungan

Melalui hubungan dan interaksi, ide-ide baru dapat diperdebatkan dan norma-norma baru dapat ditetapkan. Contoh-contoh
positif dalam mengubah hubungan gender di tempat kerja dan di rumah dapat memberikan pintu masuk untuk terus
memfasilitasi perubahan menuju kesetaraan yang lebih besar.

Kolektivitas

Meskipun bentuk aksi kolektif tradisional yang dijalankan perempuan didasarkan pada kelompok berbasis lokal yang memiliki
hubungan erat, kemajuan teknologi yang meningkatkan cara komunikasi juga bisa memberikan platform bagi karyawan
perempuan WASH pemerintah yang tersebar secara geografis untuk terlibat, terhubung, dan saling mendukung satu sama lain.

Imajinasi

Studi ini memberikan bukti tentang adanya perubahan ide dan semakin berkembang dan meluasnya kesadaran kritis terkait
kesetaraan gender di angkatan kerja WASH. Pihak-pihak luar dapat memainkan peranan kunci dalam memfasilitasi perluasan ide
lebih lanjut tentang kemungkinan mewujudkan realita alternatif, yaitu realita di mana perempuan dan laki-laki diperlakukan
secara lebih setara pada generasi-generasi mendatang.

Analisis dan
pengetahuan

Bukti-bukti dari studi sejenis, atau dari proses pengumpulan data yang didorong warga lokal, dapat menjadi dasar untuk
melakukan perubahan. Sebagai contoh, kesenjangan yang ditemukan dalam berbagai kebijakan promosi afirmatif, kebijakan KBG,
cuti menstruasi, dan kurangnya akses terbuka kepada data keseimbangan gender dapat menjadi dasar untuk melakukan aksi.
Selain itu, upaya yang melibatkan staf pemerintah sendiri dalam mengumpulkan data tentang dinamika kerja bernuansa gender
juga dapat mendorong refleksi dan perubahan.

Kapasitas

Banyak responden perempuan penelitian yang berupaya menyiasati labirin kompleks yang tercipta dari dinamika gender di
tempat kerja, dan mengambil inisiatif serta peluang yang dapat mereka temui. Aktor-aktor eksternal dapat menarget lingkunganlingkungan kelembagaan yang kondusif untuk berubah dengan memulai upaya untuk meningkatkan kapasitas (agensi diri)
perempuan di tempat kerja serta di peran-peran WASH yang mereka jalankan.
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Kesimpulan
Penelitian ini mempelajari dinamika gender yang dialami perempuan dan laki-laki di kalangan tenaga kerja WASH
Pemerintah Indonesia, dan mengamati perubahan positif menuju kesetaraan gender dan inklusi yang lebih besar,
termasuk di berbagai peraturan dan kebijakan formal. Di saat yang sama, pada praktiknya, perempuan, penyandang
disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya masih terus mengalami berbagai diskriminasi dan hambatan di tempat kerja.
Penelitian ini menguatkan temuan berbagai penelitian terbaru lainnya dan menyoroti kesenjangan dalam berbagai
peraturan dan kebijakan formal yang dapat ditangani. Upaya penanganan yang dimaksud mencakup:
mempertimbangkan mengenai tanggung jawab pengasuhan perempuan ketika mendorong perempuan untuk
mengembangkan karier profesional mereka atau dalam memberikan promosi, meningkatkan upaya diseminasi terkait
cuti ayah, dan perekrutan penyandang disabilitas di tingkat kabupaten.
Meskipun terdapat sedikit bukti yang menunjukkan adanya upaya menentang kekuatan kasat mata maupun tersembunyi
yang mempertahankan ketidaksetaraan di angkatan kerja pemerintah Indonesia, masih diperlukan upaya yang signifikan
dan berkelanjutan untuk melawan dan mendisrupsi norma, cara hidup, dan cara kerja yang ada saat ini, jika ingin
mencapai kesetaraan yang nyata di tempat kerja.
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