
STATISTIK GENDER 
KABUPATEN GIANYAR 

TAHUN 2017 
 

 

 

 

 

Oleh 

NI LUH ARJANI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR 
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, 

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, 
DAN KELUARGA BERENCANA  

Bekerjasama dengan 
PUSAT STUDI WANITA DAN PERLINDUNGAN ANAK 

UNIVERSITAS UDAYANA 



 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 Sampai saat ini persoalan gender masih tetap menjadi isu global, terbukti 

dengan dimasukkannya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam 

kesepakatan SDGs sampai tahun 2030. Untuk mencapai target kesepakatan 

tersebut berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. Dalam konteks ini sangat diperlukan adanya pemahaman tentang kondisi 

daerah setempat, khususnya dalam upaya pembangunan pemberdayaan 

perempuan yang dilakukan melalui penyediaan data terpilah di berbagai bidang 

pembangunan. Dengan penyediaan data ini persoalan gender akan dapat 

dideteksi. 

Terkait dengan penanganan persoalan gender, pemerintah Indonesia 

sudah melakukan berbagai upaya sejak jaman penjajahan Belanda yang 

dipelopori oleh R.A Kartini. Perjuangan R.A Kartini merupakan embrio perjuangan 

hak perempuan dan ketidakadilan gender di Indonesia. Wujud pergerakan 

perempuan pasca Kartini adalah terbentuknya berbagai organisasi perempuan 

yang mempunyai visi memperbaiki status kaum perempuan melalui berbagai 

upaya  seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, perlindungan hukum 

dan lain-lain. Pada dekade berikutnya  organisasi perempuan ini 

menyelenggarakan kongres perempuan pertama pada tanggal 22 Desember 1928 

di Jogyakarta dan ini merupakan tonggak sejarah yang sangat penting bagi  



pergerakan perempuan Indonesia. Namun demikian selama setengah abad dari 

pelaksanaan kongres ini, pergerakan perempuan indonesia belum mendapat 

perhatian yang serius dari pemerintah meskipun setelah merdeka persamaan hak, 

kesempatan dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan telah tertuang dalam 

UUD 45 ps. 27. 

Secara kongkrit  pernyataan ini baru tertuang dalam garis-garis besar 

haluan negara (GBHN)  tahun 1978 atau 50 tahun setelah  Kongres Wanita 

Indonesia  (KOWANI) I yang sekaligus diikuti oleh berdirinya Kementerian Urusan 

Peranan Wanita. Oleh karena itu,  saat ini secara normatif  baik dalam Undang-

undang Dasar 1945 maupun dalam GBHN 1978 sampai  GBHN 1999 dan RPJMN 

saat ini telah tercantum adanya  hak, kewajiban dan kesempatan yang sama 

antara kaum laki-laki dan perempuan dalam segala aspek pembangunan.  

Disamping itu pemerintah juga telah meratifikasi konvensi ILO No. III  dengan UU 

No. 80 tahun 1957 tentang pengupahan yang sama antara laki-laki dan 

perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama nilainya dan juga telah meratifikasi 

konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan 

(CEDAW) dengan UU. No. 7 tahun 1984. 

Meskipun secara yuridis telah banyak upaya yang dilakukan untuk 

mengatasi persoalan gender, namun harapan untuk mewujudkan kesetaraan 

gender masih jauh dari harapan. Untuk mempercepat tercapainya visi 

pembangunan pemberdayaan perempuan, maka berbagai kebijakan, pendekatan 

dan strategi pembangunan mulai dari Women in Divelopment (WID), Women and 

Divelopment (WAD), Gender and Divelopment (GAD) dan Gender Mainstreaming 

(GM) yang diikuti oleh strategi pengarusutamaan gender melalui Inpres No. 

9/2000. telah ditempuh oleh pemerintah.  Namun demikian, apa yang telah 

diupayakan oleh pemerintah sejak  tiga dasa warsa lebih nampaknya belum 

menampakkan hasil yang maksimal baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal 

ini tercermin dari  kenyataan yang masih terjadi di masyarakat Bali pada 

umumnya dan khususnya di Kabupaten Gianyar dimana ketimpangan gender 



pada beberapa bidang pembangunan masih relatif menonjol, seperti di bidang 

pendidikan, ketenagakerjaan/ekonomi, politik dan hukum. 

Berbagai persoalan gender yang muncul di masyarakat  tidak terlepas dari 

adanya konstruksi sosial budaya yang meletakkan peran laki-laki dan perempuan 

secara berbeda-beda yang didasarkan pada pemahaman perbedaan biologis dan 

fisiologis dari laki-laki dan perempuan. Ideologi gender yang berkembang di 

masyarakat telah menentukan bahwa rumah tangga atau ranah domestik adalah 

dunianya perempuan sedangkan ranah publik menjadi dunianya laki-laki.  

Dikotomi peran yang demikian ini yang kemudian diiringi dengan munculnya 

budaya patriarkhi cenderung menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya 

perlakuan yang kurang menguntungkan bagi kaum perempuan seperti perlakuan 

diskriminatif. Ketidakadilan gender yang demikian ini mengakibatkan terjadinya 

ketimpangan gender pada beberapa aspek kehidupan di masyarakat (Arjani, 

2003). 

Sebagai komitmen pemerintah pusat maupun daerah dalam menangani 

masalah perempuan, maka  saat ini  tingkat Provinsi dan Kabupaten telah 

terbentuk struktur  kelembagaan yang khusus menangani pemberdayaan 

perempuan. Di tingkat Provinsi Bali sejak  pertengahan tahun 2008  bagian 

Pemberdayaan Perempuan telah di ubah statusnya menjadi Badan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Sementara untuk di 

Kabupaten Gianyar juga telah berubah dari sub bagian menjadi Badan  Keluarga 

Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (KBPP). Sejak awal tahun 2017 badan 

ini telah berubah menjadi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.  Meskipun lembaga khusus 

tentang peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) telah dibentuk 

lengkap dengan kebijakan dan program-programnya, bukan berarti KKG ideal 

dapat dicapai dengan mudah. Justru dalam beberapa hal sebaliknya, seperti telah 

disinggung di atas bahwa permasalahan KKG ini masih terjadi di masyarakat 

terlihat lebih jelas dan perlu dicarikan jalan keluarnya dengan lebih fokus.  



Untuk dapat mengetahui perkembangan pembangunan pemberdayaan 

perempuan di masing-masing daerah, perlu dilakukan upaya pemantauan 

informasi gender yang dapat bersumber dari catatan-catatan registrasi, hasil 

sensus penduduk, maupun survei-survei di bidang kependudukan serta data yang 

diperoleh dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Dengan demikian 

akan dapat diketahui secara lebih jelas kesenjangan yang terjadi yang pada 

gilirannya dapat memberikan petunjuk secara jelas kepada para penentu 

kebijakan dan penyusun program.  

Pada dasarnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin yang ada pada 

buku statistik gender dapat dipakai dasar dalam menyusun 

kebijakan/program/kegiatan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG). 

Jika para perencana sudah mampu menyusun PPRG berlandaskan pada data riil 

yang ada di Kabupaten Gianyar, maka dapat dipastikan strategi pengarusutamaan 

gender dapat di aplikasikan secara cepat. Ini pada gilirannya akan dapat 

mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan 

keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Atas dasar hal tersebut di atas maka 

eksistensi data terpilah menurut jenis kelamin yang terpapar secara konprehensif  

yang tersaji dalam bentuk buku statistik gender menjadi sangat penting.  Dari 

data-data ini  nantinya dapat diidentifikasi persoalan gender di Kabupaten 

Gianyar dan pada gilirannya dapat dicarikan jalan keluar pemecahannya. 

 

1.2 Tujuan  

1.2.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan dari penyusunan buku statistik gender Kabupaten Gianyar 

adalah  untuk: 

1. Meningkatkan pemahaman tentang pentingnya data statistik dan indiKator  

gender bagi penyusunan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 

evaluasi kebijakan dan program pemerintah.  

2.  Meningkatkan ketersediaan data statistik dan indikator serta analisis gender.  



3. Mensosialisasikan penggunaan data statistik dan indikator gender di kalangan 

para pembuat kebijakan.  

4. Meningkatkan komitmen untuk menggunakan data statistik dan indikator 

gender dalam melakukan penyusunan perencanaan dan monitoring berbagai 

program dan kegiatan di masing-masing daerah.  

 

1.2.2 Tujuan Khusus 

Tujuan khusus dari penyusunan buku Statistik Gender Kabupaten Gianyar 

ini antara lain adalah: 

1. Mengetahui kesenjangan dan ketidakadilan gender yang terjadi antara 

perempuan dan laki-laki di berbagai bidang, seperti pendidikan, 

kesehatan, ekonomi, ketenagakerjaan, hukum, dan berbagai bidang 

lainnya.  

2. Memperoleh gambaran tentang karakteristik demografi dan berbagai 

permasalahan gender yang terjadi di daerah.  

3. Menggali informasi mengenai berbagai masalah kekerasan terhadap 

perempuan dan kondisi sosial budaya serta isu-isu lokal yang spesifik.  

4. dapat memberikan petunjuk atau refrensi bagi para penentu kebijakan 

dan penyusun program pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 

terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan yang responsif gender 

sehingga kegiatan yang direncanakan dapat menghasilkan pembangunan 

yang tepat sasaran.   

 

1.3. Manfaat 

 Manfaat utama dari ketersediaan buku yang memuat data statistic gender 

ini adalah untuk memdapatkan hasil pembangunan yang sesuai sasaran, karena 

hanya dengan data yang pasti program pembangunan dapat disusun dengan 

efektif dan efisien. Oleh karena itu, secara khusus manfaat dari penyusunan buku 

Profil Statistik  Gender Kabupaten Gianyar  ini antara lain adalah  dapat 



memberikan petunjuk atau refrensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun 

program pada setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terutama dalam 

menyusun kegiatan pembangunan sehingga kegiatan yang direncanakan dapat 

menghasilkan pembangunan yang tepat sasaran.   

Ketersediaan  data terpilah menurut jenis kelamin merupakan dasar dalam 

melakukan analisis gender sehingga para perencana mampu menyusun 

kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang responsif gender. Hal ini 

menjadi penting karena akan dapat mempercepat pelaksanaan strategi 

pengarusutamaan gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga 

kesetaraan dan keadilan gender (KKG) dapat cepat terwujud. Implementasi PUG 

bisa terlaksana dengan baik jika semua program pembangunan berpersfektif 

gender. Untuk menyusun program yang responsif gender harus didasari adanya 

data pembuka wawasan. 

 

1. 4  Jenis dan Sumber Data 

 Berbicara  jenis data, dikenal adanya dua jenis yakni data kualitatif dan 

kuantitatif. Jenis data yang ditampilkan dalam buku ini adalah data kuantitatif. 

Data yang dipublikasikan ini sebagian besar berupa data sekunder yang diambil 

dari hasil-hasil survey yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) seperti Suvei 

Sosial Ekonomi (Susenas), Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas), dan lain-

lain. Selain dari BPS, data juga bersumber dari berbagai instansi terkait seperti 

dari Dinas pendidikan Pemuda dan Olagraga, Dinas kesehatan, Dinas Pariwisata, 

Dinas Sosial dan Tenaga kerja,  dan lain-lain. Semua data sekunder yang berupa 

data kuantitatif selanjutnya dianalisis secara kualitatif. 

 

1.5  Analisis Data 

 Data kuantitatif yang sudah disajikan dalam bentuk tabel maupun grafik 

selanjutnya di analisis secara kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat 

mempermudah para pembaca dalam memahami angka-angka yang tertera dalam 



tabel-tabel yang disajikan. Data ini dianalisis secara mendalam dan selanjutnya 

akan diberikan penafsiran-penafsiran sesuai dengan kondisi nyata dimasyarakat. 

Namun penafsiran ini baru berupa dugaan sementara yang pada gilirannya untuk 

menguji kebenarannya masih perlu dilakukan kajian lebih lanjut sehingga apa 

yang ditafsirkan bisa mendapatkan jawaban yang jelas dan nyata. Dalam konteks 

ini nantinya akan banyak memunculkan berbagai persoalan terutama yang terkait 

dengan kesenjangan gender. Persoalan inilah yang nantinya harus ditindaklanjuti 

oleh lembaga yang seharusnya menangani sehingga persoalan yang muncul tidak 

sebatas teridentifikasi saja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB II 

DEFINISI BEBERAPA KONSEP 

 

 

2.1 Definisi Konsep  

Penjelasan beberapa konsep yang dipakai dalam buku ini menjadi penting 

mengingat belum semua pembaca ini ini memahami tentang konsep-konsep yang 

dipakai dalam buku ini.  Hal ini penting guna mendapatkan persamaan persepsi 

dan pemahaman sehingga tidak terjadi kesalahpahaman terhadap beberapa 

konsep yang dipakai dalam pembahasan ini.  Adapun konsep-konsep yang 

dimaksudkan tersebut akan diuraikan berikut ini. 

 

2.1.1 Konsep Gender  

Konsep gender sudah lama diperkenalkan di masyarakat, namun demikian 

rupanya masih ada masyarakat yang belum tahu dan paham tentang konsep 

gender terutama terkait dengan pengertiannya.  hal ini tampak dari banyaknya 

masyarakat yang masih memahami konsep gender sebagai perempuan.  Padahal 

jika berbicara gender berarti  berbicara tentang laki-laki dan perempuan. Oleh 

karena itu, dalam hal ini penting dijelaskan definisi dari konsep gender agar para 

pembaca dapat memahaminya. Istilah gender sebenarnya berasal dari bahasa 

asing (inggris), yaitu gender . Dalam kamus bahasa Inggris, gender diartikan 

sebagai jenis kelamin . Karena diadopsi dari bahasa Inggris, dalam kamus bahasa 

Indonesia, gender sampai kini juga masih diartikan sebagai jenis kelamin/seks 

(Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2001:353).  Hal inilah kemungkinan 

yang memberikan pemahaman bagi banyak orang bahwa gender itu sama dengan 

jenis kelamin. 



Secara konseptual, istilah seks pada dasarnya sangat berbeda dengan 

gender. Istilah gender diketengahkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan 

mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sejak lahir 

sebagai ciptaan Tuhan dan mana yang merupakan kontruksi budaya atau buatan 

masyarakat. Karena merupakan buatan manusia, maka gender itu akan 

mempunyai sifat antara lain: berbeda antar budaya, dapat berubah sesuai 

perkembangan jaman dan dapat digantikan atau dipertukarkan.  

 Berbeda halnya dengan Seks atau jenis kelamin. Seks berarti perbedaan 

laki-laki dan perempuan secara biologis. Setiap manusia yang lahir pasti 

mempunyai jenis kelamin, kalau dia lahir laki-laki maka ia akan dilengkapi dengan 

penis dan testis, sedangkan kalau ia lahir perempuan maka akan dilengkapi 

dengan vagina. Jenis kelamin ini merupakan anugrah Tuhan sehingga tidak bisa 

dipertukarkan kepemilikannya dan bersifat abadi dan kodrati, universal dan statis. 

Karena jenis kelamin laki-laki dan perempuan berbeda maka mereka juga 

mempunyai fungsi kodrati yang berbeda. Kalau perempuan karena ia memiliki 

alat reproduksi berupa rahim dan sel telur maka ia mempunyai fungsi: 

menstruasi, mengandung, melahirkan, menyusui dengan ASI dan menopause (5 

M). Sementara laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, testis, sperma, yang 

berfungsi untuk alat reproduksi sehingga secara kodrati mempunyai fungsi untuk 

membuahi sel telur perempuan untuk meneruskan keturunan.  

  

2.1.2 Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG) 

Dewasa ini istilah kesetaraan dan keadilan gender menjadi terkenal karena 

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) merupakan visi dari pembangunan 

pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu  kesetaraan dan keadilan gender 

(KKG) menjadi tujuan utama yang ingin dicapai dalam kehidupan keluarga, 

masyarakat bangsa dan negara.   Meskipun berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah untuk mewujudkan KKG, namun sampai saat ini masih banyak terjadi 

ketidakadilan yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender di masyarakat. 



Bentuk- bentuk ketidakadilan gender di masyarakat adalah marjinalisasi gender, 

subordinasi gender, diskriminasi gender, kekerasan, dan beban berat. Hal ini 

dipengaruhi oleh berbagai faktor yang antara lain karena adanya ideologi gender 

yang berkembang di masyarakat yang meletakkan peran perempuan pada sektor 

domestik dan laki-laki pada sektor publik yang kemudian diikuti adanya pelebelan 

terhadap laki-laki dan perempuan seperti laki-laki kuat, perkasa dan lain-lain, 

sementara perempuan lemah, lembut, tidak rasional dan lain-lain.  

Budaya patriarkhi yang cenderung merugikan perempuan, karena 

perempuan diletakkan pada posisi inferior sementara laki-laki superior. Hal ini 

menyebabkan adanya anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-

tinggi karena pada akhirnya akan ke dapur juga. Faktor geografis dan ekonomi 

juga bisa mempengaruhi munculnya ketimpangan gender di bidang pendidikan. 

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender seperti ini tidak sesuai dengan hak asasi 

manusia, sehingga Pemerintah Indonesia mengusahakan terwujudnya kesetaraan 

dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan, seperti dinyatakan melalui Inpres 

Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 

Nasional. 

Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) adalah suatu bentukan kata yang 

mengandung dua konsep, yaitu kesetaraan gender dan keadilan gender. 

Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk 

memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu 

berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan 

keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan 

tersebut. Sedangkan keadilan gender adalah suatu proses untuk menjadi adil 

terhadap laki-laki dan perempuan (Angka I.3 dan 4 Lampiran Inpres No.9 Tahun 

2000). Agar proses yang adil bagi perempuan dan laki-laki terwujud, diperlukan 

langkah-langkah untuk menghentikan berbagai hal yang secara sosial dan 

menurut sejarah telah menghambat perempuan dan laki-laki untuk bisa berperan 

dan menikmati hasil dari peran yang dimainkannya. Namun disadari bahwa 



mengubah suatu budaya dalam masyarakat tidaklah mudah, namun memerlukan 

proses dan waktu yang panjang. 

 

2.1.3 Pengarusutamaan Gender (PUG) 

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat 

terwujudnya kesetaraan gender adalah melalui strategi pengarusutamaan 

gender. Pengarusutamaan Gender (PUG) ini mulai diwacanakan pada konfrensi 

Wanita Sedunia keempat yang diselenggarakan di Beijing tahun 1995, istilah 

“Gender Mainstreaming”(GM) tercantum di “Beijing Platform of Action”. Semua 

negara peserta termasuk Indonesia dan organisasi yang hadir pada konfrensi itu 

secara ekplisit menerima mandat untuk mengimplementasikan GM ini di 

negara/tempat masing-masing. Di Indonesia jauh sebelum strategi GM ini 

diwacanakan, upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender telah 

dilakukan. Namun secara normatif baru dituangkan dalam GBHN sejak tahun 

1978. 

Walaupun upaya ini sudah dilakukan relatif lama, namun sampai saat ini 

ketimpangan gender pada beberapa aspek pembangunan di masyarakat kita 

masih tetap terjadi seperti halnya di bidang pendidikan, politik, ekonomi, sosial 

dan budaya. Untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG), maka 

pemerintah Indonesia melalui GBHN tahun 1999 menyatakan bahwa 

Pengarusutamaan Gender merupakan kebijakan nasional yang harus diemban 

oleh lembaga yang mampu mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 

Meskipun begitu usaha untuk mencapai KKG ternyata masih mengalami 

hambatan dan masih sulit untuk dinikmati oleh seluruh masyarakat pada 

umumnya dan khususnya oleh perempuan. Oleh karena itu akhirnya disepakati 

perlu adanya strategi yang tepat agar dapat menjangkau keseluruh instansi 

pemerintah, swasta, masyarakat kota, desa dan sebagainya. Strategi tersebut 

dikenal dengan istilah “Pengarusutamaan Gender” (Gender 



Mainstreaming).Strategi ini dicetuskan melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 9 

Tahun 2000. 

Secara operasional, pengarusutamaan gender (PUG) diartikan sebagai 

suatu strategi untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender 

melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, 

kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses 

perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas seluruh kebijakan dan 

program diberbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Jadi secara 

singkat PUG merupakan upaya untuk memasukkan atau mengintegrasikan 

kebijakan gender dalam program pembangunan mulai dari perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. Oleh karena itu komponen kunci bagi 

keberhasilan PUG adalahmampunya para perencana atau penentu kebijakan 

menyusun atau merumuskan kebijakan yang responsif gender dalam artian dalam 

menyusun perencanaan/ program/ kegiatan, mampu mengakomodasi aspirasi, 

kebutuhan, pengalaman dan permasalahan laki-laki dan perempuan. Dengan 

strategi pengarusutamaan gender ini, program pembangunan yang akan 

dilaksanakan akan menjadi lebih sensitiv atau responsif gender. Hal ini pada 

gilirannya akan mampu menegakkan hak-hak laki-laki dan perempuan atas 

kesempatan yang sama, pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di 

masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB III 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN GIANYAR 

 

 

Untuk memberikan gambaran tentang situasi umum dari Kabupaten 

Gianyar, maka dalam bagian ini akan diuraikan beberapa hal yang terkait dengan 

situasi dan kondisi wilayah kabupaten Gianyar. Adapun indicator yang dibahas 

dalam hal ini adalah sebagai berikut. 

3.1   Sejarah singkat Terbentuknya  Kabupaten Gianyar 

Secara historis Kabupaten Gianyar sudah berusia cukup tua yakni  sudah 

mencapai tiga setengah abad  sejak ditetapkannya menjadi nama sebuah keraton 

tepatnya pada 19 April 1771. Ketika itu Gianyar dipilih menjadi nama sebuah 

keraton, Puri Agung yaitu Istana Raja (Anak Agung) oleh Ida Dewa Manggis Sakti 

maka sebuah kerajaan yang berdaulat dan otonom telah lahir serta ikut pentas 

dalam percaturan kekuasaan kerajaan-kerajaan di Bali.  

Sesungguhnya berfungsinya sebuah keraton, yaitu Puri Agung Gianyar yang 

telah ditentukan oleh syarat sekala niskala yang jatuh pada tanggal 19 April 1771 

adalah tonggak sejarah yang telah dibangun oleh raja (Ida Anak Agung) Gianyar I, 

Ida Dewata Manggis Sakti memberikan syarat kepada kita bahwa proses menjadi 

dan ada itu bisa ditarik ke belakang (masa sebelumnya) atau ditarik ke depan 

(masa sesudahnya). Kerajaan-kerajaan di Bali yang sebelumnya terdiri atas 

sembilan kerajaan: Klungkung, Karangasem, Buleleng, Mengwi, Bangli, Payangan, 

Badung, Tabanan dan Gianyar. Namun sampai akhir abat ke-19, setelah 

runtuhnya Payangan dan Mengwi, dilain pihak muncul Jembrana. (Wikipedia 

bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas),   

Ketika Belanda telah menguasai seluruh Pulau Bali, Kedelapan bekas 

kerajaan tetap diakui keberadaannya oleh Pemerintah Guberneurmen namun 



sebagai bagian wilayah Hindia Belanda yang dikepalai oleh seorang raja 

(Selfbestuurder) di daerah Swaprajanya masing-masing. Selama masa revolusi, 

ketika daerah Bali termasuk dalam wilayah Negara Indonesia Timur (NIT), 

otonomi daerah kerajaan (Swapraja) dimasukkan ke dalam sebuah lembaga yang 

disebut Oka.  Raja Gianyar diangkat sebagai Ketua Dewan Raja-raja digantikan 

tahun 1947. Selain itu pada periode NIT dua tokoh lainnya yaitu Tjokorde Gde 

Raka Sukawati (Puri Kantor Ubud) menjadi Presiden NIT dan Ida A.A. Gde Agung 

(Puri Agung Gianyar) menjadi Perdana Menteri NIT.  Ketika Republik Indonesia 

Serikat (RIS) kembali ke Negara Kesatuan (NKRI) pada tanggal 17 Agustus 1950, 

dengan dikeluarkan Undang-undang N0. I tahun 1957, yang pelaksanaannya 

diatur dengan Undang-Undang No. 69 tahun 1958 maka daerah-daerah diseluruh 

Indonesia berubah menjadi daerah Swatantra Tingkat II (Daswati II). Nama 

Daswati II berlaku secara seragam untuk seluruh Indonesia sampai tahun 1960. 

Setelah itu diganti dengan nama Derah Tingkat II (Dati II) (Wikipedia bahasa 

Indonesia, ensiklopedia bebas).   

Nama Bupati Kepala Derah Tingkat II untuk pertama kalinya dimulai pada 

tahun 1960. Bupati pertama di DATI II Gianyar adalah Tjokorda Ngurah (1960-

1963). Bupati berikutnya adalah Drh. Tjokorda Anom Pudak (1963-1964) dan 

Bupati I Made Sayoga, BA (1964-1965). Ketika dilaksanakannya Undang-Undang 

No. 18 tahun 1965, maka DATI II diubah dengan nama Kabupaten DATI II. 

Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 5 tahun 

1974 yang berganti nama menjadi Kabupaten. Kepala daerahnya tetap disebut 

Bupati.  (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas). Selanjutnya pada 

tanggal 2 April 2004  melalui  Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar No. 9/2004  

ditetapkan sebagai hari jadi Kota Gianyar. 

Setiap daerah baik provinsi, kabupaten maupun kota, dalam menjalankan 

pemerintahannya selalu berpatokan pada visi dan misi yang telah ditentukan oleh 

pemimpin pemerintahan. Demikian juga halnya dengan Pemerintah Kabupaten 

Gianyar, telah menjalankan pemerintahannya dengan melaksanakan program-



program pembangunan perkotaan yang berwawasan budaya, berlandaskan pada 

visi dan misi yang telah dirumuskan oleh pemimpinnya. Adapun visi dan misi yang 

telah dirumuskan dalam menjalankan pemerintahannya akan diuraikan seperti 

berikut ini. 

 
3.2  VISI dan MISI  Kabupaten  Gianyar. 
 
Visi dan misi dari suatu pemerintahan merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam 

melaksanakan pemerintahan seperti halnya yang telah dirumuskan oleh 

pemerintah Kabupaten Gianyar berikut ini. 

 

Visi : 
 

Terwujudnya Gianyar  “BAGUS” (Bersih, Alami, Giat, Berbudaya dan 

Sejahtera) Menuju Jagadhita. 

  
Misi : 

1. Membangun pemerintahan  yang bersih, responsif, berintegritas, 

profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi  pada pelayanan 

publik.  

2. Gianyar yang bersih, hijau dan elok berdasarkan penerapan rencana tata 

ruang secara konsisten dan berwawasan lingkungan untuk mewujudkan 

gianyar yang alami dan terbebas dari masalah-masalah kependudukan, 

lingkungan dan sosial.  

3. Menumbuhkan ethos dan sikap giat bekerja pada masyarakat dalam 

mengembangkan ekonomi kreatif dan usaha ekonomi kerakyatan berbasis 

pada produk unggulan daerah (one village one product), melatih dan 

mengusahakan modal bagi komponen masyarakatuntuk menjadi 

enterpreneur.  



4. Menumbuhkembangkan  budaya masyarakat berbasis nilai kearifan lokal 

yang dapat menumbuhkan religiusitas, disiplin, kerja keras berorientasi 

pada prestasi dengan meningkatkan peranan desa pekraman, banjar, 

subak, sekaa dalam menjaga adat, budaya dan agama 

5. Membangun pemerintahan  yang bersih, responsif, berintegritas, 

profesional, dan berjiwa enterpreneur yang berorientasi  pada pelayanan 

publik.(Situs Resmi Pemerintah Kabupaten2 Gianyar _ 

www.gianyarkab.go.id.htm)  

3.3   Lambang Kabupaten Gianyar 

Selain visi dan misi, setiap daerah juga memiliki lambing daerah tersendiri. 

Lambang Daerah KabupatenGianyar Sesuai Dengan Peraturan Daerah Tentang 

Lambang Daerah Kabupaten Gianyar No.21/PD/dprd/1972 Tanggal 10 Agustus 

1972 adalah sebagai berikut. 

Gambar: 3.1 Lambang Kabupaten Gianyar 

 

(Situs Resmi Pemerintah Kabupaten2 Gianyar _ www.gianyarkab.go.id.htm)  

Penjelasan Lambang 

 Warna Lambang : 

1. Dasar Lambang berwarna Kuning Muda 

http://www.gianyarkab.go.id.htm/
http://www.gianyarkab.go.id.htm/


2. Bintang, Padi berwarna Kuning Emas 

3. Pelinggih, Rantai Patung dan Legong berwarna merah bata 

4. Dasar gambar di dalam lingkaran rantai berwarna hijau tua 

5. Tulisan : Dharma Raksata Raksita berwarna hitam 

Arti Lambang : 

1. Segi lima sama sisi : melambangkan falsafah Negara Pancasila 

2. Bintang kuning emas bersegi lima : melambangkan Ketuhanan Yang Maha 

Esa 

3. Rantai : dengan mata rantai berjumlah 45 buah, melambangkan tahun 

Proklamasi Kemerdekaan 1945 

4. Padi dan Kapas : melambangkan kemakmuran – 51 butir padi, 

mencerminkan Kabupaten Gianyar terdiri dari 51 buah desa. – 7 tangkai 

bunga kapas, mencerminkan Kabupaten Gianyar terdiri dari 7 buah 

kecamatan. 

5. Bulan Pejeng (Nakara) di dalam pelinggih pura Penataran Sasih, 

merupakan salah satu peninggalan sejarah (purbakala) dari nenek moyang 

Bangsa Indonesia yang tersohor diseluruh dunia, yang melambangkan 

kepahlawanan , kebesaran/ kemegahan, kekuatan dan kemakmuran. 

6. Patung, Pelinggih dan Legong : melambangkan ketinggian nilai-nilai 

Kebudayaan dan Keseniannya. 

7. Tulisan Dharma Raksata Raksita : artinya barang siapa yang berbuat 

Dharma, maka ia akan dilindungi oleh Dharma itu sendiri. 

Arti  Warna Lambang 

1. Warna kuning muda mengandung arti keluhuran dan cinta kasih. 

2. Warna merah bata mengandung arti keperwiraan. 

3. Warna hijau tua mengandung arti damai, kesuburan, pengharapan dan 

optimisme. 



4. Warna hitam mengandung arti ketegasan. Warna putih menandung arti 
kesucian 

 

 

3.4  Letak Geografis 

                Secara geografi letak wilayah Kabupaten Gianyar 08018,48” - 

08038,58”Lintang Selatan, 115013,29” - 115022,23”Bujur Timur. Kabupaten 

Gianyar sebagai salah satu Kabupaten yang ada di provinsi Bali posisinya 

berbatasan dengan  kabupaten/kota sebagai berikut: 

Sebelah Utara  : Kabupaten Bangli 

Sebelah Timur  : Kabupaten Klungkung, dan Kabupaten  

                                      Bangli 

Sebelah Selatan : Selat Badung dan Samudra Indonesia 

Sebelah Barat  : Kota Denpasar dan Kabupaten Badung 

 

Kabupaten Gianyar memiliki luas wilayah 368 Km² atau sekitar 6,53% dari 

luas wilayah Provinsi Bali. Bagian terluas wilayah Kabupaten Gianyar ( 45,70 % ) 

terletak pada ketinggian 100 – 500 meter dari permukaan laut. terdapat 12 buah 

sungai yang melintas diwilayah Gianyar dan sebagian besar airnya dipergunakan 

untuk air irigasi persawahan dan wisata air. Bila dilihat dari luas wilayah per 

kecamatan, dapat dilihat dalam tabel berikut : 

Tabel  3.1  Luas wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten 

                  Gianyar 

NO Nama Kecamatan Luas Wilayah Keterangan 

1 Payangan 75,88 Km2 20,62% 

2 Tegallalang  61,80 Km2  16,79% 

3 Sukawati   55,02 Km2 14,95% 

4 Gianyar  50,59 Km2 13,75% 

5 Tampaksiring  42,63 Km2 11,58% 

6 Ubud  42,38 Km2 11,52% 

7 Blahbatuh  39,70 Km2 10,79% 

Sumber: Gianyar dalam angka, 2014 



Secara fungsional  keseluruhan luas wilayah Kabupaten Gianyar terbagi 

menjadi  wilayah persawahan  14.732 Ha, Tanah kering 21.879 Ha dan tanah 

lainnya berupa Rawa-rawa, Tambak, kolam/ tebat/ empang luasnya 171 Ha (Situs 

Resmi Pemerintah Kabupaten2 Gianyar _ www.gianyarkab.go.id.htm) 

Secara rinci persentase luas wilayah masing-masing kecamatan tampak 

seperti pada gambar berikut ini. 

 

Gambar: 3.2  Persentase Luas Wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten  
                       Gianyar. 

 

Dari gambar di atas tampak jelas bahwa Kecamatan Payangan mempunyai 

wilayah paling luas (20,62%).  Dilihat secara keseluruhan, peta Kabupaten Gianyar 

seperti tampak berikut ini. 

 

  Gambar: 3.3. Peta Wilayah  Kabupaten Gianyar 
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3.5  Pemerintahan 

  Sebagai daerah kabupaten dalam menjalankan roda pemerintahannya Kabupaten 

Gianyar dipimpin oleh Bupati dibantu oleh berbagai instansi pemerintah, kecamatan, dan 

desa/kelurahan.  Saat ini pemerintahan Kabupaten Gianyar telah mengalami kemajuan 

dengan pesat. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya penghargaan yang telah diraihnya 

seperti penghargaan sebagai Kabupaten layak anak, penghargaan kepemilikan akta 

kelahiran tertinggi di Bali dan juga di tingkat nasional, dan penghargaan lainnya.  Secara 

keseluruhan wilayah Kabupaten Gianyar di bagi menjadi  7 (tujuh) kecamatan, yang 

masing-masing merupakan pemerintahan kecamatan yang dalam menjalankan roda 

pemerintahannya dipimpin oleh camat.  Ketujuh kecamatan yang dimaksud adalah: 

Kecamatan  Blahbatuh,  Kecamatan Gianyar, Payangan, Tegallalang. Tampaksiring, 

Sukawati, dan Ubud.  Dari tujuh kecamatan tersebut terbagi menjadi 70 desa dinas dan 

272 desa adat. Secara rinci  jumlah desa dan banjar yang ada di masing-masing 

kecamatan seperti tampak pada  table 3.2 berikut ini. 

Tabel : 3.2   Jumlah Desa/Kelurahan & Banjar/Lingkungan 

                     per Kecamatan Dirinci menurut Dinas dan Adat Tahun 2016 

Kecamatan Desa  Banjar  

 Dinas Adat Dinas Adat 

Gianyar 12 42 96 109 

Blahbatuh 9 36 67 73 

Sukawati 12 33 111 112 

Ubud 8 32 80 82 

Payangan 9 48 59 59 

http://id.wikipedia.org/wiki/Blahbatuh,_Gianyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Gianyar,_Gianyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Payangan,_Gianyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Tegallalang,_Gianyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Tampaksiring,_Gianyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Sukawati,_Gianyar
http://id.wikipedia.org/wiki/Ubud,_Gianyar


Tegallalang 7 45 65 65 

Tampaksiring 7 36 70 71 

 70 272 548 571 

Sumber:  Bagian Pemdes Setda Kabupaten Gianyar, 2014 

 

Dari Tabel 3.2 di atas menggambarkan bahwa Kecamatan Gianyar dan Kecamatan 

Sukawati memiliki desa dinas terbanyak (masing-masing sebanyak 12 desa adat) 

dibanding kecamatan yang lain.  Sedangkan desa adat terbanyak dimiliki 

Kecamatan Payangan, disusul kecamatan tegallalang. Sementara itu, jika dilihat 

banjar dinas maupun banjar adat tampak Kecamatan Sukawati memiliki jumlah 

terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya. Apabila dilihat dari pengertiannya,  

dengan diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1979 di Bali dikenal adanya dua 

pengertian desa: Pertama, 'desa' dalam pengertian hukum nasional, sesuai 

dengan batasan yang tersirat dan tersurat dalam Undang-undang No. 5 Tahun 

1979 tentang pemerintahan desa yang dalam hal ini disebut desa dinas. 

 Desa dinas dalam pengertian ini adalah desa yang secara administrative 

melaksanakan berbagai kegiatan administrasi pemerintahan atau kedinasan. Desa 

dalam pengertian yang kedua, yaitu Desa adat atau Desa Pakraman, mengacu 

kepada kelompok tradisional dengan dasar ikatan adat istiadat dan terikat oleh 

adanya tiga pura utama (Kahyangan Tiga). Dasar pembentukan desa adat dan 

desa dinas memiliki persyaratan yang berbeda, sehingga wilayah dan jumlah 

penduduk pendukung sebuah desa dinas tidak selalu sama dengan desa adat 

(Hadi, 2013).  Selanjutnya dijelaskan juga bahwa Kelembagaan Desa Adat mampu 

bertahan dari intervensi yang dilakukan pemerintah dengan melakukan 

kompromi dan penyesuaian, meskipun ada dualisme antara Desa Adat dan Desa 

Dinas. Namun dari segi keterikatan masyarakatnya, Desa Adat lebih memiliki 

keterikatan emosional dengan warganya dibandingkan dengan Desa Dinas yang 

hanya menjalankan fungsi administratif. 

                 Desa pakraman mempunyai struktur organisasi dan pemerintahan yang 

bervariasi. Sebagian desa pakraman menggunakan sistem pemerintahan tunggal 



dimana hanya ada seorang pejabat puncak dalam struktur pemerintahannya, 

yang lazim disebut Bendesa atau Kelihan Desa. Bendesa biasanya diibantu oleh 

beberapa orang pejabat desa, yaitu pejabat yang melaksanakan fungsi sebagai 

sekretaris (penyarikan/juru tulis), bendahara (patengen/pasedahan/juru raksa), 

dan pejabat-pejabat lainnya sesuai keperluan. Mereka, mulai dari bendesa dan 

pejabat-pejabat desa lainnya itu lazim disebut sebagai prajuru. Desa pakraman 

dengan sistem pemerintahan tunggal seperti tersebut di atas umumnya terdapat 

didaerah daerah Bali dataran, sedangkan desa pakraman di daerah-daerah 

pegunungan yang disebut daerah Bali-Age sebagian masih menganut sistem 

pemerintahan kolektif atau kembar, dimana terdapat lebih dari seorang pejabat 

puncak dalam sistem pemerintahannya, dengan sebutan yang bervariasi pula, 

seperti kubayan, kubahu, dan lain-lain. Untuk struktur pemerintahan desa 

pakraman yang ada di Kabupaten Gianyar pada umumnya mengikuti struktur 

desa pakraman yang ada di Bali dataran. 

Seperti berlaku pada daerah-daerah lainnya di Indonesia pada umumnya 

dan di Bali khususnya, Pemerintahan  Kabupaten Gianyar juga memiliki Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD 

mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya yakni fungsi legislasi, bageting, dan 

fungsi kontrol. Secara lengkap keberadaan DPRD Kabupaten Gianyar dibahan 

dalam bab 7 tentang sector public dari buku ini.  Sementara itu dalam 

menjalankan pemerintahannya, Kabupaten Gianyar dipimpin oleh Bupati dan 

dibantu oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD), camat, dan lurah/kepala 

desa. 

3.6 Kondisi Sosial    

3.6.1 Pendidikan  

  Baik buruknya kualitas sumberdaya manusia suatu daerah sangat 

dipengaruhi oleh tinggi rendahnya pendidikan yang ditempuh, oleh karena itu 



keberadaan fasilitas pendidikan dan sarana lainnya di suatu daerah memegang 

peranan penting dalam menunjang keberhasilan pendidikan penduduknya. 

Disamping itu pendidikan juga menjadi salah satu indikator dalam mengukur 

indek pembangunan manusia suatu daerah. Terkait dengan hal ini maka upaya 

peningkatkan pendidikan masyarakat menjadi prioritas pembangunan suatu 

daerah selain pembangunan lainnya. Indikator yang perlu ditingkatkan yakni 

partisipasi sekolah penduduk, yang konsekwensinya perlu tersedia fasilitas fisik 

dan dukungan peralatan pendidikan maupun tenaga guru yang memadai. 

Kabupaten Gianyar memiliki Pendidikan pra sekolah seperti Taman Kanak-Kanak 

sebanyak 120 buah,  Sekolah Dasar ada 289 buah, SLTP 47 buah, SMU 17 buah 

dan SMK ada 27 buah. Dalam kaitannya dengan pendidikan penduduknya secara 

rinci akan dijelaskan di bab IV bagian pendidikan dari buku ini. 

 

3.6.2 Kesehatan  

Hidup sehat menjadi impian setiap orang, oleh karena itu untuk mendukung 

impian dapat hidup sehat maka keberadaan fasilitas pendukung serta pola hidup 

sehat menjadi hal yang sangat penting. Disamping itu masalah kesehatan 

merupakan salah satu indikator dalam menentukan indek pembangunan manusia 

suatu daerah. Oleh karena itu keberadaan sarana kesehatan menjadi sangat 

penting untuk mendukung tingkat kesehatan suatu masyarakat.  Ketersedian 

sarana kesehatan di Kabupaten Gianyar sampai dengan akhir tahun 2016 adalah : 

Rumah Sakit Pemerintah ada satu buah dengan 210 kapasitas tempat tidur. 

Rumah sakit swasta ada 3 buah dengan jumlah tempat tidur 116 buah. Puskesmas 

13 unit, tersebar di seluruh Kecamatan, Puskesmas Pembantu pemerintah ada 65 

unit.  Disamping penyediaan sana kesehatan untuk meningkatkan pelayanan 

kesehatan kepada masyarakat usaha penyediaan tenaga kesehatan juga 

ditingkatkan. Jumlah Dokter di RSU Gianyar sekitar 73 orang. Sedangkan di 

Puskesmas terdapat sekitar 110 orang dokter. Kemampuan daya tampung dan 



fasilitas Rumah Sakit Umum Gianyar telah diupayakan peningkatannya.  Khusus 

untuk pelayanan Keluarga Berencana terdapat 81 buah Klinik KB yang tersebar di 

tujuh Kecamatan.  

3.6.3 Tempat Ibadah 

Penduduk kabupaten Gianyar sebagian besar memeluk agama Hindu. 

Dalam menjalankan ibadahnya sarana ibadah yang diperlukan adalah pura. 

Terkait dengan kepentingan sarana tersebut, Jumlah peribadatan umat Hindu 

sebanyak 3.766 buah terdiri dari 46 Dang Kahyangan, 969 Kahyangan Tiga dan 

2.750 pura lainnya. Selain penduduk yang memeluk agama Hindu ada juga yang 

memeluk agama lainnya seperti Islam, Kristen, dan Budha. Sarana ibadah untuk 

agama lain selain Hindu juga telah tersedia seperti: Wihara 1 buah, Gereja 12 

buah dan mesjid/musola 17 buah. Peranan Lembaga Adat sangat besar artinya 

bagi kelestarian perkembangan agama Hindu serta kepentingan Kedinasan dan 

Stabilitas sehingga perlu dipertahankan keberadaannya. Jumlah desa adat 271 

buah, banjar adat 572 buah dan organisasi Subak (sawah dan tanah kering) 

berjumlah 575 buah (Situs Resmi Pemerintah Kabupaten2 Gianyar _ 

www.gianyarkab. go.id.htm) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

DEMOGRAFI 

 

 

 

 
     Kabupaten Gianyar tergolong kabupaten yang banyak diserbu oleh para 

pencari kerja, hal ini mengingat kabupaten Gianyar sebagai daerah seni dan 

destinasi wisata dengan sendirinya tersedia lapangan kerja sesuai dengan potensi 

yang dimiliki. Hal ini menyebabkan banyak penduduk luar yang mencari sumber 

penghidupan di kabupaten ini. Berbicara masalah demografi/masalah 

kependudukan tentu yang pertama terlintas di benak kita adalah semakin 

bertambahnya jumlah penduduk di setiap daerah dan menumpuknya jumlah 

penduduk di kantong-kantong pusat kegiatan. Pertumbuhan penduduk tersebut 

hanya sebagian kecil saja disebabkan oleh pertumbuhan alami tetapi lebih banyak 

karena mutasi penduduk baik dari kabupaten lain di Bali maupun dari luar 

Bali.Penduduk merupakan sumberdaya manusia sekaligus menjadi sumberdaya 

pembangunan dari setiap daerah. Penduduk akan menjadi aset pembangunan 

apabila  dapat diberdayakan secara optimal,  sebaliknya penduduk akan menjadi 

beban pembangunan apabila jumlah penduduk yang besar tidak disertai kualitas 



sumberdaya manusia yang memadai. Tinggi rendahnya kualitas sumberdaya 

manusia suatu daerah dapat dilihat dari beberapa indikator seperti penduduk 

berdasarkan jenis kelamin dan sex rasio, umur, pendidikan, dan lain-lainnya.  

Mengenai hal ini akan diuraikan secara rinci sebagai berikut.  

4.1  Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Sex Rasio 
 

Penduduk merupakan sumberdaya manusia yang menjadi modal 

pembangunan, namun jika penduduk terlalu banyak tanpa diimbangi dengan 

ketersediaan lapangan kerja maka penduduk justru akan menjadi beban 

pembangunan. Berbagai persoalan akan muncul. Secara regional penyebab 

banyaknya penduduk yang masuk ke daerah Kabupaten Gianyar adalah karena 

mencari pekerjaan.Tabel berikut menggambarkan jumlah penduduk menurut 

jenis kelamin dan sex ratio  per kecamatan di Kabupaten Gianyar pada tahun 

2016. 

 

Tabel: 3.3   Penduduk  menurut  Jenis  Kelamin  dan  Sex  Rasio 

                    di Kabupaten Gianyar Tahun 2016 

Kecamatan 
 

Laki Perempuan Jumlah Sex Rasio 

Gianyar 46 580 45 710 92.290 101,90 

Blahbatuh 35 410 34.880 70.290 101,52 

Sukawati 61 300 59 610 120.910 102,84 

Ubud 36 760 36 100 72.860 101,83 

Payangan 21 320 21 310 42.630 100,05 

Tegallalang 26 480 26 240 52.720 100,91 

Tampaksiring 24 350 23 550 47.900 103,40 

Kab. Gianyar         252 200 247 400 499.600 101,94 

Sumber: Badan Pusat Statisti  Kab.Gianyar, 2017 

Dari table 3.3  tampak bahwa, Kecamatan Sukawati memiliki jumlah 

penduduk terbesar dibanding kecamatan yang lain, sementara Kecamatan 

Payangan memiliki jumlah penduduk yang paling kecil.  Dilihat dari perspektif 

gender, keseluruhan kecamatan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan 



antara penduduk laki-laki dan perempuan. Secara global untuk Kabupaten 

Gianyar tercatat Sex Rasio sebesar 101,94, hal ini berarti bahwa jumlah penduduk 

laki-laki sudah sedikit melebihi penduduk perempuan.   

Kepadadat penduduk di setiap wilayah mencerminkan bahwa wilayah 

tersebut tergolong wilayah yang kelebihan penduduk atau tidak. Untuk 

mengetahui tingkat kepadatan penduduk di wilayah kabupaten Gianyar dapat 

dilihat pada table berikut ini.  

 

 

 

Tabel: 3.4. Kepadatan Penduduk (jiwa/km)di Kabupaten Gianyar  

                     menurut  Kecamatan, 2014-2016 

Kecamatan 2014 2015 2016 

Gianyar 1.792   1. 808 1.824 

Blahbatuh 1.736 11.753753 171.77171 

Sukawati 2.140   2.170 2.198 

Ubud 1.693   1.706 1.719 

Payangan 555      559  562 

Tegallalang 842      848  853 

Tampaksiring 1.108  1.116 11 

Total         1.333  1.345 1.358 

Sumber: BPS, Kab. Gianyar. 2017 

Dari Tabel 3.4 di atas menggambarkan bahwa kepadatan penduduk 

perkilometer persegi tampak setiap tahun semakin meningkat hampir di semua 

kecamatan. Hal ini menggambarkan bahwa setiap tahun terjadi pertambahan 

penduduk di Kabupaten Gianyar. Namun pertambahan penduduk paling 

menonjol terjadi di kecamatan Sukawati dan kecamatan Ubud. Hal ini 

kemungkunan dipengaruhi oleh perkembangan pariwisata dimana di kedua 

daerah ini merupakan pusat perkembangan pariwisata sehingga banyak 

penduduk pendatang yang mencari pekerjaan di wilayah ini. Penduduk terpadat 

terjadi di kecamatan Sukawati yang mencapai dua ribu lebih per kilo meter 



persegi. Sementara kepadatan penduduk terendah adalah di kecamatan 

Payangan dan Tegallalang. 

Apabila dilihat dari jumlah rumah tangga yang ada di Kabupaten Gianyar, 

tampak juga bahwa kecamatan Sukawati memiliki jumlah rumah tangga 

terbanyak dibandingkan dengan kecamatan lainnya, karena memang Kecamatan 

Sukawati memiliki jumlah penduduk terbanyak.  Secara lengkap jumlah rumah 

tangga menurut kecamatan di Kabupaten Gianyar seperti terpapar pada table 3.5 

berikut.  

 

 

Tabel:  3.5   Jumlah Rumah Tangga, di Kabupaten  Gianyar,2014-2016 

Kecamatan 2014 2015 2.016 

GIANYAR     19.920      20.109 20.297 

Blahbatuh 15.035 15.199 15.199 

Sukawati 20.021 24.266 24.606 

Ubud 15.360 15.370 15.397 

Payangan  9.414    9.407 9.414 

Tegallalang 11.127 10.404 10.531 

Tampaksiring 11.209 11.213 11.219 

Jumlah 10 086 105 968 106 663 

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gianyar,2013 

Dari tabel ini tampak bahwa sejalan bertambahnya jumlah penduduk, rata-

rata jumlah rumah tangga  per kecamatan mengalami peningkatan setiap 

tahunnya. Kecamatan Sukawati menduduki peringkat tertinggi yakni mencapai 

24.606 rumah tangga, kemudian disusul Kecamatan Gianyar.   

 

4.3  Jumlah Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk 

Apabila dilihat dari sebaran penduduk dan kepadatannya, sebaran 

penduduk antar Desa dan Kecamatan rangenya relatif tinggi, hal ini ditunjukkan 

oleh tingkat kepadatan penduduk, seperti Kecamatan Payangan hanya 652 jiwa 

per Km2 sedangkan Kecamatan Gianyar sudah mencapai 2.010 jiwa per Km2. 



Secara rinci jumlah rumah tangga, rata-rata penduduk dan kepadatan penduduk 

per kilo meter dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel:  4.3  Jumlah Rumah Tangga, Rata-rata Penduduk dan Kepadatan 
                    Penduduk di Kabupaten  Gianyar,2016 

Kecamatan 

Jumlah 

Rumah 

Tangga 

Rata – Rata Penduduk Kepadatan 

Penduduk 

(Per Km2) 

Per Rumah 

Tangga 

Per 

Desa 

Gianyar 20.297 5 6.151 2.010 

Blahbatuh 15.199 5 8.732 1.100 

Sukawati 24.606 5 9.046 1.100 

Ubud 15.397 5 9.155 1.748 

Payangan 9.414 5 5.254    652 

Tegallalang 10.531 5 7.514    681 

Tampaksiring 11.219 4 9.150 1.308 

Jumlah 106.663 5 7.425 1.432 
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Gianyar, 2016 

 Dari tabel di atas tampak bahwa  sampai tahun 2016 di Kabupaten Gianyar 

terdapat 106.663 rumah tangga. Jika dilihat rata-rata jumlah anggota rumah 

tangga terdiri dari 5 orang.  Idealnya 5 orang ini terdiri dari 3 anak dan orang tua 

(ayah dan ibu). Mencermati sebaran penduduk antar Desa dan Kecamatan yang 

rangenya relatif tinggi, hal ini kemungkinan disebabkan karena Kecamatan 

Gianyar merupakan kecamatan kota sehingga menjadi tujuan utama mobilitas 

penduduk dari wilayah lain.  Sejalan bertambahnya jumlah penduduk, rata-rata 



jumlah rumah tangga  per kecamatan, Kecamatan Sukawati menduduki peringkat 

tertinggi kemudian disusul Kecamatan Gianyar.   

 

 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENDIDIKAN 

 

Salah satu indikator penting yang menentukan Indek Pembangunan 

Manusia ( Human Development Index – HDI) dan Gender Development Index (GDI) 

dari suatu negara adalah pendidikan.  Pendidikan juga sangat menentukan 

kualitas sumberdaya manusia suatu bangsa, oleh karena itu komitmen 

internasional dalam mewujudkan Millenium Development Goals (MDG) telah 

dicanangkan sejak tahun 2000 melalui deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-

bangsa (PBB). Komitmen MDG yang terkait dengan peningkatan kesetaraan dan 

keadilan gender bidang pendidikan tercantum pada Goals ke 2 yakni mencapai 

pendidikan dasar bagi semua dengan tujuan bahwa pada tahun 2015 semua anak 

baik laki-laki maupun perempuan dapat mengenyam pendidikan dasar.  Ini juga 

merupakan bagian dari upaya mewujudkan Goals ke 3 MDG yaitu 

mempromosikan kesetaraan dan pemberdayaan perempuan dengan tujuan 

untuk menghapuskan segala bentuk disparitas gender dalam pendidikan dasar 

dan menengah menjelang tahun 2015. Target MDGs tahun 2015 masih belum 

tercapai secara maksimal sehingga dilanjutkan lagi ke sepakatan Sustainable 

Divelopment Goals (SDGs) dengan target capaian di tahun 2030. 



Salah satu program pembangunan di Indonesia adalah program 

pengembangan kualitas sumberdaya manusia.  Dalam UUD Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab III, Pasal 4 ayat (1),  dinyatakan bahwa 

pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak 

diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai 

kultural dan kemajemukan bangsa. Pada Bab IV, Pasal 5 ayat (1) dinyatakan 

bahwa setiap warga Negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh 

pendidikan yang bermutu. 

Secara jelas tertuang baik dalam deklarasi Millenium Perserikatan Bangsa-

bangsa (PBB), maupun dalam UUD serta program peningkatan kualitas SDM, 

bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk mendapatkan pendidikan, 

karenanya setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam 

memperoleh pendidikan. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 

tentang Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan 

juga manjadi landasan hukum yang kuat dan mengikat semua pihak supaya 

berupaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di berbagai bidang 

termasuk dalam bidang pendidikan. Sementara itu, Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional terutama dalam Bab III Pasal 4 

ayat (1) juga menyatakan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis 

dan berkeadilan serta tidak diskriminasi dengan menjunjung tinggi hak asasi 

manusia, nilai keagamaan, nilai kultural dan kemajemukan bangsa. Pada Bab IV, 

Pasal 5 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang 

sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu.  

Meskipun secara yuridis telah dinyatakan tidak ada perbedaan akses 

antara laki-laki dan perempuan terhadap pendidikan, namun secara realitas 

kesetaraan ini masih belum berjalan sesuai harapan dalam arti perilaku 

ketidakadilan dalam hal pendidikan masih terjadi. Hal ini ditunjukkan oleh kondisi 

dimana pada beberapa indikator pendidikan masih terjadi kesenjangan gender. 



Untuk dapat mewujudkan  kesetaraan dan keadilan gender (KKG) di bidang 

pendidikan serta peningkatan kualitas penduduk dengan sendirinya harus 

ditunjang dengan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta 

kesadaran para penentu kebijakan dalam menyusun program-program 

pembangunan yang responsif gender.  Beberapa hal  penting yang mendukung 

pembangunan pendidikan  di Kabupaten Gianyar serta indikator pendidikan 

secara umum akan diuraikan berdasarkan data yang ada atau yang sudah berhasil 

dikumpulkan sebagai berikut.  Data berikut ini nantinya akan dapat dipakai 

sebagai dasar dalam menyusun kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan 

pendidikan yang responsif gender di Kabupaten Gianyar sehingga pada gilirannya 

kesetaraan gender di bidang pendidikan dapat terwujud.  

Pendidikan dapat memberikan nilai-nilai kognitif, afektif dan psikomotorik 

kepada setiap individu selain dapat digunakan sebagai alat untuk 

mentransformasikan nilai-nilai yang berguna dalam kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, pendidikan bagi setiap individu tanpa 

membedakan jenis kelamin menjadi hal yang mutlak dan penting. Dalam rangka 

peningkatan pembangunan di Indonesia khususnya di Kabupaten Gianyar, 

peningkatan kualitas penduduk (sumber daya manusia/SDM) tidak dapat ditunda 

lagi. Terlebih lagi di era pembangunan yang berwawasan otonomi daerah saat ini. 

Pembangunan dari bawah (bottom up) harus disinergikan dengan kebijakan dari 

atas (top down) dan sudah selayaknya mengikutsertakan partisipasi masyarakat 

secara penuh, baik sebagai subjek maupun sebagai objek pembangunan. Sebagai 

subjek,  penduduk harus mampu sebagai pelopor penggerak pembangunan, 

sedangkan sebagai objek masyarakat  juga harus menikmati  hasil pembangunan 

itu sendiri. Dalam konteks ini peningkatan kualitas penduduk harus secara terus-

menerus diupayakan lewat peningkatan kualitas pendidikan agar berkorelasi 

dengan peningkatan kualitas pembangunan.  

Saat ini di di Provinsi Bali maupun di Kabupaten Gianyar secara umum 

telah terlihat adanya transisi pendidikan.  Transisi pendidikan tidak hanya 



meliputi proses perubahan dari masyarakat yang tidak terdidik menjadi 

masyarakat yang terdidik, tetapi juga meliputi perubahan ke arah bentuk 

pendidikan yang mempunyai kualitas yang lebih baik (Nachrowi, 1995; Marhaeni, 

2005:38). Transisi tersebut meliputi tiga hal, yaitu (1) adanya kesempatan belajar 

yang semakin luas dan merata; (2) makin lamanya seseorang menghabiskan 

waktunya di bangku sekolah; dan (3) semakin meningkatnya kemampuan 

masyarakat membiayai pendidikan dan masyarakat membutuhkan pendidikan 

yang berkualitas. Dalam kaitan tersebut, upaya pemerintah dalam peningkatan 

kualitas SDM melalui jalur pendidikan terlihat nyata terutama sejak tahun tujuh 

puluhan. Hal itu terlihat dari peningkatan sarana pendidikan, khususnya 

pembangunan SD inpres dan program Wajib Belajar Sembilan Tahun. Selain itu, 

dikenal pula adanya program Kejar Paket A, program BOS (bantuan operasional 

sekolah), dan lain-lain yang tujuan akhirnya adalah agar semua penduduk usia 

sekolah, baik laki-laki maupun perempuan dapat mengikuti pendidikan minimal 

pada jenjang pendidikan dasar. 

Ditinjau dari perspektif gender secara normatif terlihat bahwa kebijakan 

dan program pemerintah dalam bidang pendidikan, baik pada tingkat pendidikan 

dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi tidak menunjukkan adanya 

diskriminasi gender. Pasal 5 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 20 Tahun  2003 

dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan bahwa “setiap warga negara 

mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”.Akan 

tetapi, dalam realitas outputnya masih terlihat adanya ketimpangan gender yang 

cukup signifikan terutama pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi. Profil 

pendidikan penting dikemukakan sebagai sarana strategis untuk mengetahui 

tingkat keberhasilan program pemerintah dalam pembangunan bidang 

pendidikan. Berikut ini adalah analisis gender terhadap beberapa indikator 

pendidikan. 

                                                                      

5.1 Angka Partisipasi Murni (APM) 



Salah satu indikator pendidikan yang dapat dipakai untuk mengukur 

kualitas penduduk adalah angka partisipasi murni (APM). Angka partisipasi murni 

dalam hal ini yang dimaksudkan adalah proporsi anak sekolah pada suatu 

kelompok umur tertentu yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai 

dengan kelompok umurnya. Secara matematis APM dapat dihitung dengan cara: 

misalnya, APM SD adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang masih sekolah di 

Sekolah Dasar dibagi jumlah penduduk usia 7-12 tahun, kemudian dikalikan 100. 

APM digunakan untuk melihat angka partisipasi sekolah anak, yaitu anak usia 

sekolah bersekolah tepat waktu sesuai dengan umur mereka. Misalnya anak usia 

7-12 tahun sekolah di Sekolah Dasar, anak usia 13-15 tahun sekolah di SMP, 16-18 

tahun sekolah di SMA. Jadi, APM memberikan penekanan kepada ketepatan usia 

seseorang penduduk dengan jenjang pendidikan yang dijalani. Jika persentase 

APM menunjukkan 100% berarti tidak ada siswa yang mengulang kelas atau 

masuk pada usia yang tidak sesuai dengan jenjang pendidikan. Keadaan APM di 

Kabupaten Gianyar pada beragam jenjang pendidikan ( SD, SMP dan SMA) 

tampak sebagai berikut. 

 

5.1.1 APM Tingkat SD, SMP, dan SMA 

 Dalam konteks kesetaraan gender, kondisi APM juga penting 

diungkapkan, apakah ada kesenjangan dalam indikator ini, karena salah satu 

indikator yang digunakan untuk menilai sukses tidaknya sebuah upaya 

pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan 

adalah Angka Partrisipasi Murni (APM). Kondisi APM Kabupaten Gianyar pada 

jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA dapat dilihat lebih jelas sebagai 

berikut.pada Tabel 5.1.  

 

Tabel: 5.1 .Persentase APM menurut jenjang Pendidikan dan Jenis  

                  Kelamin, tahun 2015 dan 2016. 

Jenjang 2015                   2016 



pendidikan 
L P Rata-rata     L P Rata-rata 

 SD/MI 85.84 83.85 84.85 84.36 83.42 83.89 

SMP/MTS 67.10 64.84 65.97 67.53 68.07 67.80 

SMU/SMK 57.75 54.01 55.88 61.88 57.40 59.64 

Sumber: Disdik Kabupaten Gianyar, 2016 

        Dari table di atas terlihat bahwa angka partisipasi murni jenjang pendidikan 

SD secara rata-rata mencapai 84,85% tahun 2015, sedangkan tahun 2016 turun 

menjadi 83,89%. Jika dilihat perbandingan APM laki-laki dan perempuan tampak 

APM laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan APM perempuan. Sementara itu 

untuk tingkat SMP tampak APM mencapai 65.97% pada tahun 2015 dan 

meningkat menjadi 67.80 di tahun 2016.Ini berarti mengalami peningkatan 

1,83%.  APM tingkat SMA/SMK tahun 2015 mencapai angka rata-rata 55.88%, 

meningkat menjadi 59,64 pada tahun 2016.  Jika dilihat perbandingan APM laki-

laki dan perempuan tampak bahwa APM laki-laki sedikit lebih tinggi dibandingkan 

APM perempuan, baik pada tahun 2015 maupun 2016.  Untuk lebih jelasnya 

perbedaan APM laki-laki dan perempuan di semua jenjang pendidikan dapat 

dilihat seperti pada gambar berikut ini: 

Gambar: 5.1 Persentase APM Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis 

                       Kelamin di Kabupaten Gianyar Tahun 2016 



Sumber: 

Sumber: Disdik Kabupaten Gianyar, 2016 

5.2.3 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD, SMP,SMA/SMK   

Indikator lain yang dipakai untuk mengukur partisipasi penduduk di bidang 

pendidikan adalah angka partisipasi kasar (APK). APK biasanya digunakan untuk 

melihat gambaran mengenai kondisi siswa/murid pada suatu jenjang pendidikan 

tertentu, tanpa memperhatikan usia mereka. APK tingkat SD sebagai contoh, 

dihitung dengan rumus jumlah penduduk yang bersekolah di SD dibagi dengan 

jumlah penduduk usia 7 s.d 12 tahun dikalikan 100. APK pada berbagai jenjang 

pendidikan di Kabupaten Gianyar, akan diuraikan sebagai berikut. 

 

 

Tabel: 5.2  Persentase APK Menurut Jenjang Pendidikan dan Jenis  

                   kelamin Tahun 2015 dan 2016 di Kabupaten Gianyar. 

Jenjang 
pendidikan 

2015                   2016 

L P Rata-rata     L P Rata-rata 

 SD/MI 97.44 94.69 96,07 94,26 93,83 94,05 

SMP/MTS 91.37 90.00 90.68 90,40 91,51 90,95 

SMU/SMK 86.47 82.23 82.23 83.06 79,80 81,43 

       

Sumber: Disdik Kabupaten Gianyar, 2016 
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 Dari tabel tersebut di atas tampak bahwa angka partisipasi kasar jenjang 

pendidikan SD mencapai angka di atas 90 % baik pada tahun 2015 maupun tahun 

2016. Secara rata-rata persentase APK SD mengalami penurunan sebanyak 2.02 % 

dibandingkan tahun 2015. Untuk APK SMP persentasenya juga sudah mencapai 

angka rata-rata 90,68% tahun 2015 dan sedikit meningkat pada tahun 2016 

menjadi 90,95%. Sementara itu APK SMA/SMK menunjukkan persentase masih di 

bawah 90% yakni hanya 82,23% tahun 2015 dan turun menjadi 81,43% tahun 

2016. Jadi APK juga menunjukkan semakin tinggi jenjang pendidikan semakin 

mengecil pula persentase APK nya. Secara gender APK di jenjang pendidikan SD, 

SMP maupun SMK tidak menunjukkan perbedaan yang terlalu signifikan. Untuk 

lebih jelasnya perbedaan APK laki-laki dan perempuan menurut jenjang 

pendidikan tahun 2016 akan ditampilkan dalam bentuk gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 

Gambar: 5.2  Persentase APK Menurut Jenjang Pendidikan dan jenis 

                       Kelamin di Kabupaten Gianyar Tahun 2016 



 

 Fakta ini menunjukkan kesadaran orang tua di Gianyar cukup tinggi untuk 

membekali anak-anaknya pendidikan sebagai bekal hidupnya dikemudian hari. 

Fakta ini dapat mematahkan pandangan klasik, yang menyebutkan “anak 

perempuan tidak usah menempuh pendidikan tinggi-tinggi karena toh nantinya 

akan kesibukan dan tempat kerjanya di dapur”. Realitas ini menunjukkan bahwa 

di Bali, beberapa sekolah dan perguruan tinggi tertentu siswa atau mahasiswanya 

secara mayoritas adalah berjenis kelamin perempuan. Misalnya, yang menempuh 

pendidikan pada bidang ilmu kebidanan, keperawatan, kuliner (masak),  front 

office, dan yang lainnya.  

 Orang tua di Kabupaten Gianyar berarti telah menyadari bahwa minimal 

anak-anaknya mampu menempuh pendidikan yang diwajibkan oleh pemerintah 

sesuai dengan program “Partisipasi Wajib Belajar 12 Tahun”.  Ini artinya, seorang 

anak, baik berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan didorong, dimotivasi 

oleh orang tuanya agar menempuh pendidikan paling singkat 12 tahun, yaitu 

sampai menamatkan SMU/SMK atau sekolah sederajat.    

 

 

5.2.1  APS Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK 

-15

5

25

45

65

85

105

125

SD SMP SMA

94.26 90.4
83.0693.83 91.51

79.8

L

P



Angka Partisipasi Sekolah yang selanjutnya disingkat APS adalah salah satu 

indikator yang digunakan untuk menilai sukses tidaknya sebuah upaya 

pemerataan dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang pendidikan. 

Untuk mengetahui tingkat kualitas penduduk maka APS adalah salah satu 

indikator yang penting untuk diungkapkan, karena hal ini dapat dipakai untuk 

melihat apakah anak-anak yang masuk SD sudah sesuai dengan usianya.  Secara 

rinci gambaran APS SD di Kabupaten Gianyar periode 2015 dan 2016 dipaparkan 

pada Tabel 4.13.   

 

Tabel   : 5.3   Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tingkat SD, SMP dan SMA/SMK  

                        menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Gianyar,2015 dan 2016 

Satuan 
pendidikan 

2015                   2016 

L P Rata-rata     L P Rata-rata 

 SD/MI 97,1 96,09 96,62 95,15 95,34 95,25 

SMP/MTS 90,96 89,52 90,24 89,69 90,14 89,91 

SMU/SMK 60,33 55,65 57,99 55,65 58,15 61,11 

Sumber: Disdik Kabupaten Gianyar, 2016 

                  Dari Tabel 5.3 ini terungkap bahwa angka partisipasi sekolah (APS) pada 

jenjang pendidikan SD menunjukkan kondisi cukup menggembirakan karena 

sudah mencapai angka di atas 90%, dan itu terjadi, baik untuk anak laki-laki 

maupun anak perempuan. Jika dilihat perbandingan tahun 2015 dan tahun 2016 

secara umum tampak terjadi sedikit penurunan 1,37%. Dilihat dari perspektif 

gender tampak tidak terjadi perbedaan yang signifikan. Sementara itu dilihat APS 

tingkat SMP tampak persentasenya lebih kecil dibandingka APS tngkat SD yakni  

rata-rata 90,24 % tahun 2015 dan 89,91% tahun 2016. Ini artinya bahwa APM 

tingkat SMP juga mengalami penurunan 0,33% selama periode dua tahun 

terakhir.  APS tingkat SMA/SMK hanya mencapai angka rata-rata 57,99% tahun 

2015 dan naik menjadi 61,11% di tahun 2016.  Kondisi di atas menggambarkan 

bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan persentase APS semakin mengecil. 



Jika digambarkan  secara umum perbandingan persentase APM laki-laki dan 

perempuan per jenjang pendidikan maka tampak seperti berikut ini. 

Gambar:  5.3  Persentase APS menurut Jenjang Pendidikan dan jenis  

                         Kelamin Tahun 2016 di Kabupaten Gianyar. 

 

Sumber: Disdik Kabupaten Gianyar, 2016 

5.3 Jumlah Siswa 

Secara konseptual siswa diartikan sebagi anak usia sekolah yang 

berpartisipasi aktif mengikuti pendidikan formal persekolahan sesuai dengan 

penjenjangan yang diberlakukan oleh pemerintah. Saat ini pada umumnya para 

orang tua terutama di daerah perkotaan telah memiliki kesadaran dan partisipasi 

yang sangat tinggi untuk menyekolahkan anak-anaknya di TK. Taman kanak-kanak 

atau disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD), yaitu usia 

sampai dengan 6 tahun. Usia anak masuk TK adalah 4-5 tahun dan menyelesaikan 

pendidikan di usia 6 tahun. Jenjang pendidikan di TK adalah TK 0 Kecil (TK Kecil) 

dan TK 0 Besar (TK Besar).  Sementara untuk siswa SD adalah anak-anak yang 

sudah berusia 7 tahun – 12 tahun yang kemudian setelah tamat SD mereka akan 

melanjutkan ke jenjang pendidikan diatasnya yakni sekolah menengah pertama 

(SMP). Sesuai program pemerintah masyarakat Indonesia diharapkan mengikuti 

program wajib belajar 9 tahun sehingga paling tidak masyarakat harus 
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menempuh pendidikan sampai SMP. Program wajar 9 tahun ini dirasa masih 

kurang memberikan kualitas kemampuan bagi masyarakat, oleh karena itu 

pemerintah selanjutnya mencanangkan wajib belajar 12 (dua belas tahun) artinya 

masyarakat diharapkan mempunyai tingkat pendidikan minimal SMA.  Dengan 

berbekal pendidikan SMA, diharapkan penduduk usia kerja dapat memasuki 

lapangan kerja atau menciptakan lapangan kerja sesuai pendidikan yang 

ditamatkan. Saat ini juga banyak masyarakat yang menempuh pendidikan di 

sekolah menengah kejuruan. Dengan menempuh pendidikan di sekolah 

menengah kejuruan, diharapkan setelah tamat bisa terserap di dunia kerja sesuai 

dengan skill yang dimiliki. Bagaimana komposisi penduduk menurut jenjang 

pendidikan yang ada di Kabupaten Gianyar, hal ini seperti terpapar pada tabel  5.4 

berikut ini. 

 

Tabel: 5.4 Jumlah Siswa Menurut Jenjang pendidikan di Kabupaten Gianyar  

                   Tahun 2014-2016 

Jenjang 

Pendidikan 

2014 2015 2016 

L P L+P L P L+P L P L+P 

TK 3.612 3.489 7.101 3.421 3.234 6.655 3.797 3.782 7.579 

SD 24.720 23.589 48.309 24.535 23.540 48.075 24.871 22.995 47.866 

SMP 11.208 10.333 21.541 11.681 10.913 22.594 11.879 11.395 23.274 

SMA 4.246 3.674 7.920 4.125 3.601 7.726 4.023 3.645 7.668 

SMK 3.612 3.489 7.101 7.255 6.565 13.820 7.484 6.662 14.146 

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, 2017 

 

Tabel 5.4 di atas menggambarkan jumlah keseluruhan siswa TK di 

Kabupaten Gianyar pada tahun 2014 sebanyak 7.101 orang dengan perbandingan 

siswa laki-laki lebih banyak dari pada perempuan yakni laki-laki 3.612 orang dan 

siswa perempuan 3.489 orang. Pada tahun 2015  jumlah siswa TK mengalami 

sedikit penurunan  dari 7.101 menjadi 6.655. Tahun 2016 jumlahnya meningkat 

menjadi 7.579 orang. Terkait dengan jumlah siswa laki-laki dan perempuan untuk 

di tingkat TK tampaknya sedikit lebih banyak siswa laki-laki namun tidak terlalu 



jauh berbeda jumlahnya. Ada satu hal penting yang mesti diperhatikan dalam 

kaitan dengan Sekolah Taman Kanak-kanak, yaitu sistem pendidikan dan 

pengajaran. Sistem pembelajaran di TK tidak jauh berbeda dengan di SD, SMP, 

SMA, yaitu menekankan kecerdasan intelektualitas. Padahal berdasarkan 

kurikulum TK, pendidikan dan pengajaran di TK  seharusnya yang lebih ditekankan 

adalah pada pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu perkembangan 

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan 

lebih lanjut. (Id.wikipedia.org/Taman kanak-kanak). Kedua, yang perlu dipikirkan 

dan ditindaklanjuti adalah memberikan porsi pembelajaran yang berimbang 

antara bidang sosial dengan bidang sain. Pembelajaran sosial seperti bagaimana 

anak-anak bisa berbagi makanan atau cerita, berterima kasih, bertenggang rasa, 

bermain  dan makan bersama, dan lain-lain sangat penting dalam pembentukan 

karakter. Dengan demikian anak-anak sejak dini telah belajar tentang nilai-nilai 

kebersamaan, kejujuran, dapat mengemukakan pendapat, menghargai barang 

dan atau orang lain.  

 Sementara itu, dilihat jumlah siswa SD tampak bahwa pada tahun 2014  

mencapai jumlah 48.309 jiwa yang terdiri dari 24.720 siswa laki-laki dan 23.589 

siswa perempuan. Ini artinya bahwa siswa laki-laki  lebih banyak jumlahnya 

dibandingkan dengan siswa perempuan.  Pada tahun 2015 mengalami sedikit 

penurunan dibandingkan tahun 2014, demikian juga tahun 2016 mengalami 

penurunan  jumlah disbanding tahun 2015. Ini artinya bahwa selama tiga tahun 

terakhir jumlah siswa SD terus mangalami penurunan. Kondisi ini menunjukkan 

bahwa jumlah anak-anak usia SMP di Gianyar setiap tahun semakin berkurang. 

Ada anggapan bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan biasanya jumlah 

siswa akan semakin menurun.Hal ini rupanya terjadi pula di Kabupaten Gianyar 

dimana jumlah siswa di jenjang pendidikan SMA jauh lebih sedikit jumlahnya 

dibandingkan dengan jumlah siswa SD dan SMP. Hal ini nyata terlihat pada tabel 

4.14 di atas. Jumlah murid SMA tahun 2014 mencapai 7.920 orang yang terdiri 

dari 4.246 siswa laki-laki dan 3.674 siswa perempuan. Jumlah ini mengalami 



sedikit penurunan di tahun 2015, demikian juga tahun 2016 juga mengalami 

penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Dilihat dari perspektif gender  

tampak bahwa jumlah murid perempuan lebih sedikit dibandingkan siswa laki-

laki. 

Untuk satuan pendidikan SMK selama ini tampaknya memang banyak 

diminati oleh generasi muda, hal ini tampak dari keberadaan siswa SMK yang 

setiap tahunnya menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2014 jumlah siswa SMK 

hanya 7.101 orang yang terdiri dari 3.612 laki-laki dan 3.489 perempuan,  dan 

tahun 2015 meningkat menjadi 13.820 orang, seterusnya tahun 2016 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan mencapai jumlah 14.146 siswa.  Jadi selama 

tiga tahun terakhir mengalami peningkatan hampir 100%. 

Dari kenyataan ini ada dua hal yang dapat digaris bawahi dari data di atas. 

Pertama, tingkat kesadaran penduduk semakin tinggi untuk memilih sekolah 

kejuruan. Hal-hal yang ditengarai sebagai alasannya adalah (1) mereka tidak ingin 

melanjutkan ke perguruan tinggi nantinya, (2) ingin mendapatkan skill agar segera 

setelah tamat dapat bekerja, (3) belajar sambil menyalurkan hobi, dan lain-lain. 

Menyikapi hal ini, para pihak terkait harus lebih memperhatikan dan mendorong 

SMK-SMK untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan memberi fasilitas 

sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan demikian kualitas out-put SMK 

dapat ditingkatkan dan pada gilirannya mampu bersaing di pasaran kerja lokal, 

nasional, dan internasional. Kedua, animo anak laki-laki untuk mengikuti 

pendidikan di sekolah kejuruan sangat tinggi. Suatu hal yang patut disyukuri di 

tengah masyarakat yang menganut sistem patrilineal (purusa). Secara umum 

perbandingan persentase  siswa laki-laki dan perempuan dari jenjang pendidikan 

SD – SMA/SMK  seperti terlihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar:  5.4  Siswa TK- SMA/SMK Menurut Jenis Kelamin  

                         di Kota  Gianyar Tahun 2016 



 

 Sumber:  Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, 2017  

              Dari gambar di atas tampak bahwa kesenjangan gender di dunia 

pendidikan terutama pada akses dan pemerataan masih menunjukkan terjadi 

kesenjangan gender di semua jenjang pendidikan. Hal ini mengindikasikan masih 

ada perbedaan perlakuan dalam memberikan akses dalam menempuh pendidikan 

bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Hal ini cenderung lebih dipengaruhi oleh 

faKtor budaya atau stereotip gender. 

5.4  Keberadaan Guru 

Guru memegang peranan yang sangat sentral dalam dunia pendidikan, oleh 

karena itu keberadaan (eksistensi) guru secara kuantitas dan kualitas, sangat 

penting untuk diperhatikan demi kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. 

Kualitas peserta didik, banyak ditentukan oleh guru melalui peranan yang harus 

dijalankannya. Guru merupakan perangkat lunak pendidikan yang menunjang 

keberhasilan out put siswa yang berkualitas, selain perangkat keras pendidikan, 

seperti fasilitas-fasilitas yang dimiliki sekolah-sekolah SD, SMP dan SMA, maupun 

jumlah sekolah untuk semua jenjang pendidikan sebagaimana yang telah dibahas 

pada sub bab sebelumnya.  Tabel berikut ini menyajikan secara rinci  perangkat 

lunak pendidikan (guru) mulai jenjang pendidikan SD sampai SMA/sederajat  di 

Kabupaten Gianyar, sesuai dengan data yang berhasil dihimpun.  

5.4.1  Guru Taman Kanak-kanak 
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 Pendidikan taman kanak-kanak merupakan pendidikan paling dasar yang 

akan membentuk karakter anak, oleh karena itu keberadaan guru dalam hal ini  

memegang peranan yang sangat penting baik secara kualitas maupun kuantitas. 

Terkait dengan keberadaan guru TK di Kabupaten Gianyar terpapar dalam table 

berikut ini. 

Tabel : 5.5 Jumlah Guru TK  menurut Jenis Kelamin di Kab Gianyar,  

                  Tahun  2015  dan  2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar - 39 39 1 166 167 

Blahbatuh - 16 16 1 110 111 

Sukawati - 19 19 5 117 122 

Ubud - 14 14 1 162 163 

Payangan 1 2 3 2 48 50 

Tegallalang - 17 17 2 74 76 

Tampaksiring - 20 20 3 65 68 

Jumlah 1 127 128 15 742 757 

Sumber :  Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar, 2016 

   

Dari table di atas tampak bahwa keberadaan guru TK di Kabupaten Gianyar 

tahun 2016 mengalami peningkatan yang cukup drastic dibandingkan tahun 2015. 

Sementara itu jika dilihat dari jumlah guru per kecamatan tampak bahwa guru TK 

terbanyak ada di kecamatan Gianyar dan disusul kecamatan Ubud. Di kecamatan 

Payangan jumlah guru TK paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya. Dilihat 

dari perspektif gender jelas tampak bahwa perempuan mendominasi baik tahun 

2015 maupun 2016, malahan pada tahun 2015 hanya ada 1 guru TK laki-laki di 

kecamatan Payangan. Namun pada tahun 2016 jumlaqh guru TK laki-laki 

mengalami peningkatan  jumlah yang cukup signifikan dari 1 menjadi 15 orang. 

Hal ini menggambarkan bahwa anggapan orang bahwa guru TK sebaiknya dilakoni 

oleh perempuan sudah mulai agak meluntur, terbukti dengan terjadinya 

penambahan guru TK laki-laki. 

 
5.4.2 Jumlah Guru SD 



 
            Selain guru TK, keberadaan guru SD juga sangat penting, maju mundurnya 

negeri ditentukan oleh maju mundurnya kualitas hasil pendidikan atau kualitas 

sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi, banyak 

ditentukan oleh guru yang jumlah dan mutunya memadai. Jika kualitas sumber 

daya manusia yang bermutu tinggi dapat diciptakan bagi seluruh rakyat, maka 

pembangunan apa saja di negeri ini akan sukses. Mengenai jumlah guru pada 

jenjang pendidikan SD di Kabupaten Gianyar pada tahun 2015 dan 2016 dapat 

dilihat pada table berikut ini. 

 
Tabel : 5.6  Jumlah Guru  SD menurut Jenis  Kelamin di Kab Gianyar, Tahun  

                     2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 233 390 623 232 279 511 

Blahbatuh 178 249 427 176 260 436 

Sukawati 228 410 638 215 408 623 

Ubud 203 301 504 197 299 496 

Payangan 145 144 289 144 138 282 

Tegallalang 165 152 317 165 152 317 

Tampaksiring 154 177 331 148 172 320 

Jumlah 1306 1823 3129 1277 1808 3085 

Sumber :   

  Sumber: Disdikpora Kab.Gianyar, 2014 

Dari data yang tercantum pada Tabel ini, dapat dipahami bahwa jumlah 

guru SD pada tahun 2015 sebanyak 3.129 orang yang didominasi oleh guru 

perempuan yakni sebanyak 1.823 orang dan sisanya guru laki-laki. Jumlah guru 

terbanyak ada di Kecamatan Sukawati (638 orang) dan terkecil di Kecamatan 

Payangan (289 orang). Kemungkinan hal ini disebabkan jumlah sekolah di 

Kecamatan Sukawati memang lebih banyak dibandingkan dengan di Kecamatan 

Payangan. Tampak terjadi penurunan jumlah guru dari tahun 2015 ke tahun 2016 

sebanyak 44 orang, hal ini kemungkinan karena terjadi masa purna bakti 

sementara belum ada pengangkatan guru baru.  Kesenjangan gender yang terjadi 



pada keberadaan guru SD ini secara umum terjadi hampir di semua kabupaten, 

hal ini kemungkinan disebabkan karena masih ada anggapan bahwa perempuan 

lebih pantas menjadi guru karena sesuai sifat-sifat keperempuanannya dan sifat 

mengasuh yang dimilikinya. Hal ini juga mengakibatnya animo perempuan untuk 

menjadi guru lebih tinggi dibandingkan laki-laki.  

 

5.4.3 Jumlah Guru SMP 

 Secara umum terlihat bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan maka 

jumlah guru perempuan akan semakin sedikit jumlahnya. Jika di tingkat SD lebih 

banyak guru perempuan tapi di SMP justru didominasi oleh guru laki-laki. Hal ini 

seperti dapat dilihat dalam table berikut ini. 

Tabel : 5.7   Jumlah Guru SMP  menurut Jenis Kelamin di Kab  

                    Gianyar, Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 113 140 253 106 136 242 

Blahbatuh 86 93 179 84 86 170 

Sukawati 136 120 256 136 121 257 

Ubud 145 126 271 139 121 260 

Payangan 69 45 114 66 44 110 

Tegallalang 137 62 199 125 67 192 

Tampaksiring 99 78 177 95 78 173 

Jumlah 785 664 1449 751 653 1404 

Sumber :  Dinas Pendidikan Kabupaten Gianyar,2016 

   

Dari table ini terlihat bahwa dari 1.404 guru yang ada di Kabupaten 

Gianyar pada tahun 2016 sebanyak 751 orang guru laki-laki 653 orang guru 

perempuan.  Guru SMP terbanyak ada di Kecamatan Ubud yakni 260 orang yang 

terdiri 139 guru laki-laki, dan 121 guru peremuan. Kecuali di Kecamatan Gianyar 

di semua kecamatan jumlah guru laki-laki lebih banyak dibandingkan guru 

perempuan. Jika dilihat jumlah guru pada tahun sebelumnya (2015) tampak 

terjadi penurunan jumlah guru sebanyak 45 orang pada tahun 2016. Kondisi ini 



terjadi karena banyak guru yang memasuki masa pension/purnabakti. Sementara 

penganggkatan guru baru belum ada. 

 

5.4.4 Jumlah Guru SMA 

Wajib belajar 12 tahun menuntut anak-anak bisa bersekolah sampai 

tingkat SLTA, oleh karena itu untuk mendapatkan anak didik yang berkualitas 

maka diperlukan adanya sumberdaya pendidikan dalam hal ini guru pendidik yang 

berkualitas pula serta ketersediaannya yang mencukupi sesuai rasio yang 

diperlukan.   Jumlah guru pada jenjang pendidikan SMA di Kabupaten Gianyar 

pada tahun 2016 berjumlah  523 orang yang terdiri dari 325 guru laki-laki, dan 

198 orang guru perempuan. Kondisi ini menunjukkan masih terjadi ketimpangan 

gender pada guru SMA.  Jika dilihat dari segi kuantitas tampak terjadi sedikit 

penurunan jumlah guru daribtahun 2015, hanya saja penurunannya tidak terlalu 

signifikan karena hanya terjadi penurunan satu orang dari 524 orang tahun 2015 

menjadi 523 tahun 2016.  Secara rinci jumlah guru SMA dijelaskan pada tabel 

berikut.  

Tabel : 5.8  Jumlah Guru  SMA menurut Jenis  Kelamin di Kab.  
                     Gianyar, Tahun  2015 dan 2016. 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 50 28 78 54 31 85 

Blahbatuh 66 44 110 65 45 110 

Sukawati 40 26 66 40 25 65 

Ubud 62 43 105 57 43 100 

Payangan 30 18 48 30 19 49 

Tegallalang 28 23 51 28 20 48 

Tampaksiring 50 16 66 51 15 66 

Jumlah 326 198 524 325 198 523 

Sumber :  Disdik. Kab.Gianyar 

              Jika dilihat per kecamatan tampak bahwa jumlah guru terbanyak ada di 

kecamatan tampak jumlah guru SMA terbanyak ada di kecamatan Blahbatuh, 

sementara yang paling sedikit ada di kecamatan Tegallalang. Hal ini kemungkinan 



disebabkan karena jumlah SMA di Tegallalang sedikit jumlahnya dibandingkan 

dengan kecamatan lannya. 

 

5.4.5 Jumlah Guru SMK 

 Saat ini keberadaan sekolah menengah kejuruan (SMK) sudah semakin 

banyak, sekolah ini tidak hanya terkonsentrasi di daerah perkotaan, namun sudah 

tersebar ke daerah pedesaan sehingga masyarakat makin mudah mengaksesnya. 

Sekolah menengah kejuruan saat ini banyak diminati oleh masyarakat terutama 

bagi mereka yang menginginkan anaknya cepat terserap di dunia kerja, dan bagi 

mereka yang ekonominya terbatas untuk menyekolahkan anaknya ke perguruan 

tinggi maka mereka akan memilih sekolah ini agar anaknya memperoleh skill 

untuk bekal mencari pekerjaan.  

Untuk mendukung kesuksesan dalam proses belajar mengajar di SMK, 

maka ketersediaan guru yang mempunyai kopetensi di bidang-bidang tertentu 

sangat diperlukan. Untuk mengetahui secara rinci jumlah guru SMK di Kabupaten 

Gianyar tahun 2015 dan tahun 2016 dapat dilihat pada table berikut ini. 

 

Tabel : 5.9  Jumlah Guru SMK  menurut Jenis  

                     Kelamin di Kab Gianyar, Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 71 66 137 73 63 136 

Blahbatuh 19 19 38 18 18 36 

Sukawati 216 119 335 225 120 345 

Ubud 82 100 182 93 119 212 

Payangan 23 13 36 23 13 36 

Tegallalang 26 21 47 27 29 56 

Tampaksiring 44 19 63 55 32 87 

Jumlah 481 357 838 513 394 907 

Sumber :  Disdik. Kab.Gianyar 

Jika dicermati tabel 5.9 tampak bahwa jumlah guru SMK di Kabupaten 

Gianyar tahun 2015 ada 838 orang yang terdiri dari 481 laki-laki dan 357 guru 



perempuan, sementara pada tahun 2016 jumlahnya meningkat menjadi 907 

orang atau bertambah 69 orang. Berbeda dengan guru pada jenjang pendidikan 

lainnya dimana jumlahnya yang semakin menurun, tetapi jumlah guru SMK justru 

bertambah. Hal ini menggambarkan bahwa kebutuhan akan guru SMK setiap 

tahunnya selalu bertambah yang berarti pula kemungkinan jumlah sekolah ini 

setiap tahunnya semakin bertambah, terutama sekolah yang mengembangkan 

jurusan yang berbeda.  Jika dilihat dari perspektif gender tampaknya terjadi 

ketimpangan gender dimana guru laki-laki lebih banyak dibandingkan guru 

perempuan. Kemungkinan hal ini karena perempuan kurang memiliki 

keterampilan sesuai dengan persyaratan yang ditunttut oleh sekolah kejuruan 

seperti yang dimiliki laki-laki.  Lebih rinci jumlah guru menurut jenjang pendidikan 

dan gender ditampilkan pada gambar berikut.  

Grafik: 5.7  Persentase Guru TK, SD, SMP, SMA dan SMK Berdasarkan Jenis  
                           Kelamin di Kabupaten Gianyar, 2016 

 

Sumber :  Disdik. Kab.Gianyar 

 

5.6 Jumlah Kepala Sekolah 

Setiap lembaga atau organisasi dipimpin oleh seseorang ketua atau kepala 

yang bertugas sebagai pengambil keputusan dan mengendalikan lembaga yang 

dipimpinnya. Demikian juga halnya dengan sekolah tempat para murid 
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menempuh pendidikan selalu dipimpin oleh satu kepala yang lazim disebut kepala 

sekolah. Pucuk pimpinan (top leader) pada setiap sekolah ini bertugas untuk 

membimbing, mengarahkan dan menggerakkan bawahannya menuju ke arah 

tujuan yang ingin dicapai dalam bidang pendidikan.  Di Kabupaten Gianyar selama 

dua tahun terakhir (2015-2016) jumlah kepala sekolah pada semua tingkat 

pendidikan (SD-SMA/SMK) secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut. 

 

5.6.1 Kepala Sekolah SD 

            Seperti telah diuraikan di atas bahwa secara kuantitatif jumlah guru di 

jenjang pendidikan SD di dominasi oleh guru perempuan, namuyn apakah jika 

dilihat dari jabatan mereka terutama yang menjadi kepala sekolah juga lebih 

banyak perempuan? Untuk mencari jawabannya maka keberadaan kepala 

sekolah pada jenjang pendidikan SD seperti terpapar pada table berikut ini. 

 

Tabel : 5.10  Jumlah Kepala Sekolah SD menurut Jenis Kelamin di Kab Gianyar,  

                     Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 31 16 47 31 15 46 

Blahbatuh 24 14 38 24 14 38 

Sukawati 34 22 56 32 22 54 

Ubud 30 11 41 29 11 40 

Payangan 17 12 29 15 11 26 

Tegallalang 14 12 26 13 12 25 

Tampaksiring 22 7 29 22 7 29 

Jumlah 172 94 266 166 92 258 

Sumber : Disdik Kabupaten Gianyar, 2016  

   

 Dari tabel di atas tampak bahwa jabatan kepala sekolah ternyata sebagian 

besar diduduki oleh guru laki-laki baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Meskipun 

jumlah guru perempuan jauh lebih banyak dibandingkan guru laki-laki di tingkat 

SD, namun ternyata ketika berbicara jabatan pimpinan maka jabatan pimpinan di 

dominasi oleh guru laki-laki. Hal ini menunjukkan bahwa anggapan pemimpin itu 



lebih pantas dipegang oleh laki-laki masih kuat tertanam di masyarakat. Dilihat 

jumlah kepala sekolah dua tahun terakhir, tampak terjadi penurunan sebanyak 8 

orang, hal ini kemungkinan karena adanya masa pensiun diantara kepala sekolah 

yang ada di tahun 2015. 

 

5.6.2  Kepala Sekolah SMP 

 Fasilitas pendidikan SMP biasanya lebih sedikit jumlahnya jika dibandingkan 

dengan sekolah dasar, oleh karena itu jumlah kepala sekolahpun tentu lebih sedikit 

pula.  Pada tahun 2016 jumlah kepala SMP di kabupaten Gianyar sebanyak 39 

orang yang terdiri atas 35 orang kepala SMP laki-laki dan 4 orang perempuan. Jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2015) tampak terjadi penambahan lagi 

satu orang. Penambahan kepala sekolah ini terjadi di Kecamatan Tampaksiring. 

Kepala SMP terbanyak di Kecamatan Ubud yakni sebanyak  9 orang, dan terendah 

ada di dua kecamatan yakni Blahbatuh dan Payangan, masing-masing 3 orang.  

Analisis gender menunjukkan terjadi ketimpangan gender yang tajam pada kepala 

SMP perempuan, seperti tampak pada table berikut.   

Tabel : 5.11  Jumlah Kepala Sekolah SMP menurut Jenis  

                   Kelamin di Kab Gianyar, Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 6  6 6 

 

6 

Blahbatuh 2 1 3 2 1 3 

Sukawati 6  6 6 

 

6 

Ubud 8 1 9 8 1 9 

Payangan 2 1 3 2 1 3 

Tegallalang 6  6 6 

 

6 

Tampaksiring 4 1 5 5 1 6 

Jumlah 34 4 38 35 4 39 

Sumber :  Disdik. Kab. Gianyar, 2016 

   

 

 



5.6.3  Kepala Sekolah SMA 

 Kondisi kepala sekolah pada jenjang pendidikan SMA tampaknya tidak 

jauh berbeda dengan di SMP, di mana sama-sama tidak mengalami perubahan 

terkait dengan jumlah kepala sekolah. Pada tahun 2016 jumlah kepala SMA di 

Kabupaten GIanyar sebanyak 10 orang yang didominasi oleh kepala sekolah laki-

laki tanpa ada yang perempuan. kondisi yang sama persis dengan tahun 

sebelumnya (2015). Hal ini menunjukkan ketimpangan gender dalam hal kepala 

sekolah masih sangat menonjol. Kondisi ini tentu perlu dipertanyakan apakah 

karena perempuan tidak mau menjadi kepala sekolah atau karena factor lain?. 

Untuk mendapat jawaban yang pasti tentu diperlukan kajian yang lebih khusus. 

Secara rinci data tentang jumlah kepala SMA di Kabupaten Gianyar selama tahun 

2015 dan 2016 disajikan pada table berikut. 

 

Tabel : 5.12  Jumlah Kepala Sekolah SMA menurut Jenis  

                   Kelamin di Kab Gianyar, Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 1 0 1 1 0 1 

Blahbatuh 2 0 2 2 0 2 

Sukawati 1 0 1 1 0 1 

Ubud 3 0 3 3 0 3 

Payangan 1 0 1 1 0 1 

Tegallalang 0 0 0 0 0 0 

Tampaksiring 2 0 2 2 0 2 

Jumlah 10 0 10 10 0 10 

Sumber :  Disdik. Kabupaten Gianyar, 2016 

    

Dari table ini tampak bahwa di Kecamatan Tegallalang tidak ada kepala 

sekolah SMA ini artinya bahwa disana tidak ada fasilitas pendidika SMA,  

pendidikan SMA terbanyak ada di kecamatan Ubud, Balhbatuh dan Tampaksiring.  

 

 

 



5.6.4  Kepala Sekolah SMK 

 Seperti telah disinggung di atas bahwa saat ini minat masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya di sekolah kejuruan tampak semakin meningkat. Fakta 

menunjukkan minat tamatan SMP lebih tinggi untuk melanjutkan ke SMK 

daripada SMA. Kenyataan tersebut ternyata berkorelasi dengan jumlah kepala 

sekolahnya.  Selama dua tahun terakhir 2015 dan 2016 jumlah kepala SMK 

senayak 19 orang dan tidak ada seorangpun yang perempuan, ini masih sangat 

timpang gender. Kepala sekolah SMK pun tampak terjadi penambahan satu orang 

di kecamatan Sukawati  pada tahun 2016. Lebih rinci keberadaan kepala sekolah 

SMK diuraikan pada table berikut ini.  

 

Tabel : 5.13  Jumlah Kepala Sekolah  SMK  menurut Jenis  

                   Kelamin di Kab Gianyar, Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 5 0 5 5 0 5 

Blahbatuh 1 0 1 2 0 2 

Sukawati 4 0 4 5 0 5 

Ubud 3 0 3 3 0 3 

Payangan 1 0 1 1 0 1 

Tegallalang 1 0 1 1 0 1 

Tampaksiring 3 0 3 2 0 2 

Jumlah 18 0 18 19 0 19 

Sumber :   

   

Jika diperhatikan table ini tampak bahwa kepala SMK terbanyak di Kecamatan 

Gianyar dan Sukawati , dan yang paling sedikit ada di dua kecamatan yaitu 

Payangan dan Tegallalang (masing-masing 1 orang kepala SMK). Hal ini 

menunjukkan bahwa di kecamatan Gianyar dan Sukawati terdapat lima fasilitas 

SMK.  Jika dilihat Persentase kepala sekolah pada semua satuan  pendidikan (SD, 

SMP, SMA, dan SMK)  divisualisasikan pada gambar berikut.  

 

 



Gambar: 5.8. Jumlah Kepala Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten  
                       Gianyar, 2016. 
 

           

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Sumber: Disdikpora Kab. Gianyar,2014. 
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BAB VI 

KESEHATAN 

 

 

Mensana in copore sano yang diartikan bahwa dalam tubuh yang sehat 

terdapat jiwa yang sehat menjadi motto yang dapat mendorong setiap individu 

untuk memiliki tubuh yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Untuk 

mewujudkan kesehatan secara utuh setiap individu menempuh berbagai cara 

seperti olah raga, makan yang sehat, dan kontrol kesehatan secara rutin. Pada 

umumnya, masalah kesehatan lebih banyak didekati dari aspek klinis dan dalam 

hal ini ahli-ahli kedokteran dipercaya untuk mempelajari dan memecahkannya. 

Padahal, menurut WHO (Suwiyo, 2002:490) dirumuskan bahwa kesehatan sebagai 

a state of complete of physical, mental, social wellbeing and not merely the 

absence of desease or infirmity. Artinya, sehat itu adalah keadaan yang meliputi 

fisik, mental, dan sosial secara utuh berada dalam kondisi baik dan tidak sekadar 

bebas dari penyakit, cacat, dan kelemahan. Dengan demikian, seseorang manusia 

dapat dikatakan sehat, tidak hanya dari kondisi fisik dan mentalnya yang dalam 

keadaan baik, tetapi juga dilihat dari apakah orang tersebut dapat menerima dan 

diterima oleh kebudayaan di wilayah tinggalnya. 

Kesehatan berimplikasi pada produktifitas perorangan dan kelompok, 

sehingga pembangunan dan berbagai upaya di bidang kesehatan diharapkan 

dapat menjangkau semua lapisan masyarakat serta tidak diskriminatif dalam 

pelaksanaannya, program di bidang kesehatan untuk laki-laki dan perempuan 

haruslah sama. Berdasarkan UU No.23/1992 tujuan pembangunan kesehatan 

adalah meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi 

setiap orang agar terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Salah satu program 

pemerintah dalam mewujudkan derajat kesehatan bagi seluruh penduduk adalah 

peningkatan pelayanan kesehatan yang didukung oleh sarana dan prasarana 

kesehatan yang memadai di tiap kecamatan.         



Sebagai daerah tujuan wisata, Kabupaten Gianyar berupaya 

memprioritaskan pembangunan sarana dan prasarana kesehatan mulai dari tingkat 

desa sampai tingkat kabupaten. Untuk mempercepat keberhasilan pembangunan 

kesehatan tersebut diperlukan pembangunan kesehatan yang lebih dinamis dan 

proaktif dengan melibatkan semua sektor terkait, swasta, dan masyarakat. Dalam 

rangka untuk mempertinggi taraf kesehatan masyarakat tersebut pula, 

pembangunan kesehatan dilakukan dengan sistem kesehatan nasional. Pelaksanaan 

sistem tersebut dilakukan dengan partisipasi aktif masyarakat dan diarahkan pada 

golongan masyarakat berpenghasilan rendah, baik di kota maupun di desa. 

Untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan tersebut dirumuskan 

dalam program Panca Karsa Husada, yaitu (a) peningkatan kemampuan 

masyarakat untuk menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan, (b) perbaikan 

suatu lingkungan hidup yang dapat menjamin kesehatan, (c) peningkatan status 

gizi masyarakat, (d) pengurangan kesakitan dan kematian, dan (e) pengembangan 

keluarga sehat sejahtera dengan kian diterimanya norma kecil berhasil sejahtera. 

Dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat telah dilakukan 

berbagai program, antara lain, pemberian penyuluhan kesehatan agar keluarga 

berperilaku hidup sehat. Selain itu, diusahakan pula penyediaan fasilitas kesehatan 

seperti Puskesmas, Posyandu, dan Polindes (Pos Bersalin Desa). Hal itu dilakukan 

untuk mempermudah pelayanan kesehatan desa dan penyebaran tenaga medis 

(dokter dan bidan) ke desa-desa.  Program-program kesehatan yang telah 

dilaksanakan oleh Kabupaten Gianyar, seperti tersebut di atas, pada dasarnya 

ditujukan untuk semua masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga 

tidak terjadi kesenjangan gender dalam bidang kesehatan. Pada bagian ini akan 

ditunjukkan data yang dapat menjawab pertanyaan apakah keadilan dan kesetaraan 

gender di bidang kesehatan di Kabupaten Gianyar sudah tercapai.  Hal ini akan 

diukur dari beberapa indikator kesehatan yang datanya berhasil diperoleh  dari 

instansi terkait. Hal ini akan diulas dalam uraian berikut. 

 

 



6.1 Dokter Umum 

 Untuk mewujudkan keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan salah 

satu pendukung yang sangat penting adalah keberadaan para medis utamanya 

dokter. Oleh karena itu eksistensi dokter untuk meningkatkan derajat kesehatan 

masyarakat sangat diperlukan tidak saja di tingkat kabupaten saja, tetapi perlu 

sampai ke tingkat desa. Kesehatan masyarakat menjadi salah satu indikator dalam 

menentukan indek pembangunan manusia (IPM). Indikator objektif yang 

mencerminkan sehat-sakitnya satu bangsa dapat dilihat dari beberapa indeks 

global, antara lain: Human Development Index (HDI), Human Poverty Index (HPI), 

Index of Economic Freedom (IEF). HDI menggambarkan 3 variabel utama 

kehormatan satu bangsa, yaitu: kesehatan, pendidikan dan pertumbuhan 

ekonomi. Mengingat  pentingnya  pelayanan  kesehatan  bagi  setiap  penduduk,  

menjadikan puskesmas  mempunyai  peranan  yang  penting  dalam  menjawab  

kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan. Disamping puskesmas, peran 

Dokter juga tidak kalah pentingnya dalam peningkatan pelayanan kesehatan . 

Oleh karena itu upaya untuk  meningkatkan  mutu  pelayanan  kesehatan   

menjadi  prioritas utama dalam pembangunan di bidang  kesehatan. Hal ini layak  

untuk  diupayakan agar seluruh  masyarakat dapat menikmati pelayanan 

kesehatan secara menyeluruh.  

Guna mendukung program Panca Karya Husada khususnya poin 4, yaitu 

pengurangan kesakitan dan kematian, maka dibentuk berbagai badan dilengkapi 

dengan tenaga medis yang siap memberikan layanan kesehatan secara optimal 

kepada masyarakat. Dokter merupakan tenaga medis terpenting dan menjadi 

ujung tombak utama dalam menangani masalah kesehatan dan penyakit di 

masyarakat.  

Table 6.1 di bawah menjelaskan jumlah dokter yang tergabung ke dalam 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang bertugas di Kabupaten Gianyar tahun 2016 

terdistribusikan di beberapa instansi kesehatan seperti dinas kesehatan, unit 



pelaksana teknis, pusat kesehatan masyarakat, dan rumah sakit, baik pemerintah 

maupun swasta.  

 

Tabel : 6.1  Jumlah Dokter Umum menurut Jenis  

                    Kelamin di Kab Gianyar, Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 22 19 41 28 20 48 

Blahbatuh 3 5 8 4 9 13 

Sukawati 12 12 24 17 8 61 

Ubud 3 9 12 2 5 7 

Payangan 6 4 10 5 0 5 

Tegallalang 3 5 8 2 5 12 

Tampaksiring 3 6 9 6 7 13 

Jumlah 52 60 112 64 54 118 
Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gianyar, 2017 

 

Dari table 6.1 terlihat bahwa secara keseluruhan jumlah dokter (IDI) yang 

ada di Kabupaten Gianyar tahun 2016 sebanyak 118 orang dengan rincian laki-laki 

64 orang dan perempuan 54 orang, suatu jumlah yang secara gender 

menunjukkan adanya sedikit ketimpangan artinya ketimpangan gender tidak 

terlalu signifikan. Jika dibandingkan keberadaan dokter pada tahun 2015 tampak 

terjadi penambahan lagi 6 orang dokter pada tahun 2016, dan jumlah dokter 

terbanyak memang ada di kecamatan Sukawati. Hal ini mungkin karena di  

wilayah kecamatan ini ada beroperasi rumah sakit swasta dan Puskesmas. 

Sementara jumlah dokter paling sedikit ada di kecamatan Payangan.        

         Jika digambarkan dalam bentuk grafik tampak perbandingan dokter laki-laki 

dan perempuan yang ada di Kabupaten Gianyar tahun 2015 dan 2016 tampak 

sebagai berikut. 

 

 



Gambar:  6.1  Persentase  Dokter laki-laki dan  perempuan di   Gianyar  Tahun  

                        2015 dan  2016 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gianyar, 2017 

 

6.2 Dokter Gigi 

Berbicara tentang kesehatan berarti berbicara tentang kesehatan tubuh 

secara keseluruhan termasuk kesehatan gigi. Untuk mendukung kesehatan gigi 

sudah tentu dibutuhkan adanya para medis spesialis gigi atau dokter gigi. Oleh 

karena itu, selain dokter umum, di Kabupaten Gianyar juga ada cukup banyak 

dokter gigi yang tersebar di setiap Puskesmas baik yang ada di Desa maupun di 

Kecamatan. Jumlah dokter gigi  yang ada di Kabupaten Gianyar secara lengkap 

dipaparkan pada Tabel 5.2 berikut ini.  
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Tabel: 6.2  Jumlah Dokter  Gigi (PDGI) yang ada di Kabupaten Gianyar Tahun 

                  2015 dan 2016 

Tempat Tugas  2015  2016  

L P jlh L P Jlh 

Dikes,UPT PFM, Puskesmas 11 25 36 
 

19 
 

25 
 

44 

RS Pemerintah dan Swasta     5 10   15 
 

2 
   
  14 

   
   16 

Total 16 35 51 

 
21 

 
39 

 
60 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gianyar, 2017 

 

                Dokter gigi adalah dokter yang khusus menangani kesehatan dan 

penyakit gigi. Dokter gigi yang berdinas di Kabupaten Gianyar tahun 2016 

jumlahnya 60 orang  teridiri atas laki-laki 21 orang dan perempuan 39 orang.  

Jumlah dokter gigi perempuan jauh lebih banyak dibandingkan dokter gigi laki-

laki. Dokter gigi yang bertugas di Dikes, UPT PFM, Puskesmas sebanyak 44 orang 

terdiri atas laki-laki 19 orang dan perempauan 25 orang. Sementara itu yang 

berdinas di rumah sakit (pemerintah dan swasta) sebnyak 16 orang yang terdiri 

dari 2 laki-laki dan 14  perempuan. Proporsi jumlah dan penempatan dokter gigi 

laki-laki dan perempuan seperti itu menunjukkan masih terjadinya ketimpangan 

gender.  Jika dibandingkan dengan tahun 2015, tampak terjadi peningkatan 

jumlah dokter gigi sebanyak  9 (sembilan orang di tahun 2016).  Secara umum 

perbandingan jumlah dokter gigi laki-laki dan perempuan dapat digambarkan 

seperti pada gambar berikut. 

 

 

 

 

 



Gambar: 6.2   Dokter Gigi Laki-laki dan perempuan yang  

                        ada di Kabupaten Gianyar  Tahun  2015 dan 2016 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gianyar, 2014 

 

6.3 Dokter Spesialis 

Saat ini keberadaan dokter spesialis sangat penting diseluruh pelosok, 

mengingat macam-macam penyakit sudah semakin berjangkit di semua lapisan 

masyarakat. Dokter spesialis adalah dokter yang mengkhususkan diri dalam suatu 

bidang ilmu kedokteran tertentu. Seorang dokter harus menjalani pendidikan 

profesi dokter pasca sarjana(spesialisi) untuk dapat menjadi dokter spesialis. 

Pendidikan dokter spesialis merupakan program pendidikan profesi lanjutan dari 

program pendidikan dokter setelah dokter menyelesaikan wajib kerja sarjananya 

dan atau langsung setelah menyelesaikan pendidikan dokter umum. Di 

Kabupaten Gianyar  keberadaan dokter spesialis diuraikan secara rinci pada tabel 

berikut ini. 

 Dari table ini terlihat bahwa di Kabupaten Gianyar sudah tersedia cukup 

banyak (149) dokter spesialis namun hanya terkonsentrasi di tiga kecamatan 

yakni di kecamatan Gianyar, Blahbatuh dan kecamatan Sukawati. Sementara di 

empat kecamatan lainnya sama sekali belum ada dokter spesialis. Hal ini perlu 
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mendapat perhatian pemerintah agar keberadaan dokter spesialis tersebar di 

semua kecamatan walaupun dalam jumlah yang tidak banyak. Jika dilihat 

perbandingan keberadaan dokter spesialis tahun 2015, tampak terjadi 

peningkatan yang cukup signifikan di tahun 2016 yakni dari hanya 65 menjadi 149 

orang dokter spesialis. 

 

Tabel : 6.3  Jumlah Dokter  Spesialis menurut Jenis  
                   Kelamin di Kab Gianyar, Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 32 14 46 34 20 54 

Blahbatuh 0 0 0 33 15 48 

Sukawati 12 7 19 34 13 47 

Ubud 0 0 0 0 0 0 

Payangan 0 0 0 0 0 0 

Tegallalang 0 0 0 0 0 0 

Tampaksiring 0 0 0 0 0 0 

Jumlah 44 21 65 101 48 149 

Sumber :   

   Dilihat dari perspektif gender  tampak dokter spesialis masih didominasi 

oleh laki-laki, hal ini tentu dipengaruhi oleh berbagai factor antara lain karena 

dokter perempuan yang baru tamat dokter umum biasanya akan berfikir untuk 

melanjutkan spesialis karena terkait dengan usia. Setelah tamat dokter umum 

usia perempuan minimal sudah 24 tahun, kalau dia melanjutkan spesialis berarti 

harus menyediakan waktu 4-5 tahun lagi sehingga dia baru memikirkan menikah 

dalam usia 28/29 tahun. Bagi seorang perempuan usia ini tergolong sudah 

terlambat untuk menikah. Hal inilah yang seringksali menjadi bahan 

pertimbangan bagi seorang perempuan untuk mencari spesialis. Disamping itu 

jika perempuan yang sudah menikah factor kesibukan dalam mengurus rumah 

tangga juga menjadi kendala untuk menuntut ilmu, apalagi kalau sudah 

mempunyai anak. Namun demikian tidak berarti akses dokter  perempuan untuk 



menjadi spesialis menjadi tertutup, dalam konteks ini diperlukan strategi untuk 

mengatur waktu sehingga cita-cita menjadi spesialis bisa tercapai. 

 

6.3  Angka Kematian Bayi dan Anak Balita 

                Indikator kesehatan yang patut dianalisis untuk  mengetahui tingkat 

kesehatan masyarakat lebih menyeluruh adalah  melalui  Angka Kematian bayi 

dan  Balita. Sampai saat ini kasus kematian bayi di masyarakat masih belum bias 

dihindari, dalam arti bahwa disetiap daerah kasus AKB tetap ada hanya saja 

jumlah kasusnya yang berbeda secara kuantitas. Angka Kematian Bayi (AKB) 

dapat didefinisikan sebagai banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai 

usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama. 

AKB merupakan indikator yang biasanya digunakan untuk menentukan derajat 

kesehatan masyarakat. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan 

dalam rangka menurunkan AKB. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 

berikut.  

Gambar: 6. 3 Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 KH tahun 2014 

                         s/d 2016 

 

Sumber : Bidang Binkesmas Dikes Kab.Gianyar, 2016 

Memperhatikan gambar 4.1 terlihat bahwa AKB di Kabupaten Gianyar 

pada periode tiga tahun terakhir mengalami pluktuasi dalam arti dari tahun 2014 
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ke tahun 2015 tampak terjadi penurunan, sementara dari tahun 2015 ke tahun 

2016 terjadi peningkatan. Hal ini menggambarkan bahwa persoalan kematian 

bayi memang tidak bias diprediksi meskipun berbagai upaya telah ditempuh oleh 

pemerintah.  Walau demikian jika dibandingkan dengan AKB Nasional, 

pencapaian di Bali maupun di Kabupaten Gianyar sudah jauh dibawah AKB 

Nasional yaitu 23 per 1.000 KH (profil Kesehatan Kemenkes RI tahun 2014). Salah 

satu penyebabnya diprediksi sebagai pengaruh dari adanya jaminan untuk 

melahirkan bagi masyarakat miskin dari Jampersal ke BPJS/JKN, serta masyarakat 

yang tidak memiliki jaminan kesehatan di biayai oleh Jaminan Kesehatan Bali 

Mandara (JKBM), yang menyebabkan semakin meningkatnya masyarakat 

memeriksakan kesehatan pada pelayanan kesehatan. Dari perspektif gender hal 

ini belum bias dianalisis karena data yang tersedia belum terpilah berdasarkan 

jenis kelamin. 

 

6.4  Status Gizi  

     Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kesehatan yang 

patut diperhatikan menyangkut status gizi Balita. Satus gizi balita yang terbagi 

menjadi dua kriteria (penggolongan) (status gizi baik dan status gizi buruk) 

menjadi indikasi apakah balita masuk dalam status kecukupan gizi atau tidak, 

Semakin baik status gizi seorang anak, maka tingkat pertumbuhan dan 

perkembangan anak tersebut semakin baik pula. Sebaliknya, apabila asupan gizi 

anak tidak terpenuhi atau tidak memenuhi angka kecukupan gizi, maka 

pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak menjadi terganggu, 

sehingga dengan demikian akan mudah bagi kader penggerak untuk membantu 

penanganannya.. 

Melihat angka pemberian ASI eksklusif sudah relatif tinggi, hal ini 

tampaknya ada korelasi dengan status gizi anak yang ada di Kabupaten Gianyar. 

Hal ini dapat dilihat dari angka prevalensi kekurangan gizi pada anak Balita. Tabel 

berikut menunjukkan kondisi status gizi balita di Kabupaten Gianyar tahun 2016.  



Kejadian gizi buruk perlu dideteksi secara dini melalui intensifikasi pemantauan 

pertumbuhan dan identifikasi faktor resiko yang erat dengan kejadian KLB Gizi 

Buruk seperti campak dan diare. Sistem Kewaspadaan Dini KLB Gizi Buruk (SKD 

KLB Gizi Buruk) merupakan kewaspadaan terhadap ancaman terjadinya gizi buruk 

serta faktor-faktor yang terkait erat mempengeruhinya melalui surveilans, yang 

informasinya dimanfaatkan untuk meningkatkan sikap tanggap kesiapsiagaan, 

upaya-upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa 

secara cepat dan cepat. 

 

Tabel. 6.4 Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten Gianyar Desember 2016 

NO PUSKESMAS BB/U BB/TB 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Sukawati I 

Sukawati II 

Blahbatuh I 

Blahbatuh II 

Ubud I 

Ubud II 

Payangan 

Tegallalang I 

Tegallalang II 

Tampaksiring I 

Tampaksiring II 

Gianyar I 

Gianyar II 

2 

12 

12 

13 

11 

2 

9 

1 

6 

5 

6 

15 

 

1 

0 

0 

1 

0 

0 

2 

0 

0 

2 

1 

0 

0 

 Jumlah 102 7 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gianyar. 2017 

 

6.5  Asi Eksklusif 



      Program pemberian Asi eksklusif telah, sedang dan terus disosialisasikan 

secara intensif kepada ibu-ibu menyusui, karena telah terbukti bahwa Asi 

eksklusif dapat membuat daya tahan tubuh anak lebih baik dan memberi 

kontribusi penting dalam pembentukan sel-sel tubuh anak yang sedang 

mengalami pertumbuhan, kebaikan yang lain adalahpara ibu juga merasakan 

kedekatan bathin pada saat memberikan ASI pada bayinya.  Menurut para pakar 

kesehatan, makanan bayi yang paling baik dan paling tepat adalah air susu ibu 

(ASI). Pemberian ASI Eksklusif adalah apabila seorang bayi mendapatkan makanan 

murni dari air susu ibunya selama 6 bulan penuh tanpa ada makanan atau 

minuman tambahan. 

Secara ekonomi pemberian Asi jauh lebih praktis dan murah bila dibandingkan 

dengan susu formula. Karena harga susu formula relatif mahal bagi sebagian 

warga masyarakat. Oleh karena itu, pemberian Asi eksklusif dianjurkan kepada 

ibu menyusui 

 Diharapkan kepada tenaga medis maupun para penggiat lainnya, untuk 

bekerja lebih keras mensosialisasikan kepada ibu menyusui dan keluarganya 

mengenai pentingnya pemberian Asi ekslusif. Dengan demikian pemberian Asi 

eksklusif dapat lebih ditingkatkan dan kesehatan anak (Balita) diharapkan pula 

menjadi lebih baik. 

Menurut para pakar kesehatan, makanan bayi yang paling baik dan paling 

tepat adalah air susu ibu (ASI). Banyak kelebihan yang terkandung dalam ASI  

yang mendorong bayi dapat tumbuh kembang dengan lebih sempurna 

dibandingkan makanan lainnya. Setelah bayi berusia 6 bulan, mereka kemudian 

baru diberikan MPASI (Makanan Pendamping ASI).Namun demikian masih banyak 

ibu-ibu yang kurang menyadari pentingnya pemberian ASI eksklusif. 

Hasil pemantauan ASI Eksklusif di Kabupaten Gianyar tahun 2015 

menunjukkan persentase bayi yang lulus ASI Eksklusif sebesar    80,02 %. Secara 

rinci hal ini dapat dilihat pada grafik berikut ini. 

Grafik: 6.5 Cakupan  Pemberian ASI Eksklusif  di Kab. Gianyar Tahun  2015  



 

Sumber: Dinas Kesehatan Kab. Gianyar. 2017 

Dari Grafik diatas diketahui bahwa cakupan persentase ASI Eksklusif  di 

Kabupaten Gianyar sudah mencapai target yaitu 80,02 % ( Target 77 % ), hal ini 

mungkin disebabkan karena beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya 

telah melakukan pembinaan- pembinaan ASI eksklusif ke bidan desa/ pustu di 

kabupaten Gianyar, pada pembinaan ini ditekankan pada semua bidan desa untuk 

selalu menginformasikan melalui KIE kepada ibu hamil yang berkunjung untuk 

bisa memberikan ASI Eksklusif. Disamping itu juga telah diedarkan edaran 

Sekretaris Daerah Kabuptaen Gianyar untu mengaktifkan Ruang Laktasi di masing-

masing Puskesmas. Kemudian diterbitkan kembali edaran Bupati Gianyar prihal 

menyiapkan Ruang laktasi di masing-masing SKPD. Meskipun demikian ternyata 

capaian bemberian ASI Eksklusif tahun 2016  turun menjadi 52,91 %. 

Untuk mencapai target ASI eksklusif banyak hal yang perlu diperhatikan, 

misalnya:  pemberian pengetahuan akan pentingnya pemberian ASI eksklusif, 

penyediaan fasilitas pojok laktasi di tempat kerja bagi ibu-ibu bekerja yang sedang 

menyusui. Tabel berikut menyajikan sebaran pojok laktasi di Kabupaten Gianyar 

tahun 2016.  
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Tabel: 6.5  Pojok Asi di Kabupaten Gianyar Tahun 2016  

 Jenis Tempat  2016 

Di tempat kerja  

- Instansi Pemerintah 19 

- Swasta 1 

Di tempat umum - 

- Pusat pembelanjaan 1 

-  Stasiun                    - 

Di tempat lainnya ………… - 

Sumber : Bidang Bina Kesehatan Masyarakat Dikes  

Sampai dengan tahun 2016 di Kabupaten Gianyar secara keseluruhan baru 

tersedia pojok asi sebanyak 21 buah dan tersebar di 3 tempat. Pojok ASI 

terbanyak ada di instansi pemerintah yakni sebanyak 19 buah, yang lainnya ada di 

swasta dan pusat pembelanjaan masing-masing 1 buah. Dapat disimpulkan, baik 

jumlah maupun sebaran pojok asi ini belum memadai. Untuk itu hal ini kiranya 

penting diperhatikan oleh pihak terkait agar jumlah dan sebarannya ditingkatkan 

sehingga pemberian asi eksklusif juga bisa ditingkatkan. 

 

6.6   Peserta Keluarga Berencana 

 Program pengendalian penduduk melalui keluarga berencana sampai saat 

ini masih tetap berjalan, namun terkait dengan persoalan gender program ini 

masih dianggap belum adil gender karena yang menjadi sasaran utamanya masih 

tetap kaum perempuan. Oleh karena itu program ini masih menjadi isu gender 

yang perlu dipecahkan.  Jika dilihat dari tujuan Keluarga berencana adalah usaha 

untuk mengukur jumlah dan jarak anak yang diinginkan. Untuk dapat mencapai 

hal tersebut dengan sendirinya tidak hanya harus menyasar kaum perempuan, 

namun bisa juga kaum laki-laki ( suami). Namun selama ini alat kontrasepsi yang 

diciptakan oleh pemerintah lebih banyak ditujukan untuk perempuan. Sementara 

kontrasepsi untuk laki-laki sangat terbatas. Padahal untuk mewujudkan keluarga 



sejahtera, semua pasangan usia subur pasti menginginkan terbentuknya keluarga 

kecil bahagia dan sejahtera, pernyataan ini sesuai dengan Tujuan dari Gerakan  

Keluarga Berencana yaitu untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera 

yang menjadi dasar bagi terwujudnya masyarakat yang sejahtera melalui 

pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk. 

Terkait dengan partisipasi KB aktif, perempuan tetap masih memegang kendali. Dari 

beberapa alat kontrasepsi yang biasanya digunakan untuk pengendalian kelahiran, ada 6 

(enam) macam alat kontrasepsi yang sering digunakan baik oleh pria maupun wanita di 

Kabupaten Badung, diantaranya berupa IUD, MOP, MOW, Suntik dan Implan, dan pil KB.  

80% merupakan alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi perempuan dan  hanya 1 

macam (20%) saja yang diperuntukkan bagi pria.  Secara lengkap persentase penggunaan 

alat kontrasepsi berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Gianyar seperti tampak pada 

Tabel  berikut ini. 

 

Tabel : 6.6  Jumlah Peserta KB  menurut Jenis  

                   Kelamin di Kab Gianyar, Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015                    2016 

  Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 196 11.951 12147 199 10.227 10426 

Blahbatuh 342 7.472 7814 345 7.693 8038 

Sukawati 320 11.048 11668 324 11.602 11926 

Ubud 234 8.669 8903 236 8.698 8934 

Payangan 154 6.415 6569 157 6.149 6306 

Tegallalang 121 7.006 7127 123 7.744 7867 

Tampaksiring 201 6.345 6546 203 6.405 6608 

Jumlah 1.568 56.206 57.774 1.587 58.518 60105 

Sumber :  DP5AKB Kab. Gianyar, 2017 

 

                 Data pada Tabel di atas menggambarkan jumlah peserta KB tahun 2016  

di Kabupaten Gianyar berjumlah 60.105 yang terdiri dari 1.587 peserta KB laki-laki 

dan 58.518 KB perempuan. Jumlah ini meningkat 2331 dibandingkan tahun 

sebelumnya (2015) yang berjumlah 57.774.  Dari data yang tersedia tampak 

dengan jelas bahwa ketimpangan gender dalam program KB masih sangat 

menonjol, dimana peserta KB masih didominasi oleh kaum perempuan.              



             Jika dilihat data per kecamatan tampak bahwa pertama,  jumlah peserta 

KB antara satu kecamatan dengan kecamatan yang lainnya berbeda. Apakah ini 

berarti bahwa kecamatan yang jumlah peserta KBnya tinggi menandakan bahwa 

penduduknya yang telah menikah lebih banyak dan atau kesadaran ber KB lebih 

tinggi dibandingkan kecamatan dengan jumlah peserta KB rendah. Kedua,  jumlah 

pserta KB laki-laki selalu dan jauh lebih rendah dibandingkan perempuan, baik 

secara keseluruhan maupun yang ada di setiap kecamatan.  Artinya, terjadi 

ketimpangan jender yang amat sangat signifikan. Ketiga, oleh karena itu bagi 

instansi terkait perlu dipikirkan kebijakan dan atau program apa yang sekiranya 

pantas dan tepat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan jender tersebut.  

 Jika dipresentasekan jumlah peserta KB berdasarkan jenis kelamin maka 

secara umum akan tampak seperti gambar berikut ini. 

 

Gambar: 6. 6  Persentase Peserta KB Laki-laki dan Perempuan yang  

                       ada di Kabupaten Gianyar  Tahun  2015 dan 2016 
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                                                                         BAB VII 
EKONOMI 

 
Sampai saat ini pembangunan ekonomi masih tetap menjadi prioritas 

pembangunan di masyarakat Indonesia umumnya dan Kabupaten Gianyar 

khususnya. Salah satu tujuan pembangunan ekonomi adalah meningkatkan 

pendapatan asli daerah, mengurangi angka kemiskinan yang akhirnya berujung 

pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ekonomi merupakan aktivitas 

manusia yang berhubungan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi terhadap 

barang dan jasa. Istilah "ekonomi" sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu 

(oikos) yang berarti "keluarga, rumah tangga" dan (nomos) yang berarti 

"peraturan, aturan, hukum". Secara garis besar, ekonomi diartikan sebagai 

"aturan rumah tangga" atau "manajemen rumah tangga. Indonesia memiliki 

ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting.  

Salah satu indicator yang dapat dipakai untuk  mengetahui tingkat 

kesejahteraan suatu masyarakat antara lain adalah  melalui petumbuhan 

ekonomi. Oleh karena itu pembangunan sektor ekonomi menjadi begitu penting 

karena sangat terkait dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Alam 

dengan berbagai potensinya dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh dan untuk 

kesejahteraan ekonomi manusia. Jadi, kegiatan atau pembangunan ekonomi 

sangat ditentukan oleh sumber daya manusia sebagai penggeraknya.Terkait 

dengan masalah tersebut, beberapa hal yang menyangkut  sumber daya manusia 

terutama yang berkaitan masalah perkerjaan sangat penting untuk mendapat 

perhatian. Apaun masalah-masalah tersebut adalah: angkatan kerja, pekerja dan 

jenis pekerjaan, lapanagn pekerjaan dan lain sebagainya. 

Berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah terkait dengan sektor 

ekonomi, satu diantaranya adalah dengan melakukan sensus ekonomi. Sensus 

ekonomi bertujuan untuk mengumpulkan data mengenai kegiatan ekonomi 

angkatan kerja, yaitu tentang lapangan kerja, jenis pekerjaan, dan status 

http://id.wikipedia.org/wiki/Produksi
http://id.wikipedia.org/wiki/Distribusi
http://id.wikipedia.org/wiki/Konsumsi
http://id.wikipedia.org/wiki/Barang
http://id.wikipedia.org/wiki/Jasa
http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Yunani
http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum


pekerjaan penduduk yang bekerja. Variabel tersebut seringkali dikaitkan dengan 

variabel ekonomi seperti tingkat dan laju pertumbuhan GNP (Gross National 

Product/Produk Nasional Bruto) per kapita dan alokasi GNP per sektor untuk 

menggambarkan pengaruh pembangunan ekonomi terhadap penyerapan tenaga 

kerja, produktivitas, dan pendapatan  penduduk yang bekerja. Khususnya alokasi 

angkatan kerja menurut lapangan pekerjaan terutama persentase penduduk yang 

bekerja di sektor pertanian, industrri (manufaktur), dan jasa dianggap sebagai 

salah satu indikator penting unntuk mengukurr tingkat pembangunan suatu 

daerah. 

Situasi dan kondisi suatu masyarakat sangat beragam sifatnya. Hal ini 

ditunjukkan oleh sistem sosial budaya masyarakat seperti  adanya perbedaan 

kesempatan kerja, peluang kerja, dan jenis pekerjaan yang diberikan antara laki-

laki dan perempuan kemudian mengakibatkan perbedaan indikator 

ketenagakerjaan antara kedua jenis kelamin tersebut. Idealnya, setiap pekerjaan 

dapat diberikan secara terbuka kepada kedua jenis kelamin asalkan mereka mau 

dan mampu atau sanggup mengerjakannya, kecuali jenis pekerjaan yang secara 

mendasar memang harus dilakukan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dilihat 

dari perspektif gender hal yang penting dikaji adalah mengkritisi relasi penduduk 

laki-laki dan perempuan di bidang ekonomi, termasuk memastikan apakah 

masing-masing jenis kelamin terutama perempuan mampu bersaing untuk 

merebut peluang dan kesempatan kerja di pasar tenaga kerja. 

Secara konseptual dunia kerja di Indonesia mengakui bahwa penduduk 

yang tergolong angkatan kerja dan sebagai pekerja adalah mereka yang berusia di 

atas 10 tahun. Berdasarkan data sensus/survei indikator ketenagakerjaan 

menyangkut hal-hal seperti tenaga kerja asing, kegiatan utama yang dilakukan 

penduduk, tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK), lapangan kerja dan status 

pekerjaan, tingkat upah, dan sebagainya. Setiap jenis pekerjaan sebenarnya dapat 

dan mampu dikerjakan oleh laki-laki maupun perempuan. Akan tetapi sistem 

sosial budaya masyarakat kemudian mengatur tentang kepantasan-kepantasan, 



yaitu jenis pekerjaan apa yang pantas, cocok, dan tepat bagi laki-laki dan 

pekerjaan apa bagi perempuan. Pada gilirannya kepantasan-kepantasan tersebut 

berdampak terhadap adanya ketidakadilan bagi salah satu jenis kelamin dan itu 

seringkali menimpa jenis kelamin perempuan dan akhirnya dirasa merugikan. 

Pada bab ini diuraikan bagaimana proporsi laki-laki dan perempuan dalam 

berbagai aktivitas ekonomi di Kabupaten Gianyar dengan menampilkan beberapa 

indikator ketenagakerjaan sebagai berikut. 

 

7.1 Penduduk Menurut Lapangan Usaha 

  Sampai saat ini persoalan lapangan kerja tampaknya masih menjadi 

masalah sosial yang belum terpecahkan baik di daerah perkotaan maupun 

perdesaan, kondisi ini ditandai oleh masih banyaknya pengangguran di 

masyarakat. Untuk mengatasi persoalan ini pemerintah telah mengambil berbagai 

upaya antara lain dengan membuka lapangan kerja di berbagai sektor, namun 

demikian tampaknya untuk menanggulangi masalah ini tampaknya tidak semudah 

membalik telapak tangan, namun memerlukan proses yang panjang. Hal ini 

mengingat jumlah pencari kerja setiap tahun terus bertambah sementara 

lapangan kerja sulit diciptakan. Lapangan kerja atau kesempatan kerja secara 

umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total 

angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut secara aktif dalam kegiatan 

perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun keatas yang 

bekerja atau disebut pula pekerja. Bekerja yang dimaksud di sini adalah paling 

sedikit satu jam secara terus menerus selama seminggu yang lalu. Esmara (1986 :  

134), kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja 

atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan; semakin banyak orang yang 

bekerja semakin luas kesempatan kerja. Kabupaten Gianyar sebagai daerah 

pariwisata sekaligus sebagai daerah pusat seniman, dengan sendirinya 

masyarakatnya banyak yang terserap dilapangan kerja industri pengolahan 



maupun di bidang pariwisata lainnya. Secara rinci bidang kerja yang ditekuni oleh 

masyarakat Gianyar seperti tampak pada tabel berikut ini.  

 

Tabel: 7.1 Penduduk  menurut Lapangan Usaha  berdasarkan Jenis kelamin 
                 di Kabupaten Gianyar Tahun 2016 

Lapangan Usaha Jenis Kelamin 

L P L + P 

Industri Pengolahan 24.357 24.522 48.879 

Listrik,Gas dan Air 285 285 570 

Bangunan 26.753 3.091 29.844 

Perdagangan, Rumah Makan dan Hotel 41.093 59.211 100.304 

Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi 7.949 1.312 9.261 

Keuangan,Asuransi & Usaha Persewaan 
Bangunan 

4.372 3.089 7.461 

Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan 
Perorangan 

26.926 20.669 47.595 

PDRB 154.637 129.142 283.779 

Sumber : BPS, Kab. Gianyar, 2017 
 

 Dari table 7.1  tampak bahwa lapangan usaha yang paling banyak ditekuni 

oleh penduduk Kabupaten Gianyar adalah usaha perdagangan, rumah makan dan 

hotel, sementara usaha yang sedikit menyerap tenaga kerja adalah usaha listrik, 

gas dan air. Usaha industry pengolahan juga cukup banyak ditekuni oleh 

masyarakat Gianyar. Jika dilihat dari perspektif gender tampak bahwa pada usaha 

perdagangan, rumah makan dan restoran lebih banyak ditekuni oleh perempuan, 

hal ini kemungkinan diantara tiga jenis usaha ini perdagangan dan restoran 

banyak ditekuni oleh perempuan karena usaha ini identik dengan peran-peran 

domestic. Sementara untuk usaha bangunan didominasi oleh laki-laki. 

 

7.2  Tenaga kerja Sektor Pariwisata 

           Perkembangan pariwisata di Kabupaten Gianyar secara langsung member 

dampak terhadap dunia ketenagakerjaan, karena sector pariwisata dapat 

membuka peluang kerja bagi masyarakat Gianyar khususnya. Selain itu Gianyar 

juga merupakan salah satu daerah tujuan pariwisata di Bali yang banyak 



menyimpan tempat-tempat bersejarah sehingga menarik untuk  dikunjungi baik 

wisatawan domestic maupun manca negara. Berkenaan dengan itu, maka 

dibutuhkan berbagai fasilitas guna mendukung kegiatan kepariwisataan yang 

pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja, baik laki-laki maupun 

perempuan. Berbagai fasilitas pendukung perkenbangan pariwisata yang ada di 

Kabupaten Gianyar serta tenaga kerja yang terserap dapat dilihat seperti tertera 

pada tabel 7.2 di bawah ini.   

 Dari Tabel 7.2 berikut tampak bahwa tenaga kerja yang terserap di bidang 

pariwisata seperti hotel, restoran, rumah makan, dan lain-lain mencapai jumlah 

yang relative banyak, dan tenaga kerja yang terserap setiap tahunnya 

menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015 tenaga kerja yang terserap di 

berbagai sarana pendukung pariwisata mencapai jumlah 18.308 orang yang 

terdiri dari 11.952 laki-laki dan 6.356 perempuan. Sementara tahun 2016 

meningkat menjadi 19. 264 orang. Ini artinya terjadi penambahan penyerapan 

tenaga kerja di tahun 2016 sebanyak 956 orang. Ada lima bidang usaha yang 

paling banyak menyerap tenaga kerja yakni hotel berbintang, hotel no bintang, 

pondok wisata, restoran dan rumah makan. Hal ini memang cukup rasional 

karena Kabupaten Gianyar sebagai salah satu daerah destinasi wisata terutama 

Kecamatan Ubud dan Kecamatan Sukawati memberikan andil besar dalam 

penyerapan tenaga kerja.  

 

Tabel : 7.2.  Jumlah Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata di  
                    Kab.Gianyar  Th.2015 dan 2016 

Jenis Usaha 

 2015 2016 

Lk-lk Pr Jlh Lk-lk Pr Jlh 

Hotel Berbintang 1556   485 2041 2135 821 2956 

Hotel Non Bintang 3801 2132 5933 3834 830 3004 

Pondok Wisata 2470 1568 4038 2581 1399 3980 

Restoran 1575 1604 3179 2312 1581 3893 

Rumah Makan 2531 541 3072 2553 607 3160 

Rumah Billard 6 0 6 8 3 11 

Spa 0 324 324 57 497 554 



Panti Pijat 0 0 0 0 0 0 

Karaoke 13 26 39 15 23 38 

Fitness Centre 6 0 6 8 0 8 

Jumlah 11.952   6.356 18.308 13.503 5.761 19.264 
Sumber: Dinas  Pariwisata  Kab. Gianyar 

. Jika dilihat dari perspektif gender tampak dengan nyata bahwa 

perempuan yang terserap di bidang pariwisata masih jauh lebih sedikit 

dibandingkan kaum laki-laki. Artinya, penyerapan tenaga kerja di berbagai bidang 

usaha di sektor pariwisata masih menunjukkan terjadinya ketimpangan jender.   

Ketimpangan jender yang paling signifikan tampak pada dua bidang usaha, yaitu 

bidang usaha hotel non bintang dan usaha pondok wisata.  Secara persentase 

perbandingan tenaga kerja laki-laki dan perempuan yang terserap di sektor 

pariwisata di Kabupaten Gianyar dapat digambarkan sebagai berikut. 

 

Gambar: 7.1 Persentase  Tenaga Kerja yang Terserap di Sektor Pariwisata di  
         Kab.Gianyar  Th.2015 dan 2016 

 

Sumber: Dinas Pariwisata  Kab. Gianyar, 2017 

 Dengan berkembangnya pariwisata di Kabupaten Gianyar maka diikuti 

juga dengan perkembangan fasilitas pariwisata seperti hotel atau penginapan 

lainnya.  Terkait dengan perkembangan fasilitas hotel di Kabupaten gianyar, table 
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7.3 berikut  memaparkan secara rinci jumlah pemilik hotel yang ada di Kabupaten 

Gianyar.  Dari table ini tampak bahwa pemilik hotel di Kabupaten Gianyar 

berjumlah  233 pada tahun 2015 dan meningkat menjadi 277 di tahun 2016. Hal 

ini menunjukkan bahwa setiap tahun jumlah akomodasi pariwisata di Gianyar 

semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pariwisata. Jumlah 

hotel terbanyak ada di kecamatan Ubud karena memang sentral pariwisata di 

Gianyar adalah di kecamatan Ubud. Disini banyak berkembang hotel maupun villa 

yang siap melayani wisatawan yang berkunjung ke wilayah Ubud. 

Tabel : 7.3  Jumlah Pemilik Hotel Menurut Jenis Kelamin di Kab.Gianyar Tahun 

                  2015 dan 2016. 

Kecamatan 

Tahun 2015         Tahun 2016 

Lk-lk Pr Jmh Lk-lk Pr Jmh 

Gianyar 6 0 6 7 1 8 

Blahbatuh 3 0 3 6 1 7 

Sukawati 4 2 6 12 2 14 

Ubud 167 32 199 177 45 222 

Payangan 6 2 8 7 3 13 

Tegallalang 9 0 9 10 3 13 

Tampaksiring 1 1 2 2 1 3 

Jumlah 196 37 233 221 56 277 

Sumber :  Dinas Pariwisata Kab. Gianyar 

 

 Dilihat dari perspektif gender tampak dengan jelas bahwa pemilik hotel 

sebagian besar atas nama laki-laki karena di Bali dengan system kekerabatan yang 

patrilineal maka otoritas  kekuasaan ada di pihak laki-laki, dan laki-laki adalah 

menjadi kepala rumah tangga. Karena itu yang dianggap pas menjadi pemilik hotel 

(atas nama) laki-laki.  

 

7.3 Tenaga Kerja Keluar negeri 

 Di era globalisasi saat ini yang disertai MEA sepertinya tidak ada batas lagi 

antara timur dan barat untuk mendapatkan pekerjaan. Di era masyarakat 

ekonomi asian membuka peluang kerja bagi siapa saja dan mau kemana saja.  

Oleh karena itu, saat ini permintaan tenaga kerja ke luar negeri semakin banyak 



yang tentunya dalam hal ini adalah tenaga kerja dengan skill khusus seperti 

perawat, terapis, dan tenaga kerja perhotelan. Demikian sebaliknya orang luar 

juga banyak yang menanamkan modalnya ke ke Indonesia umumnya dan ke Bali 

khususnya yang menjadi daerah tujuan waisata dunia. Para migran yang datang 

itu baik sebagai pengusaha maupun sebagai tenaga kerja biasa. Hal ini menjadi 

suatu ciri bahwa di era global seperti saat ini sepertinya tidak ada lagi batas antar 

negara untuk mencari pekerjaan. Lebih-lebih Kabupaten Gianyar sebagai daerah 

tujuan wisata yang sudah tentu banyak menarik para investor luar maupun dalam 

negeri untuk ,mengembangkan usahanya di Gianyar khususnya di daerah Ubud 

dan sekitarnya. Demikian juga sebaliknya, orang Bali juga banyak yang mengadu 

nasib ke luar negeri untuk mencari pekerjaan dengan memanfaatkan skill yang 

dimilikinya. Mencari  pekerjaan di luar negeri ini banyak dilakukan oleh tenaga 

kerja yang usianya relatif muda. Jenis pekerjaan yang banyak dimasuki oleh 

tenaga kerja yang keluar negeri adalah sebagai tenaga kerja di kapal pesiar, 

sebagai terapis, dan tenaga kerja perkebunan. Jumlah penduduk Kabupaten 

Gianyar   yang bekerja ke  luar negeri, hal ini seperti tampak pada table berikut 

ini. 

Tabel. 7.4    Laporan Tki  Gianyar Menurut  Kecamtan Asal Tki  

                     Tahun   2016 

NO Kecamatan Asal TKI Jumlah Tki 

1 Blahbatuh 58 

2 Gianyar 91 

3 Payangan 108 

4 Tegallalang 36 

5 Tampaksiring 32 

6 Sukawati 56 

7 Ubud 220 

 Jumlah 601 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, 2017. 

Dari Tabel 7.4 terlihat bahwa tenaga kerja yang berangkat ke luar negeri berasal 

dari semua kecamatan yang ada di Gianyar, namun yang paling banyak berasal 



dari kecamatan Ubud dan Payangan. Secara keseluruhan tenaga kerja yang 

bekerja di luar negeri pada tahun 2016 berjumlah 601 orang. Tabel 7.4 tidak 

menggambarka  adanya tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Untuk melihat 

perbandingan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat table berikut ini. 

Tabel: 7.5 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan Jenis Kelamin di  

                  Kabupaten Gianyar Tahun 2016 

No Bulan Jenis Kelamin 

L P L + P 

1. Januari 18 23 41 

2. Pebruari 37 15 52 

3. Maret 17 29 46 

4. April 31 59 90 

5. Mei 23 24 47 

6. Juni 43 26 69 

7. Juli 28 13 41 

8. Agustus 35 20 55 

9. September 28 14 42 

10. Oktober 36 7 43 

11 Nopember 52 12 64 

12 Desember 5 6 11 

 TOTAL 353 248 601 

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gianyar, 2017. 

          Dari table ini tampak bahwa tenaga kerja yang bekerja ke luar negeri lebih 

banyak laki-laki dibandingkan perempuan. Hanya saja data tidak menggambarkan 

jenis pekerjaan yang ditekuni. Namun dari informasi yang diperoleh diantara 

mereka banyak yang bekerja sebagai tenaga kerja di kapal pesiar, perawat, 

pegawai hotel, pekerja SPA, dan lain-lain. Pada tahun 2016 setiap bulan ada TKI 

asal Gianyar yang berangkat ke luar negeri untuk bekerja. 

 

7.4  Usaha Salon 

          Di era kekinian keberadaan salon kecantikan sudah sangat duperlukan oleh 

semua kalangan baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu salon 

kecantikan  merupakan bidang usaha yang semakin menjanjikan untuk meraih 

keuntungan ekonomi. Hal ini terjadi karena semakin meningkatnya ekonomi 



masyarakat disertai dengan kesadaran manusia akan pentingnya tampil cantik 

dan sehat. Bidang usaha ini tampak semakin diminati di Kabupaten Gianyar 

seperti tampak pada table 7.6 yang menampilkan jumlah pemilik salon di tiap 

kecamatan. 

 
Tabel : 7.6 Jumlah Pemilik Salon Menurut Jenis Kelamin di Kab.Gianyar Tahun  
                   2015 dan 2016 

Kecamatan Tahun 2015                      2016 

 
Lk-lk Pr Jlh Lk-lk Pr Jlh 

GIANYAR 5 41 46 3 35 38 

BLAHBATUH 4 25 29 2 21 23 

SUKAWATI 7 20 27 5 17 22 

UBUD 9 55 64 6 47 53 

PAYANGAN 0 8 8 0 7 7 

TEGALLALANG 0 8 8 4 7 11 

TAMPAKSIRING 0 7 7 3 6 9 

Jumlah 25 164 189 23 140 163 
Sumber : BPPT  Kab. Gianyar, 2017 
 

Tabel 7.6 di atas menunjukkan jumlah pemilik salon di 7 (tujuh) kecamatan 

di Kabupaten Gianyar tahun 2015 secara keseluruhan ada 189 orang pemilik salon 

dengan rincian laki-laki 25 orang dan perempuan 164 orang. Sementara tahun 

2016 jumlahnya turun menjadi 163 orang, penurunan jumlah ini kemungkinan 

karena bangkrut atau berhenti beroperasi.  Bila dilihat per kecamatan, ada 2 

kecamatan jumlah pemilik salon terbanyak ada di kecamatan Ubud dan 

kecamatan Gianyar. Hal ini masuk akal karena Ubud menjadi pusat pariwisata 

sementara Kecamatan Gianyar menjadi pusat ibu kota kabupaten.  

          Kepemilikan salon di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Gianyar 

didominasi oleh perempuan.  Masih terjadi ketimpangan gender yang sangat 

berarti dalam kepemilikan salon terutama di Kecamatan Ubud, Gianyar, Sukawati, 

bahkan di Kecamatan Payangan semua  pemilki salon kecantikan di sana 

semuanya  adalah perempuan. Mengapa pemilik usaha salon kecantikan masih 

didominasi  perempuan? Hal ini kemungkinan karena masih ada anggapan bahwa 



urusan kecantikan identik dengan urusan perempuan. Secara umum gambaran 

persentase pemilik salon dilihat dari perspektif gender seperti tampak pada 

gambar berikut ini. 

 

Gambar: 7.3 Persentase Pemilik Salon Menurut Jenis Kelamin di Kab.Gianyar  
                      Tahun 2013 dan 2014 

 

Sumber: BPPT  Kab. Gianyar, 2017 

                   Usaha salon tergolong salah satu usaha yang dapat menyerap tenaga 

kerja,  meskipun tenaga kerja yang diserap tidak terlalu banyak tetapi paling tidak 

usaha ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya mengurangi angka 

pengangguran di Gianyar. Dari sejumlah usaha salon yang ada tenaga kerja yang 

terserap seperti tampak pada Tabel 7.7.  Data pada Tabel 7.6 menunjukkan secara 

keseluruhan jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang usaha salon kecantikan 

di (tujuh) kecamatan sebanyak  184 orang tenaga kerja dengan rincian laki-laki  27 

orang dan perempuan  157 orang.  Dilihat dari persepektif gender tampak dengan 

jelas bahwa tenaga kerja yang terserap di usaha salon masih didominasi oleh 

tenaga kerja perempuan. Hal ini juga masih dipengaruhi oleh stereotype gender 

bahwa pekerjaan di salon lebih cocok ditekuni oleh perempuan.                

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2015 2016

13.2 14.1

86.8 85.9

laki

Prp



Tabel : 7.7  Tenaga Kerja yang di Serap pada Bidang Usaha 

                   Salon Kecantikan Menurut Jenis Kelamin di Kab. Gianyar Tahun 2016 

Kecamatan 

2016 

Lk-lk Pr Jml 

Gianyar 5 39 44 

Blahbatuh 4 25 29 

Sukawati 7 17 24 

Ubud 11 55 66 

Payangan 0 8 8 

Tegallalang 0 7 7 

Tampaksiring 0 6 6 

Jumlah 27 157 184 

Sumber: BPPT Kab. Gianyar, 2017  

Barangkali saja di mata masyarakat salon  identik dengan kecantikan, 

keterampilan, dan ketelatenan. Oleh karena itu bekerja di salon masih lebih 

banyak diminati oleh perempuan. Sementara itu, laki-laki selalu ingin tampil dan 

menujukkan diri gagah dan kuat sehingga bilamana mereka bekerja di salon ada 

rasa kekhawatiran dan atau  ketakutan dianggap sebagai laki-laki yang lemah, 

lembut dan tidak perkasa. 

           

7.5  Tenaga penyuluh Pertanian dan Kelompok Wanita Tani 

         Di era millennium pekerjaan sector pertanian masih tetap eksis karena 

memang newgara kita adalah negara agraris sehingga kehidupan pertanian masih 

tetap eksis hanya saja sudah mulai berkurang karena sudah terjadi alih fungus 

lahan yang dipicu oleh perkembangan pariwisata. Namun demikian sebagian 

masyarakat di pedesaan masih tetap setia memanfaatkan lahan pertanian yang 

masih ada untuk menopang kehidupannya. Untuk itu pemerintah masih tetap 

menyediakan tenaga penyuluh pertanian untuk membantu para petani dalam 

menghadapi berbagai persoalan pertanian. Keberadaan tenaga penyuluh 

pertanian di Kabupaten Gianyar seperti tertera pada Tabel  7.8. Pada table ini  



tampak  bahwa tahun 2016  masih ada 59 orang tenaga penyuluh pertanian di 

Kabupaten Gianyar. 

Tabel 7.8.  Jumlah Tenaga Penyuluh  Pertanian menurut Jenis  
                   Kelamin di Kab Gianyar, Tahun  2015 dan 2016 

Kecamatan 

2015             2016 

Lk-lk Pr Jml Lk-lk Pr Jml 

GIANYAR 10 1 11 10 1 11 

BLAHBATUH 5 2 7 6 2 8 

SUKAWATI 7 1 8 7 1 8 

UBUD 11 0 11 8 - 8 

PAYANGAN 10 0 10 8 - 8 

TEGALLALANG 7 0 7 7 - 7 

TAMPAKSIRING 6 2 9 7 2 9 

Jumlah 56 6 62 53 6 59 
Sumber :  Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan, 

                  Kab. Gianyar  2017. 

   

          Tabel 7.8 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2015 

terjadi ketimpangan gender yang sangat signifikan dalam pekerjaan sebagai 

penyuluh pertanian. Secara keseluruhan bidang ini menampung tenaga kerja 

sebanyak 62 orang dengan rincian 6 orang perempuan dan 56 orang laki-laki. Ada 

3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Ubud, Payangan, dan Tegallalang yang sama 

sekali tidak memiliki tenaga penyuluh pertanian perempuan. Di empat kecamatan 

yang lainnya terdapat tenaga penyuluh pertanian perempuan tetapi jumlahnya 

jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki.   

          Jumlah tenaga kerja yang terserap sebagai penyuluh pertanian di Kabupaten 

Gianyar pada tahun 2015 berjumlah 62 orang dan tahun 2016 berkurang tiga 

orang menjadi 59 orang, kemungkinan mereka ini sudah memasuki masa purna 

bakti, sementara belum ada penggantinya. Pertanyaan yang muncul kemudian 

adalah mengapa perempuan tidak begitu banyak yang bekerja sebagai penyuluh 

pertanian? Tabel 7.7 di atas menunjukkan bahwa secara keseluruhan masih 

terjadi ketimpangan gender yang sangat signifikan dalam perekrutan tenaga kerja 



penyuluh pertanian. Secara persentase perbandingan tenaga penyuluh pertanian 

antara laki-laki dan perempuan dapat dilihat pada gambar nerikut ini. 

 

Gambar: 7.4  PersentaseTenaga Penyuluh Pertanian Menurut Jenis Kelamin di  
                       Kab.Gianyar Tahun 2015 dan 2016 

 

Sumber :  Dinas Pertanian, Perhutanan dan Perkebunan, 2017 

 Dari gambar ini nyata terlihat bahwa ketimpangan gender terkait dengan 

tenaga penyuluh pertanian tampak dengan jelas. Hal ini disebabkan karena masih 

kuatnya pandangan bahwa urusan pertanian menjadi urusan laki-laki sehingga 

penyuluh pertanianpun dianggap cocok atau pantas untuk laki-laki. 
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BAB VIII 
SEKTOR PUBLIK 

 
 

Dewasa ini  keterlibatan perempuan dalam pembangunan sudah sangat 

nyata dan tidak perlu diragukan lagi. Perempuan sudah mampu memasuki 

berbagai bidang pembangunan, bahkan yang dulunya hanya dikuasai laki-laki kini 

sedikit demi sedikit bisa dikuasai oleh perempuan seperti contohnya sebagao 

sopir taksi, pegawai hotel, pesilat, dan lain-lain. Oleh karena itu dapat dikatakan 

di era globalisasi saat ini peran perempuan tidak lagi hanya di ranah domestik, 

tetapi sudah mulai keluar ke ranah publik dengan menggeluti berbagai kegiatan 

sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.  Eksistensi kaum perempuan di 

dunia kerja tidak  saja hanya karena tuntutan ekonomi hidup yang semakin tinggi, 

namun karena peluang kerja yang tersedia bagi perempuan juga sudah mulai 

terbuka baik di sektor formal maupun informal. Namun demikian, jika dilihat dari 

perspektif gender, tampaknya masih terjadi ketidakadilan dalam mengakses 

pekerjaan tertentu baik  bagi kaum laki-laki maupun perempuan. Kondisi ini dapat 

dilihat pada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang masih menunjukkan terjadinya 

segmentasi. Terjadinya segmentasi pasar tenaga kerja cenderung dipengaruhi 

oleh berbagai faktor yang antara lain adalah masih kuatnya ideologi gender yang 

berkembang di masyarakat Bali pada umumnya dan masyarakat Gianyar 

khususnya. Ideologi ini telah mengkonstruksi nilai-nilai kepantasan bagi laki-laki 

dan perempuan dalam melakukan peran, fungsi, dan tanggung jawabnya. Hal ini 

pada gilirannya akan membentuk segmen-segmen dalam dunia kerja, sebagai 

contoh dapat kita lihat di dunia politik baik di legislatif, eksekutif, yudikatif, dan 

Partai politik.  Kenyataan menunjukkan pada ketiga bidang pemerintahan, yakni 

di legislatif yang dalam hal ini menyangkut lembaga DPRD seolah-olah menjadi 

dunianya laki-laki sehingga yang mendominasi lembaga ini adalah laki-laki, 



sementara di eksekutif  (PNS) yang lebih banyak memegang jabatan strategis 

adalah laki-laki, di yudikatif  yang mendominasi juga laki-laki.  

Bidang politik adalah salah satu ranah yang mulai bisa dimasuki oleh 

perempuan tentu melalui berbagai perjuangan. Selama ini bidang politik seperti 

tersebut di atas  digambarkan sebagai segala sesuatu yang berkenaan dengan 

kekuasaan. Kekuasaan ini, sejak zaman dahulu merupakan bidang yang selalu 

dikaitkan dengan dunia laki-laki dan seakan tertutup bagi dunia perempuan. 

Sosialisasai dalam keluarga baik pada masyarakat Barat maupun masyarakat 

Timur, telah menempatkan perempuan di luar masalah yang berkaitan dengan 

politik ataupun kekuasaan. Pada situasi tingkat daerah umumnya perempuan 

yang aktif dalam politik adalah mereka yang datang dari kalangan elite dan 

berpendidikan tinggi.  Banyak sedikitnya perempuan sebagai pemimpin dapat 

dipahami sebagai tanda penerimaan perempuan oleh masyarakat. Untuk 

mengetahui bagaimana kondisi perempuan dan laki-laki di bidang politik di 

Kabupaten Gianyar akan dipaparkan data profil gender di bidang politik seperti 

berikut ini. 

  
8.1. Legislatif 

Setiap orang yang masuk ke dunia politik paling tidak mempunyai cita-cita 

ingin menjadi anggota legislatif agar bisa ikut berperan dalam pengambilan 

keputusan dalam menyusun berbagai piranti per-undang-undangan yang 

diperlukan oleh masyarakat. Untuk itu persoalan sektor publik yang pertama 

menjadi bahan analisis di sini adalah keterwakilan laki-laki dan perempuan 

sebagai anggota legislatif atau DPRD. Sesuai ajaran Montesquieu setidaknya ada 3 

(tiga) lembaga yang saling melengkapi untuk dapat berjalannya sebuah negara 

atau pemerintahan demokratis, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang 

memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Legislatif atau di Indonesia 

dinamai Dewan Perwakilan Rakyat selajutnya disingkat DPR yang berkedudukan 

di tingkat pemerintahan pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya 



disingkat DPRD yang berkedudukan di tingkat pemerintahan provinsi dan 

kabupaten/kota. 

Banyak orang yang ingin menduduki jabatan sebagai anggota legislatif 

yang terhormat ini, namun keberhasilan laki-laki dan perempuan meraih kursi 

sebagai anggota DPR/D sesungguhnya tidaklah mudah karena harus melalui 

proses politik yang cukup panjang. Berdasarkan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku di Indonesia penjaringan atau rekrutmen calon anggota legislatif 

dilaksanakan lewat partai politik peserta Pemilihan Umum (Pemilu). Para calon 

anggota legislatif terlebih dahulu ditetapkan oleh partainya berkompetisi dalam 

ajang Pemilu untuk meraih dukungan suara dari para konstituennya. Bagi para 

calon anggota legislatif yang mampu meraih dan mengumpulkan jumlah suara 

tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku baru dinyatakan memenangi satu 

kursi atau dapat mewakili partainya sebagai anggota DPR/D. Di dalam kancah 

politik seperti ini tentu tidak mudah untuk dijalani, baik oleh laki-laki maupun 

perempuan sebab dibutuhkan perjuangan berliku dan panjang yang menguras 

banyak energi dan modal. Dalam konteks ini diperlukan persaingan yang ketat 

sehingga perjuangan yang harus dilakukan oleh setiap calon benar-benar 

memelukan strategi yang handal.  Dalam proses inilah biasanya perempuan sering 

kalah bersaing dengan lawan jenisnya. Bagaimana keberadaan perempuan di 

dunia politik di Kabupaten Gianyar secara lengkap akan terlihat pada tabel berikut 

ini. 

Tabel 8.1 di bawah ini menunjukkan proporsi keanggotaan DPRD 

Kabupaten Gianyar  periode/masa bhakti 2009-2014 dan 20014-20019 sebagai 

berikut. 

Tabel: 8.1      Proporsi Keanggotaan DPRD menurut Kecamatan dan 
                      Jenis Kelamin di Kab Gianyar Periode 2004-2009, 20014 – 2019 

 
Kecamatan 

Periode 2009 – 2014 
(orang) 

Periode 2014 – 2019 
(orang) 

Lk-lk Pr Jlh Lk-lk Pr Jlh 

Dapil 1 Gianyar 7 0 7 7 0 8 

Dapil 2 Blahbatuh & 10 0 10 9 1 10 



Tampaksiring 

Dapil 3 Sukawati 8 1 9 7 0 8 

Dapil 4, Ubud 4 2 6 6 0 6 

Dapil 5 Payangan & 
Tegallalang 8 0 8 8 

0 8 

Jumlah 37 3 40 37 1 40 
Sumber: KPU  Kabupaten Gianyar, 2017 

 

           Dari table di atas tampak bahwa partisipasi perempuan di lembaga 

legislative sangat kecil dibandingkan dengan keterlibatan laki-laki, dari 40 anggota 

dewan hanya satu orang perempuan yang berasal dari daerah pemilihan 2 Blah 

batuh dan Tampaksiring.  Jika dibandingkan dengan pemilihan periode 2009-2014 

tampak terjadi penurunan jumlah anggota legislative perempuan pada periode 

pemilihan 2014-2019  dari 3 orang menjadi 1 orang. Padahal UU Pemilu 

mensyaratkan quota 30% keterwakilan perempuan, namun kenyataannya jauh 

dari harapan. Ketimpangan gender seperti  ini tentu menjadi pertanyaan besar, 

apakah karena perempuan kurang berminat masuk menjadi anggota dewan atau 

karena mereka kalah bersaing? Untuk mendapatkan jawaban yang pasti tentu 

perlu dilakukan kajian lebih jauh.   

          Jadi, dua kali periode Pemilu, terutama periode 2014-2019  setelah 

diundangkannya kuota 30% perempuan, Kabupaten Gianyar belum mampu 

meningkatkan keterwakilan perempuan di legislative. Artinya, undang-undang 

pemilu mensyaratkan setiap partai politik peserta Pemilu mengajukan 30% 

perempuan sebagai bakal calon legislative yang ikut berkompetisi di ajang 

pemilihan umum.  Jika dilihat persentase keterlibatan laki-laki dan perempuan di 

lembaga legislative maka akan tampak seperti pada gambar berikut ini. 

 

 

 

 

 



Gambar: 8. 1. Persentase Keanggotaan DPRD menurut Kecamatan dan 
                        Jenis Kelamin di Kab Gianyar Periode 2004-2009,  

     20014 – 2019 

 

Sumber: KPU  Kabupaten Gianyar, 2014 
 

          Masih terjadinya ketimpangan jender dalam keanggotaan DPRD di 

Kabupaten Gianyar barangkali dapat ditelusuri kembali dari akar persoalannya, 

yaitu keterlibatannya dalam kepengurusan partai politik. Seperti telah dijelaskan 

di atas bahwa menjadi pengurus dalam sebuah partai politik menjadi dasar utama 

untuk dapat diperhitungkan menjadi bakal calon anggota legislative oleh 

partainya. Artinya keterlibatan seseorang dalam kepengurusan partai politik 

menjadi penting untuk dapat melangkah sebagai bakal calon legislative. 

          Untuk memperoleh gambaran yang rinci tentang keterlibatan laki-laki dan 

perempuan dalam kepengurusan partai politik yang ada di Kabupaten Gianyar 

dapat dilihat pada table 8.2 di bawah ini. 

 

  Tabel 8.2. Jumlah Pengurus Partai Politik (Parpol) menurut Nama Partai                
                     Dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gianyar  Tahun 2016 

No. NamaPartaiPolitik 

JenisKelamin Jumlah 

Laki-Laki Perempuan (orang) 

(orang) (orang)   

1 Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) 3 0 3 

2 Partai Karya Perduli Bangsa (PKPB) 0 0 0 

3 Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia (PPPI) 0 0 0 

4 Partai Perduli Rakyat Nasional (PPRN) 0 0 0 
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5 Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) 2 0 2 

6 Partai Barisan Nasional (PBN) 0 0 0 

7 Partai Keadilandan Persatuan Indonesia (PKPI) 2 0 2 

8 Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 2 1 3 

9 Partai Amanat Nasional (PAN) 2 1 3 

10 Partai Perjuangan Indonesia Baru (PIB) 0 0 0 

11 Partai Kedaulatan 0 0 0 

12 Partai Persatuan Daerah 0 0 0 

13 Partai KebangkitanBangsa (PKB) 2 1 3 

14 Partai Pemuda Indonesia(PPI) 0 0 0 

15 Partai Nasional Indonesia Marhaenisme (PNIM) 0 0 0 

16 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) 0 0 0 

17 Partai Karya Perjuangan (PKP) 0 0 0 

18 Partai Matahari Bangsa (PMB) 0 0 0 

19 Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) 0 0 0 

20 Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) 0 0 0 

21 Partai Republika Nusantara (PRN) 0 0 0 

22 Partai  Pelopor 0 0 0 

23 Partai Golongan Karya (Golkar) 3 0 3 

24 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 3 0 3 

25 Partai Damai Sejahtera (PDS) 0 0 0 

26  (PNBK) 0 0 0 

27 Partai BulanBintang (PBB) 0 0 0 

28 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) 3 0 3 

29 Partai Patriot 0 0 0 

30 Partai Demokrat 3 0 3 

  Jumlah 25 3 28 

Sumber:  KPU. Kabupaten Gianyar, 2014.    
  

             Dari table 8.2 di atas tampak bahwa di Kabupaten Gianyar terdapat 30 

partai politik yang terdaftar di KPU.  Bilamana dicermati dari 30 partai politik yang 

tercatat di KPU ternyata hanya 10 partai politik yang memilki pengurus. Ada 

beberapa pertanyaan yang patut diajukan setelah mencermati table di atas. 

Pertama, apakah mungkin ada sebuah organisasi tanpa ada pengurusnya 

satupun? Kedua, apakah kemudian dapat dikatakan bahwa 20 partai politik yang 

tidak memiliki pengurus hanyalah partai politik papan nama? Dalam analisis ini 



pertanyaan tersebut diajukan karena cukup menggelikan sekaligus menggelitik. 

Meski demikian analisis yang lebih penting dikedepankan adalah bagaimana 

komposisi laki-laki dan perempuan dalam kepengurusan masing-masing partai 

politik tersebut. 

          Tabel 8.2 diatas menunjukkan di Kabupaten Gianyar ada sepuluh partai 

politik yang tercatat memiliki pengurus, yaitu Partai Hanura, Gerindra, PKPI, PKS, 

PAN, PKB, Golkar, PPP, PDIP, dan Demokrat. Hal-hal yang menarik dari 

kepengurusan partai politik dapat dikemukakan adalah pertama, jumlah pengurus 

masing-masing partai politik amat sangat minim, yaitu ada 8 (delapan) partai 

politik yang memiliki pengurus 3 (tiga) orang dan ada 2 (dua) partai yaitu Gerindra 

dan PKPI masing-masing hanya memiliki pengurus 2 (dua) orang saja. Apakah itu 

berarti partai politik memiliki Ketua dan Sekretaris/Bendahara partai saja. Kedua, 

dilihat dari perspektif gender dari 10 partai politik yang mempunyai pengurus 

hanya ada 3 (tiga) partai yang masing-masing telah merekrut 1 (satu) orang 

perempuan sebagai pengurusnya, yaitu Partai PAN, PKS, dan PKB. Sementara itu 

partai-partai besar, penguasa, dan pemenang Pemilu seperti PDIP, Golkar, 

Demokrat, dan Gerindra belum mampu (mau?) menempatkan perempuan 

sebagai pengurus partai. Padahal jika kita kilas balik lagi, partai-partai penguasa 

dan pemenang pemilu lah dulu yang mengonsepsikan dan memutuskan secara 

politik keterwakilan 30% perempuan dalam Pemilu. Ada apa antara das sollen 

dengan das sein? 

          Dalam perhelatan politik terutama pada saat Pemilihan Umum Presiden 

(Pilpres), pemilihan kepala daerah tingkat I (Pilkada gubernur) dan tingkat II 

(Pilkada Bupati/Wali Kota) serta pemilihan umum anggota legislative (Pileg) 

dibutuhkan lembaga khusus yang mengurus keberlangsungan acara tersebut. 

Lembaga terkait yang berada di tingkat kecamatan disebut dengan Panitia 

Pemilihan Kecamatan (PPK) dan di tingkat desa disebut Panitia Pemungutan Suara 

(PPS). Proporsi keterlibatan laki-laki dan perempuan dalam kelembagaan tersebut 

dapat dilihat pada table 8.3 dan 8.4 di bawah ini.  



Tabel. 8.3.   Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) menurut 

                   Jenis Kelamin di Gianyar Tahun 2016  

Kecamatan 

Pilkada (orang) 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Gianyar 5 0 5 

Blahbatuh 4 1 5 

Sukawati 5 0 5 

Ubud 5 0 5 

Payangan 5 0 5 

Tegallalang 5 0 5 

Tampaksiring 5 0 5 

Jumlah 34 1 35 

Sumber: KPU. Kabupaten Gianyar, 2017   

          

 Tabel. 8.3 di atas memberi sebuah gambaran tentang proporsi keterlibatan laki-

laki dan perempuan dalam keanggotaan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Di 

Kabupaten Gianyar terdapat 7 (tujuh) kecamatan yang secara merata masing-

masing kecamatan menempatkan 5 (lima) orang anggota PPK.  Ketimpangan 

jender tampak sangat kuat karena hanya ada satu kecamatan saja (Blahbatuh) 

yang menempatkan 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota PPK. Jadi, dari 35 

orang anggota PPK yang ada di Kabupaten Gianyar dan tersebar di 7 (tujuh) 

kecamatan hanya ada 1 (satu) orang PPK perempuan dan 34 orang  anggota PPK 

lainnya adalah laki-laki. 

Berikutnya Tabel 8.4 di bawah menunjukkan proporsi laki-laki dan perempuan 

dalam keanggotaan Panitia Pemungutan Suara Tahun 2015 dan 2016 di 

Kabupaten Gianyar.  

Tabel   8.4. Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut 

                     Jenis Kelamin di Kab Gianyar Tahun 2015-2016 

Kecamatan 

Tahun 2015 (orang) Tahun 2016 (orang) 

L P Jumlah L P Jumlah 

Gianyar 49 2 51 49 2 51 

Blahbatuh 24 3 27 24 3 27 



Sukawati 33 3 36 33 3 36 

Ubud 22 2 24 22 2 24 

Payangan 24 3 27 24 3 27 

Tegallalang 21 0 21 21 0 21 

Tampaksiring 22 2 24 22 2 24 

Jumlah 196 14 210 196 14 210 
Sumber: KPU. Kabupaten Gianyar, 2017. 

 

            Secara keseluruhan Panitia Pemungutan Suara yang ada di Kabupaten 

Gianyar Tahun 2015 dan 2016 apabila dilihat berdasarkani jumlah dan proporsi 

antara laki-laki dan perempuan tidak menunjukkan perbedaan apapun. Dilihat 

berdasarkan jender disini masih terjadi ketimpangan jender karena di ke 7 

kecamatan yang ada proporsi anggota PPS semuanya menunjukkan anggota laki-

laki lebih banyak dibandingkan dengan perempuan. Jumlah anggota PPS 

perempuan di setiap kecamatan tidak lebih dari 3 (tiga) orang, bahkan di 

Kecamatan Tegallalang sama sekali tidak ada anggota PPS perempuan. Apabila 

dirinci, ternyata ada 3 (tiga) kecamatan, yaitu Kecamatan Blahbatuh, Sukawati, 

dan Payangan yang masing-masing menempatkan 3 (tiga) orang anggota PPS 

perempuan dan 3 (tiga) kecamatan lagi, yaitu Kecamatan Gianyar, Ubud, dan 

Tampaksiring masing-masing menempatkan 2 (dua) orang anggota PPS 

perempuan. Sementara itu, jumlah anggot PPS laki-laki ditiap-tiap kecamatan 

jumlahnya bervariasi mulai dari yang paling sedikit sebanyak 21 orang sampai 

dengan yang paling banyak 49 orang.  Jika digambarkan dalam persentase 

keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam keanggotaan panitia pemungutan 

suara akan tampak seperti gambar berikut ini. 

 

Gambar: 8.2  Persentase Panitia Pemungutan Suara (PPS) menurut 

                        Jenis Kelamin di Kab Gianyar Tahun 2015-2016 
 



 

Sumber: KPU. Kabupaten Gianyar, 2014. 
 

8.2. Eksekutif 

Saat ini keterlibatan perempuan di bidang eksekutif sudah tidak perlu 

diragukan lagi karena partisipasi mereka sudah hampir sama dengan laki-laki. 

Eksekutif yang dimaksudkan dalam hal ini adalah mereka yang menjadi pegawai 

negeri sipil (PNS, baik yang masih honor maupun yang sudah berstatus sebagai 

PNS yang ada di lingkungan pemerintahan Kabupaten Gianyar).  Di dalam sebuah 

negara demokratis, salah satu pemegang kekuasaan adalah kaum eksekutif yang 

bertugas menjalankan roda pemerintahan. Layaknya sebuah lembaga besar 

lainnya, pemerintahan eksekutif sebagai sebuah organisasi telah mengatur, 

memilah, dan mengkategorisasi struktur pimpinan dan keanggotaannya 

berdasarkan berbagai kategori seperti kategori pegawai honor, kontrak, PNS, dan 

jabatan politik. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang paling banyak menentukan 

jalannya pemerintahan di eksekutif dikategorisasi berdasarkan jabatan, golongan 

kepangkatan, eselon, dan sebagainya. Tabel 8.5 di bawah menunjukkan komposisi 

PNS berdasarkan unit kerja dan jenis kelamin di Kabupaten Gianyar. 
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Tabel 8.5     Komposisi Pegawai Negeri Sipil menurut Unit Kerja 

di Kab Gianyar Tahun 2016 

Golongan Ruang Jenis Kelamin Jumlah 

Lk Pr 
OPD Pemerintah Kab. Gianyar 2.225 1.690 3.915 

Taman Kanak-Kanak 1 88 89 

Sekolah Dasar 985 1.061 2.046 

Sekolah Menengah Pertama 611 401 1.012 

Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan 592 282 874 

Sekolah Luar Biasa - - - 

Jumlah 4.414 3.522 7.936 
Sumber: BKD. Kabupaten Gianyar, 2014 

Tabel 8.5 di atas menunjukkan pendstribusian PNS di Kabupaten Gianyar ke 

dalam 2 (dua) instansi besar yaitu instansi birokrasi perkantoran yang diklasifikasi 

ke dalam organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi pendidikan 

persekolahan. Secara keseluruhan jumlah PNS yang bertugas di instansi 

persekolahan adalah sebanyak 4.021 orang. Sedangkan yang bertugas di instansi 

birokrasi perkantoran pemerintahan (OPD) sebanyak 3.915 orang. Secara gender 

di kedua instansi tersebut jumlah PNS laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan 

perempuan, yaitu laki=laki 4.414 orang dan perempuan 3.522 orang. Masih 

terjadi ketimpangan gender dalam pendistribusian tenaga PNS. 

          Secara terperinci tabel 8.5 di atas juga menunjukkan adanya perbedaan 

jumlah PNS laki-laki dan perempuan di instansi birokrasi pemerintahan dengan 

perbandingan laki-laki 2.225 : Perempuan 1.690. Perbedaan jumlah PNS laki-laki 

dan perempuan juga terjadi di instansi pendidikan persekolahan, seperti di 

Sekolah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, 

Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan. Di tingkat Sekolah Taman Kanak-Kanak  

jumlah PNS perempuan jauh lebih banyak dibandingkan PNS laki-laki, yaitu laki-

laki 1 orang dan perempuan 88 orang. Sebaliknya, di Sekolah Menengah Pertama 

dan Sekolah Menengah Umum dan Kejuruan jumlah PNS laki-laki lebih banyak 

dibandingkan perempuan. Perbedaan tertinggi tampak pada SMU dan SMK. Jadi, 

instansi pendidikan persekolahan di tingkat TK dan SD lebih didominasi PNS 



perempuan, sebaliknya SMP, SMU dan SMK lebih didominasi PNS laki-laki. 

Artinya, masih terjadi ketimpangan gender di semua tingkat pendidikan 

persekolahan. Pertanyaannya adalah apakah laki-laki enggan dan atau tidak 

mampu mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai guru di TK dan SD? 

Demikian juga halnya dengan perempuan, apakah mereka enggan, tidak mampu 

atau tidak ada kesempatan untuk dapat berpartisipasi sebagai PNS di SMU dan 

SMK. 

          Meskipun secara umum keterlibatan perempuan sebagai PNS sudah cukup 

banyak, namun jika dilihat dari jemlah perempuan yang menduduki jabatan 

terutama pada eselon kecil tampak kesenjangannya dengan laki-laki masih sangat 

jauh. Seperti apa komposisi PNS berdasarkan eselon dan jenis kelamin di 

Kabupaten Gianyar seperti terlihat pada Tabel 8,6 berikut ini.  

 
Tabel 8.6  Jumlah Pejabat berdasarkan Eselon dan Jenis Kelamin di  
                  Kab. Gianyar  Tahun 2016 dan 2017 

Eselon  

  

2016 2017 

L P JML L P JML 

Ia 1 0 1 0 0 0 

IIb 30 3 33 30 3 33 

IIIa 41 13 54 40 13 53 

IIIb 78 28 106 86 35 121 

IVa 294 177 471 266 163 429 

IVb 64 43 107 59 39 98 

V 18 8 26 10 6 16 

       

Jumlah 526 272 798 491 259 750 

Sumber: BKD. Kabupaten Gianyar, 2017  

Dari Tabel: 8.6 di atas tampak bahwa pada tahun 2015 jumlah PNS di 

Kabupaten Gianyar yang menduduki jabatan eselon I-V berjumlah 798 orang yang 

terdiri dari 526 laki-laki dan 272 perempuan.  Pada tahun 2016 tampak jumlah 

PNS sedikit berkurang, hal ini kemungkinan disebabkan karena banyak pegawai 

yang sudah memasuki purna bakti. Jika dilihat  perjenjang eselon tampak bahwa 



eselon yang paling banyak diduduki oleh PNS laki=laki maupun perempuan adalah 

eselon Iva, sementara eswelon yang paling sedikit adalah eselon II setingkat 

kepala dinas atau kepala badan. Dari 33 orang yang menduduki jabatan eselon 

dua hanya ada 3 orang perempuan. Ini artinya bahwa kesenjangan gender pada 

jabatan eselon II sangat menonjol baik tahun 2015 maupun tahun 2016. Apakah 

hal ini disebabkan karena perempuan dianggap tidak mampu menduduki jabatan 

ini atau karena factor lain. Untuk mencari jawaban yang pasti tentu memerlukan 

kajian lebih mendalam. 

.  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IX 

LAIN-LAIN 

 

Pada bab ini akan diuraikan beberapa indikator yang belum terurai pada 

bab sebelumnya, beberapa hal tersebut mencakup antara lain: pelaku kekerasan, 

gepeng, kasus kekerasan, dan penyandang cacat.  Indikator ini akan diuraikan 

secara rinci sebagai berikut. 

 

9.1  Korban dan Pelaku Kekerasan 

Sampai saat ini kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di 

masyarakat Bali umumnya dan masyarakat gianyar khususnya masih sering 

terjadi, meskipun Undang-Undang tentang KDRT sudah disyahkan sejak tahun 

2004. Secara konseptual kekerasan diartikan tindakan agresi dan pelanggaran 

(penyiksaan, pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang menyebabkan atau 

dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain, dan 

hingga batas tertentu tindakan menyakiti binatang dapat dianggap sebagai 

kekerasan, tergantung pada situasi dan nilai-nilai sosial yang terkait dengan 

kekejaman terhadap binatang. Istilah “kekerasan” juga mengandung 

kecenderungan agresif untuk melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta 

benda biasanya dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap  

orang. Kekerasan pada dasarnya tergolong kedalam dua bentuk kekerasan 

sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak 

terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh kelompok-

kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi dalam perang 

(yakni kekerasan antar-masyarakat) dan terorisme. 

Terdapat bermacam-macam bentuk dan latar belakang terjadinya 

kekerasan, salah satunya adalah kekerasan yang berbasis gender, yaitu kekerasan 



yang dilatarbelakangi oleh perbedaan jenis kelamin. Korban kekerasan berbasis 

gender pada umumnya adalah terhadap perempuan, sehingga sering disebut 

kekerasan terhadap perempuan. Secara umum dapat dijelaskan bahwa kekerasan 

terhadap perempuan adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau 

penderitaan-penderitaan pada perempuan secara fisik, non fisik atau psikologis, 

baik yang terjadi di depan umum atau dalam lingkungan kehidupan pribadi. Yang 

dimaksud tindak kekerasan fisik adalah tindakan yang bertujuan melukai, 

menyiksa atau menganiaya orang lain. Tindakan tersebut dapat dilakukan dengan 

menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lainnya.  

Yang diamaksudkan sebagai tindak kekerasan non-fisik adalah tindakan yang 

bertujuan merendahkan citra atau kepercayaan diri seorang perempuan, baik 

melalui kata-kata maupun melalui perbuatan yang tidak disukai/dikehendaki 

korbannya.  Sedangkan tindak kekerasan psikologis/jiwa adalah tindakan yang 

bertujuan mengganggu atau menekan emosi korban.  Secara kejiwaan, korban 

menjadi tidak berani mengungkapkan pendapat, menjadi penurut, menjadi selalu 

bergantung pada suami atau orang lain dalam segala hal (termasuk keuangan).  

Akibatnya korban menjadi sasaran dan selalu dalam keadaan tertekan atau 

bahkan takut.  

Berdasarkan data tahun 2016, di Kabupaten Gianyar tercatat 58 kasus 

kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya adalah 19 laki-laki dan 19 

perempuan.  Ini artinya bahwa kasus kekerasan tidak hanya menimpa kaum 

perempuan, namun juga laki-laki. Dilihat dari segi usia korban tampak bahwa 

korban kasus kekerasan adalah anak-anak dan orang dewasa. Namun jika 

ditelusuri secara umum berbagai kekerasan yang terjadi di Kabupaten Gianyar 

ada kecenderungan korbannya adalah kebanyakan orang dewasa. Kasus KDRT 

yang terjadi di Kabupaten Gianyar seperti tampak pada Tabel 9.1. Dari tabel ini  

tampak bahwa kasus kekerasan terbanyak terjadi di Kecamatan Gianyar yang 

mencapai jumlah 15 kasus dan di Blahbatuh 9 kasus. Kecamatan Tegallalang 

paling sedikit terjadi kasus. 



Tabel: 9.1    Jumlah Kasus KDRT Per Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten  
                     Gianyar Tahun  2016 

No Kec 
Dewasa Anak Jumlah Jum

lah 
PR LK PR LK PR LK 

1 Gianyar 2 2 4 7 6 9 15 

  2 Sukawati 1 1 1 2 2 3 5 

3 Blahbatuh 1 4 2 2 3 6 9 

4 Ubud 2 0 2 3 4 3 7 

5 Payangan 3 0 0 1 3 1 4 

6 Tampaksiring 3 0 0 1 3 1 4 

7 Tegalalang 2 1 0 0 2 1 3 

  Lain-Lain 5 0 1 5 6 5 11 

  Jumlah 19 8 10 21 29 29 58 

Sumber Data : P2TP2A - Kabupaten Gianyar 
 Seperti diketahui bahwa kasus kekerasan ada berbagai jenis, dari 58 

kasus kekerasan  yang terjadi di Kabupaten Gianyar tahun 2016 meliputi berbagai 

jenis yakni kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran, dan jenis kasus 

lainnya. Secara lengkap berbagai jenis kekerasan yang terjadi di Kabupaten 

Gianyar seperti terlihat pada tabel: 9.2 berikut ini.  

Tabel: 9.2   Jumlah Kasus KDRT Berdasarkan Jenis kasus dan Jenis Kelamin di   
                     Kabupaten Gianyar   Tahun 2016 

No Jenis Kasus Dewasa 
Anak-
Anak Total Jumlah 

Lk Pr Lk Pr Lk Pr 

1 Kekerasan Fisik 0 3 1 0 1 3 4 

2 Kekerasan Seksual 0 1 0 1 0 2 2 

3 Penelentaraan 0 4 4 3 4 7 11 

4 Lainnya 7 14 16 4 23 18 41 

  Jumlah 7 22 21 8 28 30 58 

Sumber Data : P2TP2A - Kabupaten Gianyar, 2017 
  



Dari data yang disajikan tersebut tampak bahwa jenis kasus yang terbanyak 

adalah kasus lain-lain dan penelantaran. Jika dibandingkan dengan kasus yang 

terjadi tahun 2014 yang berjumlah 45 kasus, maka tahun 2016 tampak terjadi 

peningkatan sebanyak 13 kasus, Hal ini kemungkinan disebabkan karena pada 

tahun 2014 lebih banyak korban yang mau melaporkan kasus yang dialaminya. Ini 

tentu tidak lepas dari upaya pemerintah untuk mensosialisasikan UU No. 23 

Tahun 2004 sehingga masyarakat semakin berani melaporkan kasus KDRT yang 

dialaminya. Namun demikian kenyataan ini  perlu diselidiki lebih jauh, apakah 

peningkatan angka jumlah kekerasan yang tercatat ini disebabkan oleh 

peningkatan tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat ataukah karena adanya 

peningkatan kesadaran korban untuk melaporkan tindak kekerasan yang 

dialaminya sehingga terekam dalam data Polres Gianyar. Namun satu hal yang 

pasti, yaitu dibalik peningkatan jumlah angka jumlah kekerasan tersebut, ternyata 

kecenderungan umum yang berlaku selama ini tetap terjadi bahwa korban tindak 

kekerasan adalah mayoritas kaum perempuan, dan hanya sebagian kecil 

menimpa laki-laki. Untuk dapat mengetahui secara lebih jelas mengenai 

peningkatan kasus kekerasan dan tajamnya ketimpangan gender perlu dilakukan 

pendalaman melalui penelitian sehingga penyebab yang pasti dapat diketahui. 

9.2 Gepeng 

Gelandangan dan pengemis selalu ada disetiap ibu kota kabupaten, hanya 

saja jumlahnya ada yang banyak ada yang sedikit. Demikian juga di Kabupaten 

Gianyar tidak dipungkiri sebagai daerah pariwisata, akibatnya migrasi penduduk 

dari daerah-daerah lain semakin besar seiring dengan pertumbuhan ekonomi 

regional. Di sisi lain, kesempatan kerja yang tersedia dan peluang berusaha di 

Kabupaten Gianyar ternyata tidak mampu menampung pelaku-pelaku urbanisasi 

karena keterbatasan keterampilan yang dimiliki di daerah asal sehingga 

menimbulkan salah satu masalah yaitu terjadinya gelandangan dan pengemis. 



Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai 

dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak 

mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan 

hidup mengembara di tempat umum. Sedangkan, pengemis adalah orang-orang 

yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan 

pelbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.  

Pemerintah Kabupaten Gianyar berupaya secara maksimal untuk 

menangani masalah gepeng di wilayahnya, dengan melakukan penjaringan 

gepeng yang berkeliaran di seputar kota. Data  tahun 2015 menunjukkan bahwa 

terdapat 226 orang gepeng yang terjaring dalam penertiban yang dilakukan oleh 

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar, mengalami penurunan yang 

cukup drastis pada tahun 2016. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa gepeng 

yang terjaring di Kabupaten Gianyar meliputi semua kategori umur, mulai dari 

orang dewasa, remaja, anak-anak, bahkan balita. Tentu saja kondisi tersebut 

sangat memperihatinkan. Dari 226 orang gepeng yang terjaring di tahun 2015 

sebagian besar adalah masih tergolong usia anak-anak, dan terdapat juga anak 

usia sekolah dan juga penduduk lanjut usia (lansia). Dilihat dari perspektif gender, 

baik tahun 2015 maupun 2016 gepeng didominasi oleh kaum perempuan dengan 

perbandingan, laki-laki 51, perempuan 175 (2015), dan laki-laki 29, perempuan 92 

(2016). Bisa diduga kondisi semacam ini terjadi karena perempuan dianggap lebih 

pantas/berhasil melakukan pekerjaan ini dengan ciri-ciri dan sifat 

keperempuanannya yang menyebabkan orang menjadi iba dan kasihan apalagi 

kalau mereka sambil mengajak anak/bayi yang dapat membuat orang menjadi 

kasihan melihatnya.  Untuk lebih jelas dapat melihat kondisi gepeng berdasarkan 

kelompok umur dan jenis kelamin pada Tabel 9.2. 

 

 



Tabel : 9.2 Jumlah Gepeng yang Terjaring di Kab Gianyar Berdasarkan  

                       Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2015 dan 2016 
Kelompok Umur 

( tahun) 2015 

 

2016 

 
L P Jlh L P Jlh 

0 - 4 tahun 27 39 66 10 18 28 

5 - 9 tahun 13 34 47 13 13 26 

10 - 14 tahun 8 16 24 4 13 17 

15 - 18 tahun 1 4 5 1 10 11 

19 tahun ke atas 2 82 84 1 38 39 

Jumlah 51 175 226 29 92 121 

       Sumber:  Dinas Sosial Kabupaten Gianyar  

 

Dari tabel ini  terlihat bahwa pada tahun 2016 telah terjadi penurunan yang 

cukup banyak gepeng yang terjaring di kabupaten Gianyar dibandingkan dengan 

tahun 2015. Ini artinya bahwa instansi terkait telah berhasil mengurangi jumlah 

gepeng yang beroperasi di Gianyar.  Keberadaan gepeng pada suatu masyarakat 

sangat tidak diharapakan, bahkan mereka dianggap sebagai penyakit masyarakat 

atau penyakit sosial.  Berkenaan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten 

Gianyar pun telah melakukan berbagai usaha untuk mengatasi masalah gepeng 

ini. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meminimalisir keberadaan gepeng di 

Kabupaten Gianyar adalah dengan melakukan pembinaan. Secara rinci gepeng 

yang mendapat pembinaan diuraikan pada table 9.3 berikut. 

 

Tabel : 9.3  Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Telah Dibina   

                     di Kab Gianyar 2016 

Kelompok Umur 
(tahun) 

Jenis kelamin Jumlah 

 L % P % L + P % 

0 – 4 tahun 10 8.26 18 14.88 28 23.14 

5 – 9 tahun 13 10.74 13 10.74 26 21.48 

10 – 14 tahun 4 3.31 13 10.74 17 14.05 

15 – 18 tahun 1 0.83 10 8.26 11 9.09 



19 tahun keatas 1 0.83 38 31.41 39 32.24 

Jumlah 29 23.97 92 76.03 121 100 

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Gianyar 

 Berdasarkan laporan dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gianyar 

yang dituangkan pada tabel di atas bahwa selama tahun 2016 semua gepeng yang 

terjaring mendapat pembinaan dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Pembinaan 

dilakukan pada semua kelompok umur dan semua jenis kelamin, jadi dalam hal ini 

tidak ada perbedaan perlakuan dan juga tidak tampak adanya ketidakadilan  

gender.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                           BAB X  

PENUTUP 

 

 

10.1 Simpulan 

 Dari hasil analisis di atas dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:  

 Kesenjangan gender pada beberapa indikator pendidikan tampak masih 

terjadi, terutama pada jenjang pendidikan  SMA/SMK. Sementara pada 

indikator APS,APM dan APK terutama pada jenjang pendidikan SD dan 

SMP sudah menunjukkan terjadinya kesetaraan gender.  

 Kesenjangan gender yang masih cukup menonjol terjadi pada keberadaan   

guru SD karena jumlah guru perempuan jauh lebih besar dibandingkan 

dengan guru laki-laki. Sebaliknya pada jenjang pendidikan SMP dan 

SMA/SMK  didominasi oleh laki-laki. 

 Kesenjangan gender yang menonjol juga terjadi pada kepala sekolah, 

perempuan yang menjadi kepala sekolah persentasenya jauh lebih  rendah 

jika dibandingkan dengan persentase kepala sekolah  laki-laki. 

 Keberadaan dokter baik dokter umum, dokter spesialis maupun dokter 

gigi masih didominasi oleh laki-laki. Isu gender yang masih tampak 

menonjol  terjadi pada peserta keluarga berencana yang masih tetap di 

dominasi oleh perempuan.  

 Di bidang ekonomi; Lapangan usaha yang banyak dimasuki oleh laki-laki 

dan perempuan adalah industri pengolahan, perdagangan, rumah makan 

dan hotel. Lapangan kerja sektor pariwisata, tenaga kerja ke luar negeri, 

dan penyuluh pertanian masih didominasi oleh laki-laki, hanya usaha salon 

yang kebanyakan dimiliki oleh perempuan. 

 Di  sektor publik kesenjangan gender terutama tampak di bidang  legislatif, 

dan eksekutif.  Di legislatif tampak dari keanggotaan DPRD yang  

didominasi oleh laki-laki.  Di eksekutif tampak dari posisi perempuan yang 

menduduki jabatan terutama eselon II.  



 Korban kekerasan, gepeng, dan lansia  di Kabupaten Gianyar secara  

kuantitatif lebih banyak perempuan dibandingkan  laki-laki.  

10.2 Rekomendasi 

1. Untuk  mempercepat terwujudnya kesetaraan gender di bidang pendidikan 

terutama  pada indikator yang  kesenjangan gendernya masih cukup menonjol  

seperti  APS, APK, dan APM pada jenjang pendidikan SMA/SMK serta  

keberadaan kepala sekolah dan guru pada setiap satuan pendidikan  perlu  

diambil kebijakan  yang responsive gender.  

2. Untuk meningkatkan partisipasi KB pria, maka perlu dilakukan sosialisasi 

pentingnya KB pria. 

3. Untuk meningkatkan partisipasi perempuan di bidang politik,  penting  

dilakukan pendidikan politik bagi  kaum perempuan, baik melalui kegiatan yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah maupun partai politik yang ada di 

Kabupaten Gianyar. 

4. Semua isu gander yang  sudah teridentifikasi  melalui data terpilah diharapkan 

    dapat ditindaklanjuti dengan mengimplementasikan strategi pengarusutamaan   

   gender oleh setiap instansi terkait  secara berkesinambungan. 

5. Semua OPD yang ada diharapkan dapat melaksanakan strategi 

pengarusutamaan gender sesuai dengan permasalahan yang ada di lingkup 

kerjanya. 
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