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KATA PENGANTAR   

 

Puji syukur kami panjatkan karena berkat asung kerta 

wara nugraha Ida Sanghyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa 

Buku Statistik Gender Kabupaten Karangasem Tahun 2019 

dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditentukan. Tujuan 

dari penyusunan buku  ini  adalah untuk memperoleh data-data 

tentang keterlibatan laki-laki dan perempuan berbagai sektor 

pembangunan. Dalam konteks ini hal yang ingin diketahui adalah 

teridentifikasinya berbagai isu gender yang masih terjadi di 

Kabupaten Karangasem. 

  Melalui pendataan ini diharapkan para perencana yang 

berkopeten dapat menggunakan data ini sebagai dasar dalam 

penyusunan kebijakan yang terkait dengan isu gender yang 

masih terjadi di Kabupaten Karangasem. 

Penyusunan buku ini diprakarsai oleh Dinas 

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten 

Karangasem bekerja sama dengan Pusat Studi Wanita dan 

Perlindungan Anak (PSWPA) Universitas Udayana. Mengikuti 

kata pepatah “ tiada gading yang tak retak” maka demikian juga 

halnya dengan hasil pendataan  ini tidak lepas dari kekurangan 

baik dalam analisanya maupun dalam penyajian datanya.. Oleh 

karena itu, melalui kesempatan ini tim penyusun tidak lupa 

mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam buku ini. 

Melalui kesempatan ini juga tim penyusun menyampaikan 
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banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan 

kontribusi dalam melakukan penyusunan buku ini. 

Akhirnya kami berharap semoga buku ini bermanfaat bagi 

pembangunan Kabupaten Karangasem  khususnya dalam upaya 

mewujudkan kesetaraan gender dan mengimplementasikan 

pengarusutamaan gender diberbagai bidang pembangunan. 

 

 

                                                                            Tim 

Penyusun       
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Eksekutif Summary 

 

Secara historis, upaya untuk memperjuangkan kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia sejak  tahun 70-an yang diawali dengan 

dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) 

pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi 

Kementerian negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian 

terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika 

dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminis 

baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia 

salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing 

lagi bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. 

Perjuangan R.A Kartini tidak berhenti meskipun ia telah tiada, 

cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh  perempuan 

Indonesia lainnya yang meiliki visi serupa dengan Kartini seperti 

R.A Sutinah Joyopranoto, Rr, Rukmini dan lain-lain.  

 Wujud pergerakan perempuan Indonesia 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. Komitmen 

pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus 

berlanjut. Melalui lembaga kementerian yang sudah terbentuk di 

tingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah 

baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai 

program pun diimplementasikan ke masyarakat. Pendekatan 
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awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah women in 

development/ WID karena saat itu disadari bahwa perempuan 

merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga 

sehingga perempuan yang posisinya termarjinalkan perlu 

diikutsertakan dalam pembangunan. 

 Dari pendekatan pembangunan yang terkait dengan 

pemberdayaan perempuan seperti tersebut di atas, nampaknya 

juga masih belum efektip untuk mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender. Oleh karena itu, upaya lain pun diusahakan 

untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan 

pemberdayanan perempuan. Pada tahun 2000 bersamaan 

dengan dicetuskannya kesepakatan MDGs, pemerintah 

Indonesia mengambil suatu strategi pengarusutamaan gender 

(PUG) yang dilegitimit melalui Inpres No. 9/2000 tentang 

pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender/ gender 

mainstreaming. Strategi ini merupakan strategi untuk 

mengintegrasikan isu gender dalam setiap perencanaan 

pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

pada monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi ini pada 

dasarnya ditujukan kepada para penyususn 

kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga mereka 

dapat dan mampu menyususn program/kegiatan yang responsif 

gender. 

 Untuk bisa mengaplikasikan strategi ini secara baik dan 

benar, hal penting yang harus diketahui oleh para penyusun 

program adalah memahami teknik analisis gender (TAG). 

Analisis gender merupakan perangkat analisa yang dapat 

membantu para perencana dalam menganalisa suatu 

kebijakan/program apakah sudah responsif gender atau belum. 

Dengan menggunakan analisis gender bisa di identifikasi dalam 

hal apa kesenjangan gender yang masih terjadi, apakah dalam 

akses, partisipasi, kontrol atau manfaat. Jika kesenjangan itu 
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sudah bisa diidentifikasi dengan benar, maka dengan sendirinya 

program yang akan disusunpun akan menjadi tepat sasaran. 

Sementara itu, hal penting yang harus ada untuk mendukung 

pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknik 

analisis gender adalah eksistensi data terpilah menurut jenis 

kelamin. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa 

dilakukan karena keberadaan data menjadi pondasi utama dalam 

melakukan analisis gender maupun penyusunan perencanaan 

yang responsif gender. Oleh karena itu, penyusunan buku profil 

statistik gender di Kabupaten Karangasem menjadi sangat 

penting.  

Secara lengkap buku ini memaparkan berbagai indikator 

pembangunan  seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik, 

dan lain-lain.  Dari hasil kajian yang dilakukan tampak bahwa 

masih terjadi kesenjangan gender yang cukup menonjol pada 

beberapa indikator pendidikan seperti pada APM dan APS. Pada 

APM kesenjangan gender tampak menonjol di jenjang pendidikan 

SD dan SMA, sementara pada APS tampak pada jenjang 

pendidikan SD, SMP, dan SMA. Keberadaan guru tampak hanya 

guru PAUD yang didominasi oleh perempuan, sedangkan guru 

SD, SMP, dan SMA didominasi oleh laki-laki. Angka mengulang 

kelas baik di SD maupun SMP di dominasi oleh anak laki-laki.  

Di bidang kesehatan tampak terjadi penurunan angka 

kelahiran tahun 2018, sementara itu terkait dengan kesehatan 

bayi ternyata masih ditemukan bayi yang berstatus gizi buruk 

sebanyak 175 orang di tahun 2017 dan tahun 2018 turun menjadi 

69 anak.  Sementara keberadaan dokter umum masih didominasi 

oleh laki-laki, dan dokter gigi kebanyakan perempuan. Peserta 

KB masih di dominasi perempuan. Hal yang cukup 

memprihatinkan adalah terjadi peningkatan angka kematian bayi  

dari 27 di tahun 2017 menjadi 74 tahun 2018. 

 Di bidang ekonomi tampak kaum perempuan yang 

terserap dalam dunia kerja pada tahun 2018 meningkat jika 
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dibandingkan dengan tahun 2017, dan tenaga kerja perempuan 

yang menjadi TKI lebih banyak dibandingkan tenaga kerja laki-

laki.  Pengusaha hotel, juru parkir dan tenaga kebersihan  

didominasi oleh laki-laki  Kesenjangan gender dalam  bidang 

politik, baik di legislative maupun  eksekutif masih sangat 

kentara. Dalam bidang kepegawaian  tampak dari jumlah PNS 

terutama dalam eselonisasi masih terjadi kesenjangan yang 

sangat mencolok. Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga 

masih didominasi oleh perempuan, kasus ini tampak meningkat  

dari tahun 2017 yang hanya 10 kasus, tahun 2018 naik menjadi 

28 kasus. 
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BAB I      

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

 Sampai saat ini permasalahan gender dan pemberdayaan 

perempuan masih tetap menjadi isu strategis yang memerlukan 

penanganan yang serius, lebih-lebih saat ini permasalahan 

gender sudah menjadi isu global dengan dimasukkannya dalam 

kesepakatan Millenium Development Goals (MDGs) yang 

dicanangkan oleh PBB dalam Millenium Summit yang 

diselenggarakan pada bulan September tahun 2000. MDGs telah 

menyepakati 8 goals dan 17 target yang harus dicapai oleh 191 

negara anggota PBB pada tahun 2015 yang meliputi: 1. 

meniadakan kemiskinan dan kelaparan ekstrim; 2. Mencapai 

pendidikan dasar secara universal; 3. Meniningkatkan kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan; 4. Mengurangi tingkat 

kematian anak; 5. Memperbaiki kesehatan ibu; 6. Memerangi 

HIV/AIDS, malaria dan penyakit-penyakit lainnya; 7. Menjamin 

kelestarian lingkungan hidup; dan 8. Membentuk sebuah 

kerjasama global untuk pembangunan. Target MDGs ini belum 

tercapai di tahun 2015 kemudian berlanjut ke sustainable 

development goals (SDGs) yang targetnya tercapai di tahun 

2030.  

Dari 17 target SDGs, ketaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan masih tetap menjadi salah satu goals yang 
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ditargetkan tercapai di tahun 2030. Ini berarti bahwa setiap 

negara yang ikut menandatangani kesepakatan tersebut harus 

mampu menanggulangi isu tersebut di tahun 2030. Indonesia 

sebagai salah satu negara yang ikut serta dalam pendeklarasian 

kesepakatan tersebut berarti juga dituntut untuk mampu 

menangani 17 goals yang salah satunya adalah mampu 

mewujudkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan 

di tahun 2030. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tentu tidak 

bisa tinggal diam untuk bisa mencapai target ini. 

Untuk bisa mewujudkan kesetaraan gender dan 

pemberdayaan perempuan bukanlah perkara mudah mengingat 

hal ini berkaitan erat dengan konstruksi sosial budaya yang 

sudah tertanam sejak lahirnya adam dan hawa di muka bumi ini. 

Namun demikian tidak berarti kita harus menyerah, karena 

segala sesuatu bentukan manusia tidak ada yang bersifat statis 

tetapi semua bisa diubah dan diperbaiki. Tentu hal ini 

memerlukan komitmen dan perjuangan yang serius dan 

konprehensif, untuk itu sangat diperlukan adanya dukungan dari 

semua pihak baik masyarakat maupun lembaga-lembaga terkait. 

Secara historis, upaya untuk memperjuangkan kesetaraan 

gender dan pemberdayaan perempuan sudah dilakukan oleh 

pemerintah Indonesia sejak  tahun 70-an yang diawali dengan 

dibentuknya menteri muda urusan peranan wanita (MEN UPW) 

pada tahun 1978 yang saat ini sudah berubah menjadi 

Kementerian negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. Sebelum dibentuknya lembaga ini, perhatian 
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terhadap nasib perempuan yang kurang beruntung jika 

dibandingkan dengan laki-laki sudah dilakukan oleh kaum feminis 

baik di dunia barat maupun di Indonesia. Untuk di Indonesia 

salah seorang pejuang nasib kaum perempuan yang tidak asing 

lagi bagi kalangan masyarakat adalah Raden Ajeng Kartini. 

Perjuangan R.A Kartini tidak berhenti meskipun ia telah tiada, 

cita-citanya ditindaklanjuti oleh tokoh-tokoh  perempuan 

Indonesia lainnya yang meiliki visi serupa dengan Kartini seperti 

R.A Sutinah Joyopranoto, Rr, Rukmini dan lain-lain.  

 Wujud pergerakan perempuan Indonesia 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. Komitmen 

pemerintah untuk memperjuangkan nasib perempuan terus 

berlanjut. Melalui lembaga kementerian yang sudah terbentuk di 

tingkat pusat dan lembaga pemberdayaan perempuan di daerah 

baik dalam bentuk badan maupun kantor, maka berbagai 

program pun diimplementasikan ke masyarakat. Pendekatan 

awal yang diimplementasikan pada saat itu adalah women in 

development/ WID karena saat itu disadari bahwa perempuan 

merupakan sumberdaya manusia yang sangat berharga 
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sehingga perempuan yang posisinya termarjinalkan perlu 

diikutsertakan dalam pembangunan. 

Pendekatan WID memberikan perhatian pada peran 

produktif perempuan dalam pembangunan, seperti inisiatif 

pengembangan teknologi yang lebih baik dan tepat guna agar 

dapat meningkatkan beban kerja perempuan. Tujuannya adalah 

menekankan kepada sisi produktivitas tenaga kerja perempuan 

khususnya berkaitan dengan pendapatan perempuan, tanpa 

terlalu peduli dengan sisi reproduktifnya. Setelah dilakukan 

evaluasi, nampaknya dalam pelaksanaannya pendekatan ini 

tidak terlalu berhasil dalam menghapus masalah diskriminasi 

terhadap perempuan. Sebagai respon dari ketidakberhasilan 

pendekatan ini, selanjutnya pada tahun 90-an dilakukan 

pendekatan baru yang dikenal dengan pendekatan gender dan 

pembangunan (gender and divelopment/ GAD). Konsep ini lebih 

didasarkan pada suatu pendekatan mengenai pentingnya 

keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam proses pembangunan 

(Nugroho, 2008; 140).  Konsep ini didasarkan pada suatu asumsi 

bahwa konstruksi sosial yang dibuat atas peran perempuan dan 

laki-laki dapat diubah. Pendekatan ini lebih memusatkan pada isu 

gender dan tidak melihat pada masalah perempuan semata. 

 Dari pendekatan pembangunan yang terkait dengan 

pemberdayaan perempuan seperti tersebut di atas, nampaknya 

juga masih belum efektip untuk mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender. Oleh karena itu, upaya lain pun diusahakan 
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untuk mempercepat terwujudnya visi pembangunan 

pemberdayanan perempuan. Pada tahun 2000 bersamaan 

dengan dicetuskannya kesepakatan MDGs, pemerintah 

Indonesia mengambil suatu strategi pengarusutamaan gender 

(PUG) yang dilegitimit melalui Inpres No. 9/2000 tentang 

pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender/ gender 

mainstreaming. Strategi ini merupakan strategi untuk 

mengintegrasikan isu gender dalam setiap perencanaan 

pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai 

pada monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu, strategi ini pada 

dasarnya ditujukan kepada para penyususn 

kebijakan/program/kegiatan pembangunan sehingga mereka 

dapat dan mampu menyususn program/kegiatan yang responsif 

gender. 

 Untuk bisa mengaplikasikan strategi ini secara baik dan 

benar, hal penting yang harus diketahui oleh para penyusun 

program adalah memahami teknik analisis gender (TAG). 

Analisis gender merupakan perangkat analisa yang dapat 

membantu para perencana dalam menganalisa suatu 

kebijakan/program apakah sudah responsif gender atau belum. 

Dengan menggunakan analisis gender bisa di identifikasi dalam 

hal apa kesenjangan gender yang masih terjadi, apakah dalam 

akses, partisipasi, kontrol atau manfaat. Jika kesenjangan itu 

sudah bisa diidentifikasi dengan benar, maka dengan sendirinya 

program yang akan disusunpun akan menjadi tepat sasaran. 
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Sementara itu, hal penting yang harus ada untuk mendukung 

pengaplikasian strategi pengarusutamaan gender dan teknik 

analisis gender adalah eksistensi data terpilah menurut jenis 

kelamin. Tanpa adanya data ini, analisis gender tidak bisa 

dilakukan karena keberadaan data menjadi pondasi utama dalam 

melakukan analisis gender maupun penyusunan perencanaan 

yang responsif gender. Oleh karena itu, penyusunan profil 

statistik gender di Kabupaten Karangasem menjadi sangat 

penting. 

1.2 Tujuan  
1.2.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan utama dari penyusunan buku Statistik 

Gender ini adalah untuk menyajikan data statistik yang terpilah 

berdasarkan jenis kelamin di berbagai aspek pembangunan, 

seperti aspek pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi, serta 

masalah sosial lainnya. Penulisan statistik analisis gender ini 

dibuat secara deskriptif, dan sejauh mungkin memperhatikan isu 

gender di setiap babnya. Berdasarkan data-data yang ada dalam 

buku ini, para pembaca khususnya para penentu kebijakan akan 

dapat menemukenali isu-isu gender yang ada pada masing-

nasing sektor pembangunan. Atas dasar ini mereka nantinya 

akan dapat menyususn program/kegiatan yang sesuai dengan 

isu yang ada sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan 

secara umum dan khususnya pembangunan pemberdayaan 

perempuan menuju kesetaraan dan keadilan gender dapat cepat 

terwujud. 
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1.2.2 Tujuan Khusus 

Secara khusus penyusunan buku Statistik Gender 

Kabupaten Karangasem ini bertujuan untuk  dapat memberikan 

petunjuk atau refrensi bagi para penentu kebijakan dan penyusun 

program pada setiap organisasi perangkat daerah (OPD) 

terutama dalam menyusun kegiatan pembangunan yang 

responsif gender 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 serta anggaran 

pembangunan yang responsif gender. Hal ini pada akhirnya akan 

dapat mempercepat pelaksanaan strategi pengarusutamaan 

gender (PUG) di segala bidang pembangunan sehingga 

kesenjangan gender lebih cepat bisa diatasi. 

 

1.3. Manfaat 

 Adapun manfaat dari penyusunan buku ini khususnya 

adalah dapat dipakai sebagai acuan atau landasan dalam 

menyususn perencanaan. Selama ini seringkali penyusunan 

perencanaan pembangunan tanpa dilandasi data-data yang valid, 

dan kadangkala tanpa dasar data. Hal ini dilakukan oleh para 

perencana atau penyusun program karena tidak tersedianya data 

yang memadai. Kondisi ini pada gilirannya akan menyebabkan 

program yang dilakukan kurang tepat sasaran. Oleh karena itu, 

secara khusus manfaat dari penyusunan buku Statistik  Gender 
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Kabupaten Karangasem  ini antara lain adalah  dapat 

memberikan petunjuk atau refrensi bagi para penentu kebijakan 

dan penyusun program pada setiap organisasi perangkat daerah 

(OPD) 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. 

 

1.4 Metode Pengumpulan Data 

1.4.1 Metode Survei  

Dalam konteks penyusunan buku ini penggunaan metode 

survei menjadi sangat penting. Metode ini dipakai memperoleh 

data skunder yang bersumber dari berbagai instansi  terkait 

ataupun melalui studi literatur. Dalam pekerjaan ini survei 

dilakukan di beberapa instansi–instansi pemerintahan yang ada 

di Kabupaten Karangasem seperti Badan Pusat Statistik,  Dinas  

Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas 

Pariwisata, Dinas Kesehatan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, 

serta Kantor instansi yang terkait yang mendukung kegiatan ini.  
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1.4 .2  Jenis dan Sumber Data  

 Jenis data ada berbagai macam, diantaranya adalah data 

kualitatif dan kuantitatif. Jenis data yang ditampilkan dalam buku 

ini adalah data kuantitatif yang kemudian dianalisis secara 

kualitatif. Data yang dipublikasikan ini sebagian besar berupa 

data primer yang diambil dari hasil-hasil survey yang dilakukan 

Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi lainnya seperti telah 

disebutkan di atas..  

 

1.5.  Analisis Data 

 Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. 

Seperti telah diuraikan di atas bahwa sebagian besar data yang 

ada dalam buku Profil statistik  gender ini adalah menampilkan 

data kuantitatif/ data angka-angka  yang diperoleh dari berbagai 

sumber. 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. 
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BAB II 

DEFINISI KONSEP  

 

Definisi konsep menjadi penting dalam kontek ini karena 

belum semua pembaca paham tentang konsep-konsep yang 

dipakai dalam buku ini. Oleh karena itu sebelum sampai pada 

fokus pembahasan dipandang perlu untuk menjelaskan atau 

memberikan pemahaman terlebih dahulu kepada para pembaca 

dan pengguna  buku ini. Hal ini penting guna menyamakan 

persepsi dan pemahaman tentang konsep-konsep yang dipakai 

dalam membahas dan menganalisis data yang tersaji dalam buku 

ini. Adapun konsep-konsep tersebut adalah:  

 

2.1 Konsep Gender  

Persoalan gender sebenarnya sudah ada sejak lama, 

namun demikian sampai saat ini masih banyak masyarakat yang 

belum tahu dan paham tentang istilah tersebut.  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 (Depdikbud, 2001:353).  

  Pada dasarnya secara konseptual, istilah seks berbeda 

dengan gender. Istilah gender diketengahkan oleh ilmuwan sosial 
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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. Jadi secara singkat gender itu 

merupakan konstruksi budaya. 

   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. Oleh karena itu seks ini bersifat 

statis, sementara gender bersifat dinamis. 
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2.2 Kesetaraan Dan Keadilan Gender (KKG) 

Kesetaraan dan keadilan gender merupakan visi dari 

pembangunan pemberdayaan perempuan. Oleh karena itu  

kesetaraan dan keadilan gender (KKG) menjadi tujuan utama 

yang ingin dicapai dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.   

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 
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dan keadilan gender melalui berbagai kebijakan, seperti 

dinyatakan melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender. 

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. 

 

2.3 Pengarusutamaan Gender (PUG) 

 Untuk mempercepat tercapainya kesetaraan dan 

keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa 

dan negara diambil satu strategi yakni strategi pengarusutamaan 

gender. Istilah Pengarusutamaan Gender (PUG) ini mulai 

diwacanakan pada konfrensi Wanita Sedunia keempat yang 

diselenggarakan di Beijing tahun 1995, istilah “Gender 
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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.  

Meskipun sudah lebih dari tiga dasa warsa pemerintah 

telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan kesetaraan 

dan keadilan gender di masyarakat, namun sampai saat ini 

ketimpangan gender pada beberapa aspek pembangunan di 

masyarakat kita masih tetap terjadi seperti halnya di bidang 

pendidikan. 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 
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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 adalah mampunya 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. 
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BAB III 
GAMBARAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM 

 

 

 

3.1 Sekilas Sejarah Kabupaten Karangasem  

Ditinjau dari segi historis,suatu daerah mempunyai 

latarbelakang  -usul  masing-masing. Demikian pula daerah 

Karangasem dilegitimasi oleh suatu mitos yang  -usul 

terbentuknya KabupatenKarangasem. Sementara ini, Kabupaten 

Karangasem menjadi salah satu di antara Sembilan 

kabupaten/kota di Provinsi Bali.  

  Dalam Pebancangah Babad Dalem disebutkan, yaitu 

wilayah Kota Karangasem disebut Desa Batuaya semenjak Raja 

I Dewa Karang Amlabertahta. , terjadi   masa Raja Ida Anak 

Agung   Karangasem, yang istananya di Puri Amlaraja. Pada saat 

itu sebutan Karangasem sudah dipakai, yang   Pura Bukit. 

Bertahtanya Raja Anak Agung Gde Putu dan Anak Agung Gde 

Oka, awig-awig Desa Batuaya diubah menjadi awig-awig 

Amlapura. Kemudian, dibawah pemerintahan Anak Agung Gde 

Jelantik, sebutan wilayah Kota Amlapura kembali disebut 

Karangasem sebagai suatu pusat pemerintahan. 

 Ditinjau dari segi historisnya pula, Kabupaten 

Karangasem dimulai sebelum tahun 1908. Konon, Kabupaten 

Karangasem dahulu merupakan kerajaan di bawah kekuasaan 

raja-raja. Tercatat bahwa raja terakhir Karangasem adalah Ida 

Anak Agung GdeJelantik, yang membawahi 21 punggawa, yaitu 
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Karangasem, Seraya, Bugbug, Ababi, Antiga, Abang, Culik, 

Kubu, Tianyar, Pesedahan, Manggis, Ulakan, Bebandem, 

Sibetan, Pesangkan, Selat, Muncan, Rendang, Besakih, 

Sidemen, dan Talibe. 

 Dalam perjalanan waktu, terhitung mulai tahun 1909, 

tepatnya mulai tanggal 1 Januari dengan Keputusan Gubernur 

Jendral Hindia Belanda tertanggal 28 Desember 1908 No. 22, 

Kerajaan Karangasem dihapuskan dan berubah 

menjadi Gauverments Lanschap Karangasem dibawah pimpinan 

I GustiGde Jelantik (anakangkat Raja Ida Anak Agung 

GdeJelantik) yang memakai gelar Stedehouder. Jumlah 

kepunggawaan saat itu diciutkan dari 21 menjadi 14 yaitu, 

Karangasem, Bugbug, Ababi, Abang, Kubu, Manggis, Antiga, 

Bebandem, Sibetan, Pesangkan, PesangkanSelat, Muncan, 

Rendan, dan Sidemen. 

Akhirnya, melalui Keputusan Mendagri tertanggal 28 

November 1970 No. 284 tahun 1970, terhitungtanggal 17 

Agustus 1970, Ibu Kota Karangasem diubahmenjadiAmlapura, 

kembalisebagainama Kerajaan Karangasem yang bertahta di 

Kota KarangAmla (AmlaberartiAsem). 
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3.2 Lambang dan Penjelasan 

Sebagaimana yang dialam oleh daerah-daerah lainnya di 

Bali, demikian pula dialami dan dilaksanakan oleh Daerah 

Karangasem, yaitu setelah terbentuk menjadi sebuah 

Kabupaten,bernama Kabupaten Karangasem, kemudian 

diciptakan dan ditetapkan  lambang  yang merepresentasikan 

identitas jati dirinya. Pada lambing Kabupaten Karangasem 

terdapat lukisan-lukisan yang berkaitan dengan potensi dan 

karakter wilayahnya. Lukisan-lukisan pada lambing Kabupaten 

Karangasem tersebut mengandung makna atau arti masing-

masing, yang merepresentasikan kondisi daerahnya serta tujuan 

pembangunan utama yang ingin dicapai atau diwujudkan. Oleh 

karena itu, lambing daerah ini menjadi tuntunan dan orientasi   

dan misinya untuk mencapai kehidupan masyarakat adil dan 

makmur. 

Kabupaten Karangasem Ibu Kotanya Amlapura, memilki 

sebuah lambang yang berbentuk sebaga iberikut.  

 

 

 

 

 



19 

 

Gambar: 3.1 LambangKabupaten Karangasem 

 

Sumber: Kabupaten Karangasem dalam Angka 2019 

 

Pada dasarnya, lambing Kabupaten Karangasem 

merupakan representasi dari keberadaan Gunung Agung yang 

mengeluarkan asap membentuk Pulau Bali dengan tugu 

pahlawan di tengah, dikelilingi padi dan kapas menandakan 

symbol kemakmuran Gunung Agung dengan Pura Besakih 

sebagai pusat ritual Umat Hindu serta memiliki sejarah sebagai 

daerah perjuangan, murah sandang pangan, 

gemahripahlohjinawiberkat lahar Gunung Agung. Sedangkan, 

https://1.bp.blogspot.com/-hi5AQojW010/WbTEo_2HHCI/AAAAAAAAAQg/2Rs3tXtkQmYxoNjTg0E1on5AtV80eJyfwCLcBGAs/s1600/Lambang_Kabupaten_Karangasem.png
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garis merah merupakan simbol Karangasem ngemong Pura 

Kiduling Kreteg di Besakih. Tulisan: “Raksakeng Dharma 

Prajahita” pada pita di bagian bawah merupakan motto/ seshanti 

“Dharma atau Agama Berkat Perlindungan Dharma atau Agama 

untuk Mencapai Kesejahteraan Rakyat" secara menyeluruh. 

Jenis-jenis warna yang terdapat dalam lambing 

Kabupaten Karangasem masing-masing mempunyai makna, 

yaitu warna dasar merah mengandung makna keberanian, 

kekuatan, dan semangat menghadapi tantangan untuk 

membangun daerah. Berikutnya, warna kuning emas 

mengandung makna keluhuran, keagungan, dan kemakmuran.  

Warna putih bermakna suci dan bersih. Warna biru 

tuamengandung makna tenang, berpandangan luas dan visioner. 

Warna hijau mengandung makna kesuburan.  Warna hitam 

bermakna kekuatan, ketegasan, keteguhan iman, dan kemauan. 

 Pada bagian atas tampak tulisan Karangasem yang 

menunjukkan sebagai nama daerah. Gambar asap berbentuk 

Pulau Bali melambangkan Kabupaten Karangasem berada dalam 

wilayah Provinsi Bali. Gambar Gunung Agung merupakan cirri 

khas Kabupaten Karangasem karena Gunung Agung berada di 

wilayah Kabupaten Karangasem.  Gambar merutumpang 11 

(sebelas), secara rinci dijelaskan, yaitu pertama, gambar meru 

melambangkan Pura Besakih sebagai lambing tempat suci umat 

Hindu terbesar di Bali yang berada di Kabupaten Karangasem; 

kedua, gambar tumpang 11 (sebelas) melambangkan tingkatan 

yang tertinggi dari semua arah (ekadasadhiklokapala). Gambar 
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rantai pengikat padi dan kapas yang berjumlah 5 (lima) buah 

melambangkan ajaran panca sradha sebagai lima keyakinan 

umat Hindu. Gambar padi dan kapas melambangkan 

kemakmuran masyarakat Karangasem. Gambar padi sebanyak 

22 (duapuluhdua) butir, dan kapas sebanyak 6 (enam) lembar 

melambangkan tanggal 22 Juni diperingati sebagai Hari Jadi 

Kota Amlapura.Jadi, setiap tanggal 22 Juni, yaitu Pemda Tingkat 

II Kabupaten Karangasem memperingati hari ulang tahunnya.  

 

3.3 Visi dan Misi 

Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan dan 

kemakmuran bagi warga masyarakat maka Pemerintah Daerah 

Tingkat II Kabupaten Karangasem mengusung visi yang berupa 

suatu gagasan tertulis mengenai tujuan utama Pemerintah 

Karangasem yang dipimpin oleh seorang bupati dan seorang 

wakil. Relevan dengan pernyataan ini, Visi Pemerintah 

Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2015-2020 adalah 

“terwujudnya insani Karangasem yang cerdas, bersih, dan 

bermartabat berlandaskan Tri Hita Karana”. Visi ini mengandung 

makna yang sangat mendalam dijadikan tuntunan dalam 

mengembangkan dan melaksanakan program-program 

pembangunan. 

Makna dari visi tersebut, yaitu pertama, 

cerdas mengandung makna terwujudnya masyarakat yang 

memiliki kemampuan intelektual, emosional dan spiritual yang 

seimbang. Kedua, bersih mengandung makna terwujudnya tata 
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kelola pemerintahan yang bersih dan bebasdari KKN. Ketiga, 

bermartabat mengandung makna terwujudnya Karangasem yang 

bangkit, berwibawa, dan memiliki daya saing. 

Penjabaran atau langkah-langkah yang ditempuh atau 

dilakukan untuk mewujudkan atau mencapa ivis iKabupaten 

Karangasem tersebut  dijabarkan dalam misi  sebagai berikut.   

1. Membentuk sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, 

bermartabat, dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 

(sembilan) tahun dan pelayanan kesehatan yang terjangkau, 

murah, ramah, dan paripurna. 

2. Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola pemerintahan 

yang berkarakter melayani, bebas  daripraktik korupsi, kolusi, 

nepotisme, dan budaya suap. 

3. Menurunkan angka kemiskinan dengan menitikberatkan pada 

penyiapan lapangan kerja, pengembangan sector ekonomi 

kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, usaha kecil, 

dan menengah. 

4. Meningkatkan tarafhi dup dan kesejahteraan masyarakat 

dengan menitikberatkan pada program perluasan kesempatan 

kerja, pariwisata kerakyatan, dan peningkatan investasi yang 

berwawasan lingkungan. 

5. Membangun infra struktur wilayah yang merata, berkeadilan, 

dan tepat guna serta mengembangkan wilayah berbasis 

potensi local pedesaan. 
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6. Mengembangkan perikehidupan rakyat yang religius, toleran, 

berkarakter, dan bermartabat melalui peningkatan program 

pembangunan di bidang keagamaan, social budaya, politik, 

dan kesejahteraan sosial. 

Visi dan misi ini dijabarkan kedalam kebijakan-kebijakan 

dan program-programnya sebagai berikut. 

1. Misi Pertama 

Membentuk sumberdaya  manusia yang cerdas, sehat, 

ber-martabat, dan unggul melalui pencapaian wajib belajar 9 

(sembilan) tahun dan  pelayanan kesehatan  yang terjangkau, 

murah, ramah, dan paripurna. 

Kebijakan dan Program: 

1. Peningkatan pelayanan, jangkauan, ketersediaan, dan 

kesetaraan dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, 

dengan program sebagai berikut. 

a. Pengentasan buta huruf dan belajar 9 (sembilan) tahun wajib 

melalui pemberdayaan dan kerjasama Lembaga Pendidikan 

Negeri /Swasta. 

b. Peningkatan sarana dan infra struktur pendidikan maupun 

prasarana menjamin kemudahan akses layanan pendidikan 

dari SD sampai dengan SMA/SMK. 
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c. Kesetaraan masyarakat dalam memperoleh pendidikan formal 

dan informal jenjang usia dini, SD, dan SMP sederajat 

secara gratis. 

d.   Peningkatan kualitas layanan pendidikan dengan standar di 

atas rata-rata untuk menghasilkan generasi yang unggul, 

cerdas, dan berkarakter. 

e.Membentuk generasi unggul melalui penjaringan siswa 

berprestasi dari tingkat SD sampai perguruantinggi  (PT). 

f.  Membangun perguruan  tinggi  negeri yang berbasis  

pariwisata dan pertanian. 

2.  Program peningkatan jangkauan, ketersediaan, dan layanan 

dalam bidang kesehatan yang berkualitas, dengan program 

sebagai  berikut. 

a. Peluasan  jangkauan, ketersediaan, dan 

kemudahanlayanankesehatan, khususnya pelayanan 

kesehatan di puskesmas dan rumahsakitkelas III secara gratis 

tanpa uang jaminan. 

b Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui 

peningkatan pengetahuan dan perilaku sehat di masyarakat. 

c. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan untuk menjamin 

kemudahan, kelayakan akses layanan kesehatan. 
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2. Misi Kedua 

Mewujudkan kultur masyarakat dan tata kelola 

pemerintahan yang berkarakter melayani, bebas dari praktik 

korupsi, kolusi, nepotisme, dan budaya suap dengan kebijakan 

dan program  sebagai berikut. 

1.  Peningkatan peran pelayanan aparatur yang berkarakter, 

bersih, berwibawa,  dan professional dengan melaksanakan 

program sebagai berikut. 

a. Penerapan system lelang jabatan untuk sipil negara yang 

berkarakter, bersih, kompetensi, profesionalisme, dan motivasi 

untuk berprestasi. 

b. Peningkatan kesejahteraan aparatur melalui pemenuhan hak-

hak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

c. Peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur sipil 

negara melalui pembinaan dan pendidikan kedinasan. 

d. Penerapan system pengendalian dan pengawasan terhadap 

aparatur sipil negara untuk membangun perilaku budaya kerja 

melayani, transparan, bersih, dan tidak korupsi. 

e. Penerapan penghargaan dan hukuman terhadap aparatur sipil 

negara secara proporsional. 

2. Peningkatan kualitas sikap mental dan kultur masyarakat 

dalam mendukung gerakan Karangasem bersih dan 

bermartabat dengan program sebagai berikut. 
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a. Peningkatan peran desapakraman, lembaga pendidikan, 

organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya 

masyarakat dalam mendulang gerakan Karangasem yang 

bersih, bermartabat, dan antikorupsi. 

b. Pemberian penghargaan kepada lembaga tradisional dan 

organisasi kemasyarakatan yang mampu mengelola keuangan 

Daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 

c. Pemberian penghargaan kepada para tokoh masyarakat, 

lembaga pemerintah, lembaga adat, dan kelompok 

masyarakat lainnya yang berprestasi dalam mendulang 

gerakan Karangasem bersih dan bermartabat. 

3. Misi Ketiga 

Menurunkan angka kemiskinan dengan 

menitikberatkan  pada penyiapan lapangan kerja, pengembangan 

sector ekonomi kerakyatan berbasis pertanian dalam arti luas, 

usaha kecil dan menengah. 

Kebijakan dan Program: 

1. Peningkatan upaya penanggulangan kemiskinan, melalui 

program sebagai berikut. 

a. Pemenuhan kebutuhan pokok bagi keluarga miskin, terutama 

pangan, layanan kesehatan, pendidikan, dan penyediaan 

rumah layak huni. 
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b. Percepatan pembangunan pada wilayah yang kesulitan akses 

infrastruktur transportasi, air bersih, dan listrik. 

c. Mengembangkan potensi ekonomi keluarga miskin melalui 

pemberdayaan ekonomi kerakyatan sesuai dengan potensi 

setempat. 

2.  Peningkatan produktivitas dan skala usaha hasil pertanian 

dalam artiluas, melalui program sebagai berikut. 

a. Peningkatan kualitas dan kuantitas produksi hasil pertanian 

yang berkelanjutan dan berdaya saing, melalui peningkatan 

pemberian subsidi dan insentif. 

b. Peningkatan aksespetani terhadap sumberdaya produksi 

seperti sarana produksi pertanian, permodalan, informasi, 

transportasi, dan pasar. 

c. Peningkatan keanekaragaman hasil pertanian dengan 

mendorong kegiatan penelitian bidang pertanian untuk 

menghasilkan varietas baru. 

d. Peningkatan ketahanan pangan masyarakat 

(pertanian/perkebunan) untuk mewujudkan kedaulatan 

pangan. 

e. Peningkatan pengelolaan pesisir dan laut melalui optimalisasi 

komoditas andalan, unggulan, dan rintisan. 

f. Penguatan pasar tradisional untuk dapat meningkatkan 

kualitas dan daya saing. 
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3.  Peningkatan investasi dan dayasaing produk industry 

terutama agro industry serta perbaikan iklim perdagangan, 

melalui program sebagai berikut. 

a. Peningkatan pelayanan informasi potensi investasi dan 

kemudahan pelayanan perizinan. 

b. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi. 

c. Peningkatan produksi industry kecil dan menengah pengolah 

hasil pertanian (agroindustri), yang mendukung industry 

pariwisata. 

d. Peningkatan pelayanan prasarana perdagangan, terutama 

penguatan peran sentral pasar tradisional. 

e. Menjadikan badan usaha milik daerah (BUMD) sebagai 

lokomotif dan ujungtombak kebangkitan dan kedaulatan 

ekonomi rakyat. 

4. Peningkatan produktivitas dan pengembangan usaha kecil, 

menengah dan koperasi, melalui program sebagai berikut. 

a. Peningkatan akses usaha dan koperasi terhadap permodalan, 

teknologi informasi dan pasar.    

b. Peningkatan kapasitas kelembagaan keuangan mikro dan 

koperasi. 

c. Peningkatan kualitas SDM lembaga keuangan mikro dan 

koperasi melalui pendampingan dan pelatihan. 
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d. Mendorong penyaluran kredit perbankan pada petani, nelayan, 

pedagang kecil melalui pembentukan lembaga penjamin. 

4. Misi Keempat 

Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat 

dengan menitik beratkan pada program perluasan kesempatan 

kerja, pariwisata kerakyatan, dan peningkatan investasi yang 

berwawasan lingkungan. 

Kebijakan dan Program 

1. Peningkatan destinasi pariwisata dan kunjungan wisatawan, 

melalui program sebagai berikut. 

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur 

pendukung kawasan pariwisata dan daya tarik wisata yang 

sedang berkembang. 

b. Peningkatan kerja sama dalam penataan kawasan pariwisata 

dan daya tarik wisata dengan pemerintah provinsi, pusat, dan 

swasta. 

c. Peningkatan promosi potensi pariwisata, baik dalam negeri 

maupun luar negeri secara efektif dan berkesinambungan. 

2. Meningkatkan kualitas pariwisata yang berbasis budaya dan 

kearifan lokal, melalui program. 

a. Pengembangan pariwisata spiritual yang berbasis desa adat. 

b. Pengembangan pariwisata yang berwawasan lingkungan 

berlandaskanTri Hita Karana. 
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3. Pengendalian ruang dan harmonisasi rencana 

tata   ruang   sesuai dengan perkembangan pembangunan: 

teknologi, social ekonomi masyarakat, melalui program 

sebagai berikut. 

a. Review Rencana  Tata  Ruang  Wilayah Kabupaten (RTRW) 

sesuai dengan Peraturan Perundangan. 

b. Pengelolaan lingkungan hidup perlindungan sumberdaya alam 

yang berbasis tata ruang. 

c. Peningkatan efektivitas pengelolaan, konservasi, dan 

rehabilitasi sumberdaya alam khususnya eks galian mineral 

bukanlogam. 

5. MisiKelima 

Membangun infrastruktur wilayah yang merata, 

berkeadilan dan tepat guna serta mengembangkan wilayah 

berbasis potensi local pedesaan, melalui kebijakan dan program 

sebagai berikut. 

1. Pembangunan InfrastrukturPedesaan, melalui program 

sebagai berikut. 

a. Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jalan, 

jembatan, air bersih, listrik, sanitasi, persampahan, irigasi, dan 

telekomunikasi bagi wilayah pedesaan yang potensial. 

2.  Peningkatan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur, 

melalui program sebagai berikut. 
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a.  Perbaikan sarana dan prasarana infrastrukturjalan, jembatan, 

air bersih, listrik, sanitasi, persampahan, irigasi, dan 

telekomunikasi bagi wilayah pedesaan yang potensial. 

b.  Peningkatan kualitas jalan bagiruas-ruas jalan yang 

mendukung kegiatan ekonomi produktif. 

3. Pembangunan dan Peningkatan kualitas yang berkaitan 

dengan pelayanan publik perdesaan, melalui program sebagai 

berikut.  

a. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sarana dan 

prasarana kantor desa. 

b. Peningkatan kualitas trotoar, penerangan jalan, taman 

bermain dan olah raga. 

4.  Peningkatan kualitas sumberdaya manusia (SDM) pedesaan, 

melalui program sebagai berikut. 

a. Peningkatan kualitas aparatur desa melalui bintek dan 

pelatihan administrasi. 

b. Peningkatan kesejahteraan aparatur desa sesuai peraturan 

perundang-undangan. 

c. Pendampingan teknis pengelolaan pembangunan bagi 

desapakraman. 
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6. Misi Keenam  

Mengembangkan peri kehidupan rakyat yang 

religius, toleran, berkarakter, dan bermartabat melalui 

peningkatan program pembangunan di bidang keagamaan, sosial 

budaya, politik, dan kesejahteraan sosial. 

Kebijakan dan Program: 

1.  Peningkatan kualitas pelayanan kehidupan beragama dan 

pendidikan agama, melalui program sebagai berikut. 

a.  Peningkatan bantuan keuangan kepada lembaga-lembaga 

agama dan adat. 

b.  Peningkatan kualitas dan peranan lembaga agama dan adat 

melalui pembinaan dan penyuluhan. 

c.  Peningkatan koordinasi serta peran Forum Komunikasi 

Antar Umat Beragama dalam mewujudkan Karangasem yang 

bermartabat. 

d.  Meningkatkan kapasitas lembaga pasraman di masing-masing 

desa pakraman. 

2.  Peningkatan sarana dan prasarana sosial dan keagamaan, 

melalui program sebagai berikut. 

a.  Peningkatan sarana prasarana tempat ibadah. 

b. Peningkatan sarana dan prasarana sosial kemasyarakatan. 

3.  Peningkatan kualitas kehidupan sosial dan kesejahteraan 

masyarakat, melalui program sebagai berikut.  
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a. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan 

kepada fakir miskin, anak terlantar, dan kaum lansia. 

b. Peningkatan kualitas layanan terhadap kaum perempuan 

melalui program peningkatan kualitas keterampilan dan 

kompetensi perempuan. 

c. Peningkatan kualitas perlindungan terhadap perempuan dan 

anak melalui program pencegahan berbagai bentuk 

eskploatasi terhadap perempuan dan anak. 

d. Peningkatan kualitas generasi muda melalui berbagai kegiatan 

kreatif yang mampu meningkatkan kualitas kebangsaan, 

keterampilan, sikap peduli, dan pengetahuan generasi muda. 

4.  Peningkatan kualitas seni dan budaya masyarakat, melalui 

program sebagai berikut. 

a. Peningkatan kualitas dan pengembangan seni dan budaya 

yang hampir punah. 

b. Perlindungan aset-aset pusaka dan kearifan lokal yang ada di 

masyarakat. 

c. Peningkatan kreatifitas masyarakat melalui kegiatan 

atraksiseni dan budaya. 

d. Pemberdayaan kelompok-kelompok seni budaya berbasis 

desa pakraman dalam rangka mendukung Pesta Kesenian 

Bali (PKB). 
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e. Peningkatan layanan dan penghargaan terhadap para 

seniman, budayawan, dan penggiat seni lainnya. 

5.  Meningkatkan Wawasan Kebangsaan dan Pemahaman 

Demokrasi, melalui program, sebagai berikut. 

a. Kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan dan 

demokrasi antar lembaga pemerintah dan masyarakat. 

b. Advokasi dan pendidikan politik masyarakat. 

c. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan 

keamanan  berbasis kearifan lokal. 

 

3.4. Letak Geografis 

Ditinjau dari tata letak daerahnya, wilayah Kabupaten 

Karangasem berjarak kurang lebih70 kilometer dari Kota 

Denpasar. Secara administrative Kabupaten Karangasem 

merupakan salah satu kabupaten di antara Sembilan 

kabupaten/kota di Provinsi Bali. Waktu perjalanan dari Kota 

Denpasar menuju keibu kota Karangasem, yaitu Amlapura waktu 

tempuhnya kurang lebih 90 menit kearah timur laut.Perjalanan 

dari Kota Denpasar ke Kota Amlapura dapat ditempat lebih cepat 

dengan kendaraan sejak dibangunnya jalan by past Ida Bagus 

Mantra. 

Wilayah Kabupaten Karangasem terletak di ujung Timur 

Pulau Bali, mempunyai batas-batas, yaitu  (1) 

sebelahutara  berbatasan dengan Laut Jawa; (2) sebelah timur 
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berbatasan dengan Selat Lombok; (3) sebelah selatan 

berbatasan dengan Samudera Indonesia; dan (4) sebelah 

barat  berbatasan dengan tiga wilayah kabupaten, yaitu 

Kabupaten Klungkung, Kabupaten Bangli, dan Kabupaten 

Buleleng. 

Dengan demikian, secara alami, wilayah Kabupaten 

Karangasem, yaitu sebelah utara, timur, dan selatan dibatasi oleh 

bibir pantai dengan panorama alamipantai dan laut biru 

nanindah. Gambar peta di bawah ini menunjukkan bentuk dan 

keadaan wilayah Kabupaten Karangasem sebagai berikut. 
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Gambar: 3.2  Peta Kabupaten Karangasem 

 

Sumber:  Kabupaten Karangasem dalamAngka 2019 

 Sesuai dengan tata letak geografinya,Kabupaten 

Karangasem berada pada posisi 8000’00’’--8041’37,8’’Lintang 

Selatan dan 115035’9,8’’– 115054’8,9’’ Bujur Timur. Dalam 

konteks ini, sebagai daerah beriklim tropis maka curah hujan 

terbanyak pada bulan Januari dengan rata-rata jumlah curah 

hujannya 698 mm, sementara rata-rata hari hujan 23 

hari.Berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana curah hujan 
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tertinggi cenderung terjadi pada bulan Januari-Maret. Selama 

tahun 2016,  curah hujan yang cukup tinggi terjadi pada 

sepanjang bulan Januari-Juli, dengan curah hujan tertinggi terjadi 

pada bulan Februari, yang  mencapai 413,6 mm dengan hari 

hujan sebanyak 20 hari.  Kondisi yang agak kering di mana curah 

hujan rendah hanya terjadi selama bulan September hingga 

bulan Oktober, sedangkan pada bulan-bulan berikutnya, curah 

hujannya kembali meningka thingga akhir tahun.  

Kabupaten Karangasem mempunyai topografi sangat 

bervariasi, yaitu berupa dataran, perbukitan, pegunungan 

(termasukGunung Agung), dan pantai. Gunung Agung yang 

merupakan salah satu gunung tertinggi di Bali berstatus gunung 

berapi aktif sudah beberapa kali meletus. Yang terakhir yaitu, 

sejak menjelang akhir tahun 2017, Gunung Agung meletus 

beberapa kali dan sampai pertengahan tahun 2018. Peristiwa 

Gunung Agung meletus tidak hanya menimbulkan musibah atau 

kerusakan, tetapi juga memberikan berkah bagi wilayah ini. Oleh 

karena, letusan Gunung Agung memuntahkan jutaan kubik pasir 

yang menutupi tanah di lima kecamatan di sekitar gunung ini, dan 

mengayutkan pasir dan bebatuan melalui sungai kebeberapa 

daerah sekitarnya.   

Dalam kondisi normal, tidak dalam keadaan meletus, 

Gunung Agung menjadi obyek pendakian bagi wisatawan.Jalur 

pendakian Gunung Agung dapat ditempuh melali tiga jalur.Ketika 

gunung ini dalam keadaan meletus juga menjadi tontonan bagi 

beberapa wisatawan karena ada yang sengaja berkunjung 
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kedaerah ini untuk melihat secara langsung keadaan Gunung 

Agung meletus. Di samping itu, ada juga beberapa wisatawan 

secara sembunyi-sembunyi melakukan pendakian ke Gunung 

Agung yang dikeramat oleh komunitas Hindu di Bali, pada saat 

masih diberlakukan larangan untuk melakukan pendakian.  

Berdasarkan atas topografi wilayahnya sebagaimana 

disebutkan di atas, Kabupaten Karangasem memiliki ketinggian 

yang lebih beragam, jika dibandingkan dengan beberapa wilayah 

lain di Pulau Bali. Kabupaten Karangasem hamper separuh (43,5 

persen) wilayahnya memiliki ketinggian lebihdari 500 meter di 

atas permukaan laut.  

Di sisilain, daerah Karangasem memiliki potensi pantai 

(sepanjang 87 kilometer) yang dapat lagi ditingkatkan 

pengembangannya menjadi obyek wisata.Adapun atraksi wisata 

yang dimaksud, yaitu atraksi wisata bahari. 

Obyek wisata pantai yang populer di Kabupaten 

Karangasem, antara lain berlokasi di Labuhan Amuk, Manggis, 

Antiga, Karangasem. Apabila hanya ingin menikmati pantainya, 

wisatawan atau pengunjung bisa duduk-duduk di pinggir pantai 

yang dilengkapi paying sehingga embusan angin laut 

menyejukkan suasana.Selainitu, jika wisatawan dan pengunjung 

ingin menikmati indahnya bawah laut sebelum menikmati sunset, 

khususnya di Pantai Amed mereka bisa terlebih dahulu 

menikmati atraksi wisata snorkeling.   

 Pengembangan wisataba hari di kabupaten Karangasem 

juga sudah dilengkapi dengan kapal selam, yang berlokasi di 
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Labuhan Amuk, Manggis, Antiga, Karangasem. Pengunjungan 

dan wisatawan jika hanya ingin menikmati pantainya saja,mereka 

bisa duduk-duduk di bawah paying berwarna-warni untuk 

berteduh dariterik matahari di pinggir pantai.Selain itu, di daerah 

ini pula terdapat tempat wisata Sunset Point  yang merupakan 

tempat yang indah untuk memandang sunset menjelang matahari 

terbenam di ufuk barat. Di tempat wisata ini sudah terdapat 

restoran di atas bukit sehingga wisatawan dan pengunjung dapat 

menikmati pemandangan laut lepas dan biru. 

Kabupaten Karangasem memiliki luas, sekitar 839,54 Km. 

Ini berarti luas Kabupaten Karangasem  14,90 % dari luas 

Provinsi Bali (5.632,86 Km). Secara administrastif, luas wilayah 

Kabupaten Karangasem dapat dilihat lebih rinci di delapan 

kecamatan sebagai berikut.  Pemanfaatan tanah di Kabupaten 

Karangasem, yaitu di mana  sekitar 7.070 Ha (8,42 %) 

merupakan lahan persawahan, sedangkan bukan lahan 

sawah76.884 Ha (91,58%). Selanjutnya, pemanfaatantanah di 

Kabupaten Karangasem dapat dilihat dalam tabel 3.1 di bawah 

ini. 
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Tabel : 3.1 Pemanfaatan Tanah di Wilayah Kabupaten 
Karangasem, Tahun 2018 

No. Pemanfaatan 

Tanah 

Luas  

(Hektar) 

Persentase 

( % ) 

1 Sawah  7.070                      8,42                  

2 Bukan Lahan 

Sawah 

             76.884           91,58 

 J u m l a h              83.954         100,00 

Sumber: Diolah dari Data Kabupaten Karangasem dalamAngka 2019 

 
 Dibandingkan antara luas lahan sawah (8,42%) dengan 

bukan sawah (91,58%) tampak perbedaannya sangat mencolok. 

Ini berarti luas lahan sawah relative sempit. Apalagi dalam 

beberapa decade ini, pengalihanf ungsi lahan sawah di Bali pada 

umumnya tidak terbendung sehingga areal sawah di 

Karangasem pun mengalami penyempitan, walau pun 

penyempitannya tidak sebesar seperti yang terjadi di wilayah 

Kota Denpasar, Kabupaten Badung, dan Kabupaten Gianyar. 

Petani sawah di Kabupaten Karangasem juga 

menghimpun diri pada suatu lembaga tradisional yang bernama 

subak. Subak di Bali, berfungsi mengatur pengairan atau irigasi 

sehingga petani dapat menanami sawahnya secara intensif 

sepanjang tahun.Petani di Karangasem telah berhasil menanami 

lahan pertanian secara intensif sepanjang tahun karena di daerah 

ini terdapat aliran air sungai lebih dari lima puluh sungai. Selain 

itu, di daerah Karangasem memiliki pula lahan yang tandus, 
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seperti yang dijumpai di beberapa kecamatan, antara lain 

Kecamatan Kubu. 

Sebagaimana system bercocok tanam padi di Bali, 

demikian pula yang dilakukan oleh petani sawah di Kabupaten 

Karangasem.  Di lahan sawah, petani pada umumnya menanam 

padi dengan pola tanam kerta masa dan tulak sumur. Kerta masa 

adalah nama jenis pola tanam yg diterapkan oleh subak, yaitu 

mewajibkan warga subak untuk menanam padi yang 

dilaksanakan bertepatan dengan musim hujan.  

Setelah panen padi dengan pola tanam kerta masa, ada 

juga petani melanjutkan menanam padi lagi di beberapa areal 

subak yang persediaan air irigasinya memadahi atau mencukupi. 

Pola tanam tulak sumur dilaksanakan oleh petani sawah pada 

musim kemarau. Dengan demikian, pola tanam tulak sumur 

diartikan kembali menanam padi lagi pada sepetak sawah, 

apabila padi yang terdahulu telah panen atau telah sampai umur. 

Di kalangan petani yang bercocok tanam di lahan kering 

menghimpun diri pula pada suatu lembaga tradisional, yang 

bernama subak abian. Baik, subak yeh (di tanah sawah) maupun 

subak abian (di tanah kering) masing-masing memiliki awig-awig 

(peraturan) untuk mengatur warganya sehingga petani yang 

menjadi warga subak tersebut mampu bercocok tanam secara 

intensif sepanjang tahun. 

 Petani dilahan kering diderah ini terkenal dengan jenis 

tanaman-nya yang bernama pohon salak. Jenis pohon salak 

yang ditanamnya, salah satu di antaranya bernama salak gula 
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pasir yang menjadi unggulannya.  Lahannya dengan popular 

sebagai penghasil buah salak Bali. Salah satu desa di sini yang 

popular sebagai penghasil salak Bali adalah Desa Sibetan. Di 

desa ini terdapat 14 jenis pohon salak. Hasil panen buah salak 

(yang masak), selain dipasarkan di Bali dan dikirim keluar daerah 

Bali, juga sebagian diolah menjadi wine salak di desa setempat. 

 Sesuai dengan potensi daerahnya, di Kabupaten 

Karangasem, khususnya di daerah pedesaan, petani juga 

memelihara dan mengembang biakan ternak sapi Bali. Sapi Bali 

ini telah pupuler di Indonesia sehingga di luar daerah Bali relative 

banyak petani peternak yang memelihara sapi Bali. Sapi Bali, di 

samping disembelih dan dikonsumsi di Bali, juga banyak yang 

dikirim ke luar daerah Bali, seperti ke Jawa. Sapi Bali sangat 

terkenal dan banyak disembelih oleh umat Muslim pada waktu 

merayakan Hari Idul Adha. 

Ditinjau dari perspektif gender, ibu rumah tanggadi daerah 

ini, terutama ibu-ibu di daerah pinggiran kota dan pedesaan pada 

umumnya memelihara babi dengan cara pemiliharaan yang 

masih bersifat tradisional. Untuk makanan ternakbabinya, 

dimanfaatkan sisa-sisa makanan sehari-hari di dapur yang 

dicampur dengan daun-daun tertentu yang diperoleh di tanah 

kebun atau sawah garapannya. Untuk mendapatkan anak babi 

yang akan dibesarkannya, ada dengan cara memelihara 

induknya dan ada juga diperolehnya dengan cara membelinya.  

Pekerjaan memelihara ternak babi secara tradisional, 

dipersepsikan menja dipekerjaan ibu tangga atau perempuan. 
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Pada masing-masing rumah tangga biasanya juga 

memelihara ayam kampung di tempat, pemukimannya dengan 

cara dilepas sedemikian rupa. Penyembelihan ayam dilakukan 

untuk kepentingan upacara keagamaan atau sarana 

sesaji/bebanten. Dalam hal ini, ayam jantan yang telah besar 

juga dipelihara menjadi ayam kurungan.  Ayam kurungan ini 

sewaktu-waktu digunakan untuk “tabuh rah” pada suatu 

pelaksanaan ritual keagamaan, misalnya untuk melengkapi 

upakara caru. 

 Wilayah Karangasem secara administrative dibagi 

menjadi delapan kecamatan. Masing-masing kecamatan di 

kabupaten ini, luasnya tidak merata. Untuk lebih jelasnya 

mengenai luas masing-masing wilayah kecamatan di Kabapaten 

Karangasem dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 
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Tabel: 3.2  Luas Wilayah Kabupaten Karangasem Menurut 
Kecamatan 

No. Kecamatan Luas Wilayah 

(km2) 

Persentase 

( % ) 

1 Rendang 109,70 13,70 

2 Sidemen 35,15 4,79 

3 Manggis 69,83 8,32 

4 Karangasem       94,23 11,22 

5 Abang 134,05 15,97 

6  Bebandem 81,51 9,71 

7 Selat 80,35 9,57 

8 Kubu 234,72 27,95 

 

 

J u m l a h 839,54 100,00 

Sumber: Diolah dari Data Kabupaten Karangasem dalam Angka 2019 

 
Tabel 3.2 di atas menunjukkan wilayah Kecamatan 

Kubu merupakan wilayah terluas, yaitu sekitar 234,72 km2 

atau 27,95% dari luas Kabupaten Karangasem. Berikutnya, 

Kecamatan Abang, Kecamatan Rendang, dan Bebandem 

masing-masing luas wilayahnya menduduki peringka tkedua 

(13,70%), ketiga(15,97%), dan keempat (9,71%). 

Sementaraini, Kecamatan Bebandem, Kecamatan Selat, 

Kecamatan, Manggis menduduki perikat kelima (9,71%), 

peringkat keenam (9,57%), peringkat ketujuh (8,32%). 

Sebaliknya, Kecamatan Sidemen yang luasnnya 35,15 km2 
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(4,79%) menduduki peringkat wilayah tersempit di 

Kabupaten Karangasem.  

Keadaantanah di delapan kecamatan itu tidak sama, 

yaitu ada tanah sangat subur, subur, cukup subur, dan 

tandus.  Di samping itu, kemiringan tanahnya bervariasi, 

karena ada daerah pantai, lembah, perbukitan, dan 

pegunungan.Dengan demikian, petani yang kebetulan 

berdomisili dan menggarap tanah yang tandus hasil panen 

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menyebabkan 

generasi mudanya lebih cenderung merantau mencari 

pekerjaan keluar daerahnya. 

 

3.5   Kondisi Demografi 

Demografi Kabupaten Karangasem memiliki jumlah 

penduduk sekitar 511.019 jiwa pada tahun 2018. Penduduk 

Kabupaten Karangasem menyebar di delapan kecamatan. 

Oleh karena itu, ada penduduk yang tinggal menetap di 

daerah kecamatan yang tanahnya subur dan tidak subur.  

Ditinjau dari potensi sumber daya alamnya mempunyai 

korelasi positif terhadap keadaan kesejahteraan 

penduduknya. Misalnya, penduduk yang tinggal menetap di 

daerah yang subur tanahnya, rata-rata kesejateraan 

hidupnya lebih baik daripada penduduk yang potensi 

wilayahnya tidak subur dan tandus.Ketimpangan mengenai 
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potensi daerah ini menjadi tantangan pemerintah daerah 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan penduduk 

secara merata.  

Walaupun demikian, dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan hidupnya maka kondisi penduduk di suatu 

daerah tidak dapat diabaikan sedemikian rupa karena 

mereka sangat menentukan dinamika roda pemerintahan di 

daerah tersebut. Penduduk yang menjadi subjek 

pembangunan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) 

yang berkualitas sebagai pemimpin di masyarakat. 

Demikian pula, sebagai objek pembangunan dibutuhkan 

orang-orang yang bisa dipimpin dan memiliki loyalitas untuk 

mengabdikan diri kepada daerah setempat dan atau 

asalnya. Dengan demikian, pihak pemerintah harus 

memahami dinamika penduduk setempat, baik secara 

kualitatif maupun kuantitatif. Untuk itu, pemerintah 

melaksanakan sensus penduduk secara kontinu setiap 10 

(sepuluh) tahun sekali. Apabila potensi penduduk ini 

mampu secara optimal diberdayagunakan akan menjadi 

asset pembangunan yang berdaya guna bagi 

pembangunan.   

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa 

penduduk Kabupaten Karangasem terdistribusi di delapan 

kecamatan. Untuk lebih jelasnya persebaran penduduk 
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Kabupaten Karangasem dapat dilihat dalam table berikut 

ini.  

Tabel:  3.3  Persebaran Penduduk Kabupaten  
Karangasem menurut Kecamatan dan Jenis  
Kelamin, Tahun 2018  

 

No. 

 

Kecamatan 

 

J u m l a h 

 

L P L+P Persentase 

1 Rendang 21.398 20.628 42.080 16,53 

2 Sidemen 19.486 19.028 38.514  7,54 

3 Manggis 28.787 28.147 56.934      11,14 

4 Karangasem       51.543 50.264  101.807      19,92 

5 Abang 43.135 41.329 84.464      16,53 

6 Bebandem 29.000 28.127 57.127 11,18 

7 Selat 23.113 22.772 45.885        8,98  

8 Kubu 43.396 40.812 84.208      16,48 

 Jumlah  259.858  251.161  511.019 100,00 

Sumber :Diolah dari Data Statistik Karangasem dalam Angka 2018 

Mencermati data dalamtabel 3.3 di atas, ternyata 

jumlah penduduk di Kecamatan Karangasem merupakan 

yang terbanyak, yaitu mencapai 101,807jiwa (19,92%). 

Wilayah Kecamatan Karangasem yang berada di daerah 

perkotaan dan menjadi pusat pemerintahan, pusat ekonomi, 

dan pusat pendidikan di Kota Amlapura sehingga 

dipandang wajar jumlah penduduknya yang terbanyak di 

Kabupaten Karangasem.Sementara ini, Kecamatan Abang 
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(16,53%),  Kecamatan Kubu (16,48%), dan Kecamatan 

Bebandem (11,18%)  masing-masing jumlah penduduknya 

menunjukkan rangking kedua,rangking ketiga, dan rangkin 

keempat. Berikutnya, Kecamatan Manggis (11,14%), 

Kecamatan Selat (8,98%), dan Kecamatan Rendang 

(8,34%) jumlah penduduknya menunjukkan rangking 

kelima,rangking keenam, dan rangking ketujuh. 

Sebaliknya, kecamatan yang jumlah penduduknya 

menduduki ranking terendah adalah di Kecamatan 

Sidemen, dengan jumlah penduduk sekitar 38,514 jiwa.  

Jika dilihat luas wilayahnya, memang luas Kecamatan 

Sidemen tergolong tidak luas dibandingkan kecamatan-

kecamatan lain di Kabupaten Karangasem (Kabupaten 

Karangasem dalam Angka 2018).Tabel di bawah ini 

menunjukkan secara rinci mengenai jumlah penduduk 

Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 dan 2018 

sebagai berikut. 
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Tabel: 3.4 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan 
Kelompok Umur di Kabupaten Karangasem, 
Tahun 2017 dan 2018 

 
No 

KelompokUmur 
(Th) 

2017 2018 

JumlahPenduduk  JumlahPenduduk   

L P L+P RasioJeni
sKela-min 

L P L+P RasioJen
isKelami

n 

1 0 – 4 
16.600 15.800 32.400 105,06 

17.383 16.168 33.551 107,51 

2 5 – 9 
18.100 17.000 35.100 106,47 

24.272 22.664 46.936 107,09 

3 10 – 14 
20.000 18.700 38.700 106,95 

24.599 23.127 47.726 106,36 

4 15 – 19 
17.100 14.600 31.700 117,12 

22.597 21.172 43.769 106,73 

5 20 – 24 
13.600 12.900 26.500 105,43 

20.207 18.832 39.039 107,30 

6 25 – 29 
14.600 14.000 28,600 104,29 

18.986 18.217 37.203 104,22 

7 30 – 34 
13.900 13.600 27.500 102,21 

20.404 18.825 39.229 108,39 

8 35 – 39 
13.800 13.900 27.700 99,28 

21.495 19.969 41.464 107,64 

9 40 – 44 
12.700 13.700 26.400 92,70 

19.555 18.951 38.506 103,19 

10 45 – 49 
14.900 15.800 30.700 94,30 

17.764 16.644 34.408 106,73 

11 50 – 54 
13.600 14.400 28.000 94,44 

11.678 12.608 24.286 92,62 

12 55 – 59 
10.300 11.700 22.000 88,03 

11.645 12.035 23.680 96,76 

13 60 – 64 
9.400 9.700 19.100 96,91 

9.055 10.024 19.079 90,33 

14 65 – 69 
6.700 7.600 14.300 88,16 

7.446 7.887 15.333 94,41 

15 70 – 74 
5.400 6.000 11.400 90,00 

5.176 5.974 11.150 86,64 

16 75+ 
5.800 6,900 12.700 84,06 

7.596 8.064 15.660 94,20 

JUMLAH 
206.50

0 
206.30

0 
412.80

0 
100,10 

259.85
8 

251.16
1 

511.01
9 

103,46  

Sumber: Diolah dari Data BPS KabupatenKarangasemTahun 2017 dan 2018 
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Sesuai dengan proyeksi Penduduk pada tahun 2018, 

jumlah penduduk Kabupaten Karangasem mencapai 

sekitar511.019 jiwa. Berdasarkan luas wilayah 839,54 km2, 

berarti kepadatan penduduk di Kabupaten Karangasem 

mencapai609 jiwa/km2. Ini berarti setiap I km2 dihuni oleh 

609 jiwa.  

Tabel 3.4 di atas menunjukkan pula bahwa pada 

tahun 2018 jumlah penduduk laki-laki komposisinya sedikit 

lebih banyak daripada penduduk perempuan, yaitu jumlah 

penduduk laki-laki 259.858 jiwa dan penduduk perempuan 

sebanyak 251.161 jiwa. Jadi, selisih penduduk laki-laki 

dengan perempuan, yaitu sekitar 8.697jiwa. 

Dalam perjalanan waktu satu tahun, yaitu mulai awal 

tahun 2017 sampai akhir tahun 2018, penduduk Kabupaten 

Karangasem diproyeksikan berjumlah sekitar 511.019 jiwa. 

Ini berarti, pertumbuhan penduduk di kabupaten ini selama 

satu tahunhanya sekitar 98.219 jiwa.   

Dalam konteks perlindungan anak diatu rdalam 

Undang-undang  23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan 

anak yang menjelaskan bahwa semua penduduk  yang 

belum berusia 18 (delapan) tahun adalah dikategorikan 

sebagai anak-anak maka pada tahun 2018 diproyeksikan 

berjumlah hamper mendekati 171.982 jiwa atau 33,65 
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persen.  Secara kuantitatif data ini menunjukkan bahwa 

mereka yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun 

berhak memperoleh perlindungan dari pihak pemerintah.  

Yang termasuk kelompok anak-anak yang belumber umur 

18 tahun wajib dipenuhi hak-haknya sebagaimana mestinya 

yang lahir di Kabupaten ini.  

Apabila tabel 3.4 dicermati lagi berdasarkan atas 

kategori kelompok umur penduduk, yaitu umur 15–49 tahun 

ternyata jumlahnya relative tinggi, sekitar 273.618 jiwa, atau  

53,54 persen dari jumlah keseluruhan penduduk Kabupaten 

Karangasem di tahun 2018, yaitu sekitar 511.019 jiwa. 

Realitasini merepresentasikan bahwa penduduk usia kerja 

atau usia produktif yang mendominasi penduduk di 

Kabupaten Karangasem. Fakta menunjukkan sebagian dari 

penduduk yang berusia produktif tersebut mengadu nasib 

keluar daerahnya. Biasanya, mereka melakukan migrasi 

kebeberapa daerah di Bali, antara lain ke Kota Denpasar, 

Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan sekitarnya. 

Kondisi ini menunjukkan pemerintah dan masyarakat 

setempat belum mampu menciptaka nlapangan kerja sesuai 

dengan pertambahan penduduknya yang berusia produktif 

atau usia kerja sehingga sebagian di antara mereka memilih 

melakukan migrasi untuk mencari nafkah keluar 

daerahnya.Sebagian besar menekuni pekerjaan di sektor 
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informal, misalnya karyawan, pedagang, dan buruh. 

Bahkan, relative banyak juga yang menetap di daerah 

tempat mereka mengadu nasib.  

 Selainitu, tabel 3.4 di atas menunjukkan pula bahwa 

penduduk yang berusia 50 tahun – keatas sekitar 109.188 

jiwa (21,37%), relatif rendah jumlahnya di Kabupaten 

Karangasem. Sebaliknya, penduduk yang berusia anak-

anak relatif tinggi jumlahnya sehingga sarana dan 

prasarana bagi penduduk yang berusia anak-anak perlu 

disediakan seperti lembaga-lembaga pendidikan dari tingkat 

PAUD sampai perguruan tinggi. Dengan tersedianya 

fasilitas di bidang pendidikan yang semakin memadai akan 

tercipta sumber daya manusia yang semakin berkualitas 

pula, menjadi generasi muda penerus pelaksana 

pembangunan nantinya. Dengan demikian, anak-anak disini 

diwajibkan menempuh pendidikan menimal sampai 

menamatkan SMA/SMK.Selainitu, juga dianjurkan untuk 

menempuh pendidikan formal setinggi mungkin karena di 

Bali sudah tersedia perguruan-perguruan tinggi, baik 

perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai tempat 

menempuh ilmu setelah taman SMA/SMK.  

 Dewasa ini, penguasaan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dan/atau keterampilan tertentu dipandang perlu di 

kalangan generasi muda di daerah ini agar mampu bersaing 
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di pasaran kerja. Dengan demikian, mereka akan dapat 

hidup berdikari sehingga tidak tergantung lagi pada orang 

tuanya. 

 

3.6  Pemerintahan 

Kabupaten Karangasem seperti juga Kabupaten 

lainnya di Indonesia, secara administrative dikepalai oleh 

seorang bupati dan seorang wakil bupati. Dalam menjalani 

roda pemerintahannya, agar dapat berlangsung secara 

intensif dan efisien maka system pemerintahan di 

Kabupaten Karangasem dibagi menjadi 8 (delapan) wilayah 

kecamatan. Adapun nama-nama kecamatan yang 

dimaksud:  (1) Kecamatan Rendang, (2) Kecamatan 

Sidemen, (3) Manggis, (4) Kecamatan Karangasem, (5) 

Abang, (6) Kecamatan Bebandem, (7) Kecamatan Selat, 

dan (8) Kecamatan Kubu.  

Kabupaten Karangasem yang terdiri atas delapan 

kecamatan, dengan 75 desa/kelurahan (72 desa definitif, 3 

kelurahan); 190 desa pekraman; 554 banjar dinas; dan 716 

banjar adat.  Sedangkan, secara keadatan, Kabupaten 

Karangasem terdiri dari 190 desa adat dan 716 banjar adat. 
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Tabel 3.5:  Jumlah Desa, Desa Pekraman, Banjar Dinas, dan 
Banjar Adat per Kecamatan di Kabupaten 
Karangasem Tahun 2018 

 

 

No. 

 

 

Kecamatan 

 

 

Ibu Kota 

Jumlah 

Desa /  

Kelurahan 

Desa 

Pekraman 

Banjar 

Dinas 

Banjar 

Adat 

1 Rendang Menanga 6 26 62 66 

2 Sidemen Sidemen 10 19 51 69 

3 Manggis Ulakan 12 19 59 80 

4 Karangasem  Amlapura 11 23 76 172 

5 Abang Abang 14 20 96  95 

6 Bebandem Bebandem 8 15 70  67 

7 Selat Selat 8 27 66  92 

8 Kubu Kubu 9 41 74  75 

 Jumlah       75     190 554 716 

Sumber : Diolah dari Data Kabupaten Karangasem dalamAngka 2019 

 Seperti tampak pada tabel 3.5 di atas, secara 

vertikal, system pemerintah di bawah kecamatan dapat 

dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu desa dinas 

(desa/kelurahan) dan desa pekraman (desa adat).  Di 

Kabupaten Karangasem, hanya di Kecamatan Karangasem 

dijumpai tiga kelurahan dan delapan desa dinas. Di tingkat 

kelurahan dikepalai oleh lurah, sedangkan di tingkat desa 

dinas dikepalai oleh kepala desa. 

Dalam menjalani roda pemerintahan di tingkat desa, 

pemerintahan desa dinas/kelurahan lebih memfokuskan 

pada urusan atau masalah administrasi. Sedangkan, 

pemerintahan desa pekraman yang mempunyai 
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kewenangan secara otonom lebih terfokus menangani 

urusan atau masalah keadatan (misalnya upacara 

perkawinan, kematian) dan keagamaan (misalnya upacara 

di pura). Eksistensi desa pekraman yang merupakan 

kesatuan hokum adat ditandai dengan adanya pura 

kayangan tiga, yaitu pura desa, pura puseh, dan pura 

dalem.  Walaupun demikian,  pimpinan desa dinas dan 

pimpinan desa pekraman bau-membau menjalani roda 

pemerintahan di tingkat desa masing-masing untuk 

mewujudkan rasa aman, sejahtera, dan bahagia sesuai 

dengan visi-misi Kabupaten Karangasem, yaitu 

“terwujudnya insani Karangasem yang cerdas, bersih, dan 

bermartabat berlandaskan Tri Hita Karana”. Kearifan local 

nilai-nilai konsepsi Tri Hita Karana ini menjadi ideology 

dalam rangka menempuh kesejahteraan hidup. 

 Selanjutnya, pimpinan yang paling bawah yang 

berurusan secara langsung dengan warganya adalah 

pimpinan di tingkat banjar masing-masing. Banjar di Bali 

adalah selevel derajatnya dengan dusun/lingkungan. 

Pimpina nbanjar di Bali disebut kelihan banjar, sedangkan 

pembantunya disebut prajuru. Di Bali, kelihan banjar ini 

kadang-kadang dipanggil juga kepala dusun/lingkungan. Di 

tingkat banjar/dusun/lingkungan, pimpinannya dibantu oleh 

kelihan banjar adat yang secara khusus menangani urusan 
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atau masalah keadatan, antara lain urusan kematian, 

pernikahan, upacara yang dilaksanakan secara kolektif.     

Di masing-masing desa pekramann ini dijumpai pura 

kahyangan tiga yang melegitimasi keberadaan desa adat 

tersebut. Pura kahyangan tiga ini terdiri atas tiga pura, yaitu 

Pura Desa sebagai tempat pemujaan Dewa Brahma, Pura 

Puseh menjadi tempat pemujaan Dewa Wisnu, dan Pura 

Dalem menjadi tempat pemujaan Dewa Siwa. 

Sementara ini, anak-anak di masing-masing banjar 

yang akan masuk ke sekolah dasar (SD), khususnya bagi 

anak-anak yang berdomisili di desa sudah disediakan 

sekolah di dekat-dekat tempat domisilinya. Oleh karena itu, 

anak-anak yang akan masuk sekolah dasar sudah 

mengetahui dirinya akan tertampung di sebuah sekolah 

yang ada di desanya masing-masing. Bahkan, di masing-

masing desa juga dijumpai beberapa sekolah TK dan 

PAUD, sehingga di kalangan orang tua tidak lagi relative 

jauh menempuh jarak untuk mengantarkan anak-anaknya 

menempuh pendidikan sejak mulai sekolah di TK dan 

PAUD. Namun, di wilayah kabupaten ini masih adanya 

keterbatasan penyediaan sarana dan prasarana layak anak. 
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BAB IV 
PENDIDIKAN 

 

Pendidikan merupakan sebagai usaha sadar dan 

terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran untuk peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pengertian 

pendidikan dapat diartikan sebagai usaha sadar dan sistematis 

untuk mencapai taraf hidup atau untuk kemajuan lebih baik. 

Secara sederhana, pengertian pendidikan adalah proses 

pembelajaran bagi peserta didik untuk dapat mengerti, paham, 

dan membuat manusia lebih kritis dalam berpikir. 

Secara Etimologi atau asal-usul, kata pendidikan dalam 

bahasa Inggris disebut dengan education, dalam bahasa latin 

pendidikan disebut dengan educatum yang tersusun dari dua 

kata yaitu E dan Duco dimana kata E berarti sebuah 

perkembangan dari dalam ke luar atau dari sedikit banyak, 

sedangkan Duco berarti erkembangan atau sedang berkembang. 

Pendidikan tersebut merupakan proses mengembangkan 

kemampuan diri sendiri dan kekuatan individu.  Sedangkan 

menurut Kamus Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang 
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dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan. 

Kata pendidikan secara bahasa datang dari kata 

“pedagogi” yaitu “paid” yang artinya anak serta “agogos” yang 

artinya menuntun, jadi pedagogi yaitu pengetahuan dalam 

menuntun anak. Sedang secara istilah pengertian pendidikan 

adalah satu sistem pengubahan sikap serta perilaku seorang 

atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia atau 

peserta didik lewat usaha pengajaran serta kursus. 

Pendidikan dapat diperoleh baik secara formal dan non 

formal. Pendidikan secara formal diperoleh dengan mengikuti 

program-program yang telah direncanakan, terstruktur oleh suatu 

insititusi, departemen atau kementrian suatu negara seperti di 

sekolah pendidikan memerlukan sebuah kurikulum untuk 

melaksanakan perencanaan penganjaran. Sedangkan 

pendidikan non formal adalah pengetahuan yang diperoleh dari 

kehidupan sehari-hari dari berbagai pengalaman baik yang 

dialami atau dipelajari dari orang lain.  

Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1985, tujuan pendidikan 

yaitu mencerdaskan kehidupan bangsadan mengembangkan 

manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan bertakwa 

kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, 

memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan 

rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa 

tanggung jawab kemasyarakatan bangsa. 



59 

 

Dalam MPRS No. 2 Tahun 1960 bahwa tujuan pendidikan 

adalah membentuk Pancasilais sejati berdasarkan ketentuan-

ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan UUD 1945 dan isi 

UUD 945. Tujuan Pendidikan Nasional dalam UUD 1945 (versi 

Amandemen) 1) Pasal 31, ayat 3 menyebutkan, “Pemerintah 

mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan 

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta 

ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang-undang.” 2) Pasal 31, ayat 5 

menyebutkan, “Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan 

teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan 

persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta 

kesejahteraan umat manusia.” 

Berdasarkan UU. No.20 Tahun 2003 mengenai Sistem 

Pendidikan Nasional dalam pasal 3, bahwa tujuan pendidikan 

nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar 

menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan menurut 

Unesco adalah mencanangkan empat pilar pendidikan baik untuk 

masa sekarang maupun masa depan, yakni: (1) learning to 

Know, (2) learning to do (3) learning to be, dan (4) learning to live 

together.  

 UU No. 20 Tahun 2020 mengenai sistem Pendidikan 

Nasional, Bab III, Pasal 4 ayat (1) menegaskan bahwa 
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pendidikan diselenggarakan  secara demokratis  dan berkeadilan 

serta tidak diskriminasi  dengan menjunjung  tinggi hak dan 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. 

 Pencerminan betapa pentingnya nilai pendidikan dalam 

pandangan masyarakat Bali pada umumnya, dan khususnya 

masyarakat Karangasem dapat dicermati dalam lagu yang 

berjudul “…Eda Ngaden Awak Bisa…”. Dalam lagi ini 

mengandung nasehat, yaitu jangan merasa sombong dalam 

konteks mengerjakan suatu pekerjaan, mengingat masih banyak 

hal yang perlu dipelajari di muka bumi ini. Dengan demikian, 

proses belajar yang ditempuh melalui pendidikan, baik formal 

maupun informal secara terus-menerus sepanjang ayat masih 

dikandung badan. Proses pendidikan formal di Indonesia pada 

umumnya, dan khususnya di Kabupaten Karangasem, ditempuh 

secara bertahap yang diawali melalui Pendidikan Anak Usia Dini 

(PAUD). Setelah anak-anak menyelesaikan pendidikan di PAUD, 

barulah melanjutkan pendidikan di TK, SD, SMP, SMA, yang 

wajib ditempuhnya sebagai seorang anak. 

 Dalam kaitan ini, pemerintah telah mencanangkan 

pendidikan 12 tahun yang wajib ditempuh oleh setiap anak di 

Indonesia pada umumnya, dan di Kabupaten Karangasem 

khususnya.  Selanjutnya, anak-anak yang menamatkan sekolah 

SMA, kemudian melanjutkan ke perguruan tinggi (PT), di mana 
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sebagian di antaranya melanjutkan di daerahnya sendiri karena 

di Karangasem sudah terdapat Perguruan Tinggi Swasta. 

  

4.1 Jumlah Siswa  

 Siswa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah anak-anak 

yang masih usia sekolah dan aktif mengikuti pendidikan formal 

pada suatu lembaga pendidikan sesuai proses atau 

penjenjangan yang secara resmi disusun dan diterapkan oleh 

pemerintah. Dalam sistem lembaga pendidikan, keberadaan (1) 

jumlah siswa, (2) jumlah guru yang berkualitas, dan (3) ditunjang 

infrastruktur yang memadai menjadi komponen penting untuk 

keberlangsungan proses pendidikan tersebut dalam upaya 

menghasilkan lulusan yang berkualitas.   

 

4.1.1 Siswa PAUD dan TK  

 Anak-anak di Bali pada umumnya, mengawali jenjang 

pendidikan mulai dari PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini). 

Pendidikan anak usia dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan 

sebelum jenjang pendidikan dasar, merupakan suatu upaya 

pembinaan yg ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan 

usia 6 tahun. Hal ini ditempuh melalui pemberian rangsangan 

pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan 

jasmani dan rohani anak.  

Di Karangasem, tidak hanya di Kota saja ada lembaga 

yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, namun di 

desa-desa pun sudah ada lembaga pendidikan ini.  Anak-anak di 
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sini yang berusia kurang dari enam tahun, pada umumnya 

mengawali pendidikan di PAUD.  Setelah menamatkan PAUD 

barulah mereka mulai memasuki jenjang pendidikan TK (Taman 

Kanak-Kanak). Data pada tabel 4.1 di bawah ini menunjukkan 

betapa tingginya kesadaran orang tua si anak untuk memulai 

pendidikan anaknya mulai dari PAUD.  

 
Tabel 4.1 Jumlah Peserta Didik PAUD Berdasarkan Jenis 

Kelamin Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 
 

       No. 
 

Kecamatan 
Peserta Didik PAUD 

2016/2017 
Peserta Didik PAUD 

2017/2018 

L P Jml L P Jml 

1 Abang 424 453 877 542 563 1.106 

2 Bebandam 601 622 1.223 627 590 1.217 

3 Kubu 428 447 875 403 387 790 

4 Karangasem 993 1.084 2.077 965 993 1.958 

5 Manggis 491 544 1.035 487 446 933 

6 Rendang 378 397 775 368 359 727 

7 Selat 613 621 1.234 509 430 939 

8 Sidemen 234 248 482 214 214 428 

J u m l a h   4.162 4.416 8.578 4.115 3.982 8.097 

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 2017 dan 

2018 

 Berdasarkan Tabel 4.1 menunjukkan bahwa jumlah anak-

anak yang menempuh pendidikan PAUD tahun 2016/2017, di 

Kecamatan Karangasem menunjukkan jumlah yang paling besar 

jika dibandingkan dengan di kecamatan yang lain.   Berikutnya, di 

Kecamatan Selat dan Kecamatan Bebandem, masing-masing 

menunjukkan peringkat dua dan tiga di kalangan anak-anak yang 

menempuh pendidikan di PAUD.  Sementara, di Kecamatan 
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Sidemen tercatat anak-anak yang menempuh pendidikan di 

PAUD paling rendah. Jika, dibandingkan anak laki-laki dengan 

anak perempuan yang menempuh pendidikan di PAUD, ternyata 

didominasi oleh anak-anak perempuan dengan selisih sekitar 254 

orang.  Walaupun demikian, selisihnya tidak begitu besar, yaitu 

sekitar 2,96%.  Ini berarti, tidak terjadi perbedaan yang mencolok 

tentang selisih anak-anak laki-laki dengan anak perempuan yang 

menempuh pendidikan di PAUD. Dengan demikian, para orang 

tua di Karangasem tidak membedakan antara anak laki-laki 

dengan anak perempuan yang diijinkan menempuh pendidikan di 

PAUD. Para orang tua berarti telah menyadari betapa pentingnya 

anak-anak menempuh pendidikan (formal) mulai dari taman 

Kanak-kanak (TK). Para orang tua murid PAUD sebagian sangat 

sabar mengantar dan menunggui anaknya ketika sedang berada 

di sekolah.   Jika dibandingkan tahun ajaran 2017/2018 terjadi 

penurunan jumlah PAUD baik dari laki-laki maupun perempuan, 

masing-masing sebesar 1,13% dan 9,83%. Perubahan jumlah 

siswa PAUD perempuan lebih besar dibandingkan siswa PAUD 

laki-laki. 

  Jika dipresentasekan maka perbandingan siswa laki-laki 

dan perempuan seperti tampak pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.1 Persentase Murid PAUD Menurut Jenis Kelamin  
di Kabupaten Karangasem Tahun Ajaran  
2016/2017 dan Tahun Ajaran 2017/2018 
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PAUD. Peran guru PAUD dalam mendidik anak-anak menjadi 

salah satu ukuran tingkat keberhasilan guru dalam 

mengembangkan karakter dan kemandirian anak.  
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Di PAUD, anak-anak biasanya menempuh pendidikan 

selama beberapa tahun, kemudian melanjutkan ke TK (Taman 

Kanak-kanak).  Sementara ini, anak-anak wajib menempuh 
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 Tabel  4.2 di bawah ini menunjukkan jumlah peserta didik 

berdasarkan jenis kelamin di tahun 2016/2017.   

 

Tabel 4.2  Komposisi Peserta Didik TK/RA Berdasarkan Jenis 
Kelamin    Tahun 2016/2017 dan Tahun 2017/2018 

 
        No. 

 
Kecamatan 

Peserta Didik  TK/RA 
2016/2017 

Peserta Didik  TK/RA 
2017/2018 

L          P Jumlah L         P Jumlah 

1 Abang 267 291 558 376 361 737 

2 Bebandam 301 327 628 388 367 755 

3 Kubu 263 293 556 308 306 614 

4 Karangasem 740 834 1.574 873 874 1.747 

5 Manggis 355 391 746 385 371 756 

6 Rendang 210 230 440 258 247 505 

7 Selat 374 408 782 415 370 785 

8 Sidemen 189 196 385 214 214 428 

J u m l a h 2.699 2.970 5.669 3.217 3.110 6.327 

  Sumber :   Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 

Tahun 2016/2017 dan  Tahun 2017/2018 

  Pada tabel 4.2 terlihat bahwa jumlah peserta didik TK/RA 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan 

yang sama untuk memasuki TK/RA, meskipun masih didominasi 

oleh perempuan. Kecamatan Karangasem merupakan 

kecamatan yang memiliki jumlah peserta didik paling banyak 

dibandingkan kecamatan lainnya. Terjadi peningkatan jumlah 

peserta didik TK/RA berjenis kelamin laki-laki pada tahun ajaran 

2017/2018 dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari 47,61% 

menjadi 50,85%. Jika dipresentasekan maka perbandingan 

peserta didik anak laki-laki dan perempuan seperti tampak pada 

gambar berikut ini. 
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Gambar 4.2 Persentase Komposisi Peserta Didik TK/RA 
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2016/2017 dan 
Tahun 2017/2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.3 Siswa Sekolah Dasar (SD) 
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dasar yang terkait dengan kemampuan berpikir kritis, membaca, 

menulis, berhitung, penguasaan dasar-dasar untuk mempelajari 

sainstek, dan kemampuan berkomunikasi yang merupakan 

tuntutan kemampuan minimal dalam kehidupan bermasyarakat. 

Pendidikan dasar memberikan dasar-dasar untuk mengikuti 

pendidikan pada jenjang pendidikan berikutnya. Keberhasilan 

mengikuti pendidikan di sekolah menengah dan perguruan tinggi 

banyak dipengaruhi oleh keberhasilan dalam mengikuti 

pendidikan dasar. Program wajib belajar yang dulunya 6 tahun, 

diubah menjadi 9 tahun, dan kini menjadi 12 tahun merupakan 

kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

Pada tabel 4.3 terlihat  jumlah peserta didik SD/MI di 

Kabupaten Karangasem mengalami penurunan dari tahun ajaran 

2016/2017 ke tahun ajaran 2017/2018, baik dari segi jumlah 

siswa laki-laki maupun jumlah siswa perempuan. Apabila 

dibandingkan jumlah jenis kelamin laki-laki dengan perempuan 

bagi anak-anak yang menempuh pendidikan di TK dengan di SD, 

ternyata jumlah jenis kelamin laki-laki lebih banyak daripada 

perempuan. Di sini tetap terjadi kesenjangan gender yang 

disebabkan oleh berbagai faktor yang memerlukan penggalian 

data yang lebih mendalam. Kecamatan Karangasem merupakan 

salah satu kecamatan yang memiliki peserta didik SD/MI 

terbanyak dibandingkan kecamatan lainnya. 
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Tabel 4.3  Komposisi Peserta Didikan SD/MI Berdasarkan Jenis 
Kelamin Tahun 2016/2017 dan 2017/2018  

No Kecamatan SD/MI 2016/2017  SD/MI 2017/2018 

L P JML L P JML 

1 Abang 3.552 3.457 7.009 3.626 3.402 7.028 

2 Bebandam 2.371 2.216 4.587 2.16 2.018 4.178 

3 Kubu 3.929 3.700 7.629 3.926 3.641 7.567 

4 Karangasem 5.399 4.701 10.100 5.004 4.443 9.447 

5 Manggis 2.669 2.496 5.165 2.667 2.457 5.124 

6 Rendang 2.021 1.819 3.840 1.987 1.820 3.807 

7 Selat 2.113 1.984 4.097 2.137 1.995 4.132 

8 Sidemen 1.778 1.586 3.364 1.711 1.532 3.243 

J u m l a h 23.832 21.959 45.791 23.218 21.308 44.526 

  Sumber : APDIS 2016/2017dan 2017/2018 

Jika dipresentasekan maka perbandingan peserta didik laki-laki 

dan perempuan akan tampak seperti gambar berikut. 
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Gambar 4.3  Persentase Komposisi Peserta Didik SD/MI Berdasarkan 
Jenis Kelamim Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : APDIS 2016/2017dan 2017/2018 

4.1.4 Siswa  SMP/MTs 

                Secara keseluruhan tamatan SD pada tahun 2017 yang 

melanjutkan ke SMP berjumlah 6.976 orang, sedangkan pada 

tahun 2018 tamatan SD yang melanjutkan ke SMP berjumlah  

6.901   orang.   Di sisi lain, tabel 4.9 di atas menunjukkan bahwa 

jumlah anak-anak pada tahun 2017 lebih banyak melanjutkan 

pendidikan ke SMP.  Namun, dari perspektif gender, baik di 

tahun 2017 maupun tahun 2018, tamatan SD yang melanjutkan 

ke SMP didominasi oleh murid laki-laki, namun selisihnya relatif 

kecil.  Secara keseluruhan jumlah siswa Tahun 2016/2017 dan 

Tahun 2017/2018 dapat dilihat dalam tabel 4.4 di bawah ini. 
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Tabel 4.4  Peserta Didik SMP/MTs Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 

No Kecamatan SMP/MTs 
2016/2017 

SMP/MTs 
2017/2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

1 Abang 1.606 1.490 3.096 1.561 1.485 3.046 

2 Bebandem 1.120    984 2.104 1.083 923 2.006 

3 Kubu 1.740 1.350 3.090 1.775 1.441 3.216 

4 Karangasem 2.774 2.512 5.286 2.434 2.241 4.675 

5 Manggis 1.277 1.231 2.508 1.293 1.218 2.511 

6 Rendang    871    827 1.698 945 873 1.818 

7 Selat   977    959 1.936 985 982 1.967 

8 Sidemen   836    805 1.641 834 814 1.648 

J u m l a h 11.201 10.158 21.359 10.910 9.977 20.887 

Sumber : APDIS th 2016/2017dan 2017/2018 

 Dari delapan kecamatan di lingkungan Kabupaten 

Karangasem, Kecamatan Karangasem tetap menduduki rangking 

jumlah tertinggi siswa SMP. Sementara Kecamatan Kubu 

menduduki rangking kedua, yang memiliki jumlah siswa yang 

selisihnya tidak begitu besar dengan yang menduduki rangking 

ketiga, yaitu Kecamatan Abang. Sedangkan, Kecamatan yang 

memiliki jumlah siswa SMP paling sedikit adalah Kecamatan  

Sidemen yang menduduki rangking  kedelapan. Jika 

dipresentasekan perbandingan peserta didik laki-laki dan 

perempuan seperti tampak pada gambar berikut ini. 
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Gambar 4.4  Persentase Peserta Didik SMP/MTs Berdasarkan Jenis 
Kelamin Tahun 2016/2017 dan 2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari perspektif gender, tampak terjadi ketimpangan 

gender karena jumlah siswa laki-laki masih tetap mendominasi.  

Ketimpangan ini perlu dicermati secara serius supaya ditemui 

sebab musababnya.  Apabila dicermati secara mendalam 

mengenai ketimpangan ini maka relatif banyak variabel yang 

mempengaruhinya. Dengan demikian,  dibutuhkan data yang 

lebih mendalam untuk menjelaskan ketimpangan gender 

tersebut.  Jika, penyebabkan suatu hal yang bersifat klasik, yaitu 

orang tua lebih memprioriotas anak laki-laki untuk melanjutkan 

sekolah, berarti terjadi diskriminasi kaum perempuan. Hal ini juga 

berarti, masih kuatnya budaya patriarki di daerah ini. 
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4.1.5 Siswa SMA/SMK 

 Secara keseluruhan jumlah siswa SMA di Kabupaten 

Karangasem di tahun 2017 berjumlah 8.596 orang. Jika, jumlah 

keseluruhan siswa SMA di tahun 2017 dibandingkan dengan 

jumlah siswa di 2018, ternyata mengalami penambahan, yaitu 

sekitar   253  orang. Walaupun demikian, jumlah siswa laki-laki 

selalu mendominasi, dalam jumlah yang relatif besar. Adanya 

kesenjangan jumlah siswa laki-laki dengan perempuan ini 

memerlukan informasi yang lebih mendalam agar diketahui 

faktor-faktor yang mempengaruhinya.  

 

Tabel 4.5  Jumlah Siswa SMA Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 dan 
2018  di Kabupaten Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Abang 262 240 502 309 244 553 

Bebandem 275 249 524 291 297 588 

Kubu 367 207 574 380 232 612 

Karangasem 2.269 1.954 4.223 2.185 1.765 3.950 

Manggis 319 280 599 383 347 730 

Rendang 382 318 700 390 354 744 

Selat 448 454 902 524 510 1.034 

Sidemen 291 281 572 319 319 638 

Jumlah 4.613 3.983 8.596 4.781 4.068 8.849 

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 

Sederajat dengan jenjang pendidikan menengah atas 

(SMA), ada juga jenjang pendidikan menengah kejuruan (SMK) 

yang jumlah siswanya juga tidak jauh berbeda. Tabel 4.6 berikut 

menunjukkan jumlah siswa SMK menurut jenis kelamin sebagai 

berikut. 
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Tabel    4.6  Jumlah Siswa SMK Menurut Jenis Kelamin, 

Tahun 2017 dan 2018   di Kabupaten Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Abang 584 331 915 601 367 968 

Bebandem 69 39 108 145 77 222 

Kubu 909 616 1.525 963 637 1.600 

Karangasem 1.160 943 2.103 1.231 962 2.193 

Manggis 580 550 1.130 590 550 1.140 

Rendang 307 245 552 289 202 491 

Selat - - - - - - 

Sidemen - - - - - - 

     J u m l a h           3.609 2.724 6.333 3.819 2.795 6.614 

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem 

 Tabel 4.6 di atas menggambarkan bahwa siswa SMK di 

Kecamatan Karangasem tetap menunjukkan jumlah yang 

terbanyak di antara delapan kecamatan di Kabupaten 

Karangasem. Jumlah siswa SMK di sini secara keselu-ruhannya 

di tahun 2017 sekitar 6.333 orang,  kemudian di tahun 2018 

jumlahnya menjadi 6.614 orang. Secara kuantitatif, keadaan ini  

menunjukkan terjadinya penambahan jumlah siswa SMK dalam 

jangka waktu satu tahun,  relatif rendah, yaitu sekitar 281 orang. 

Penambahan yang paling banyak ternyata tetap dido-minasi oleh 

siswa laki-laki. Hal ini disebabkan karena memang jumlah siswa 

SMK tetap didominasi oleh siswa laki-laki, baik di tahun 2017 

maupun tahun 2018.  

Jika, dijumlahkan keseluruhan jumlah siswa SMA dengan 

siswa SMK di tahun 2017 di Kabupaten Karangasem akan 

menjadi 14.929 orang, kemudian  di tahun 2018 jumlahnya 

menjadi 15.463 orang.  Secara kuantitatif, keadaan ini 

menunjukkan terjadi penambahan jumlah mahasiswa di tahun 
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2018, yaitu sebanyak  534 orang. Dari perspektif gender, tetap 

adanya kesenjangan yang mana jumlah siswa selalu didominasi 

oleh siswa laki-laki, namun perbedaan jumlahnya relatif rendah.  

4.1.6  Peserta Didik Kelompok Belajar 

            Kelompok Belajar merupakan salah satu pembelajaran 

dimana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil yang 

memiliki kemampuan yang berbeda (Anonim, 2004:11). 

Sedangkan menurut Ibrahim, dkk (2000: 5-6) pembelajaran 

kelompok merupakan pembelajaran yang dicirikan oleh struktur 

tugas, tujuan, dan penghargaan kelompok. Siswa bekerja dalam 

situasi pembelajaran kelompok didorong atau dikehendaki untuk 

bekerjasama pada suatu tugas dan mereka harus 

mengkoordinasi usahanya menyelesaikan tugasnya 

(http://ahmadkhusein.blogspot.com/2012/02/kelompok-

belajar.html). 

   Di Kabupaten Karangasem secara terperinci gambaran 

tentang peserta didik kelompok belajar tahun 2017/2018 disajikan 

pada tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

http://ahmadkhusein.blogspot.com/2012/02/kelompok-belajar.html
http://ahmadkhusein.blogspot.com/2012/02/kelompok-belajar.html
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Tabel  4.7 Peserta Didik Kelompok Belajar Berdasarkan Jenis Kelamin 
Tahun  2017/2018 

NO Kecamatan Peserta Didik Kb 

Laki Perempuan JML 

1 Abang 152 200 352 

2 Bebandem 242 251 493 

3 Kubu 112 117 229 

4 Karangasem 115 136 251 

5 Manggis 98 91 189 

6 Rendang 136 130 266 

7 Selat 75 79 154 

8 Sidemen    

TOTAL 930 1.004 1.934 

Sumber :Dapodik PAUD 2017/2018 

            Jika dicermati tabel 4.7 di atas tampak bahwa secara 

keseluruhan peserta didik kelompok belajar mencapai angka 

cukup tinggi yaitu 1.934 orang. Kelompok belajar ini tersebar di 

kecamatan di Kabupaten Karangasem kecuali di Kecamatan 

Sidemen nihil kelompok belajar. Pesrta didik kelompok belajar 

tertinggi berada di Kecamatan Bebandam  yaitu 493 orang dan 

terendah yakni 154 orang ditemukan di Kecamatan Selat. Secara 

gender peserta didik kelompok belajar perempuan sedikit lebih 

tinggi daripada laki-laki, kondisi ini bisa diduga perempuan 

kemungkinan lebih banyak yang tidak menempuh pendidikan 

formal sehingga mereka memilih menempuh pendidikan pada 

lembaga kelompok belajar. 
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4.1.7 Peserta Didik TPA 

           Taman Penitipan Anak (child care center) adalah wahana 

asuhan kesejahteraan sosial yang berfungsi sebagai pengganti 

keluarga untuk waktu tertentu bagi anak yang orangtuanya 

berhalangan, tidak mampu atau tidak punya waktu untuk 

memberikan pelayanan kebutuhan kepada anaknya. Taman 

Penitipan Anak (TPA) juga merupakan salah satu bentuk PAUD 

pada jalur pendidikan nonformal sebagai wahana kesejahteraan 

yang berfungsi sebagai pengganti keluarga untuk jangka waktu 

tertentu bagi anak yang orangtuanya bekerja. Merupakan 

program pendidikan sekaligus pengasuhan terhadap anak sejak 

lahir sampai dengan usia enam tahun (Direktorat PAUD.2006: 2) 

(http://coretanennie. blogspot.com/2014/04/ pengelolaan-

tpa.html). Secara terperinci jumlah peserta didik pada TPA di 

Kabupaten Karanag asem tahun 2017/2018 dipaparkan  pada 

tabel berikut. 
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Tabel 4.8   Peserta Didik TPA Berdasarkan Jenis  
KelaminTahun  2017/2018 

NO KECAMATAN PESERTA DIDIK TPA 

Laki Perempuan JML 

1 Abang - - - 

2 Bebandem - - - 

3 Kubu 7 11 18 

4 Karangasem 27 23 50 

5 Manggis - - - 

6 Rendang - - - 

7 Selat - - - 

8 Sidemen - - - 

TOTAL 34 34 68 

Sumber :Dapodik PAUD 2017/2017 

             Mencermati tabel tersebut di atas tampak bahwa 

secara keseluruhan jumlah peserta didik di TPA di 

Kabupaten Karangasem sebanyak 68 orang tersebar hanya 

di dua TPA yang berada di Kecamatan Kubu dan 

Karangasem.  Jumlah peserta didik laki-laki dan perempuan 

juga sangat berimbang, dalam arti tidak ada ketimpangan 

gender.  
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4.2 SISWA MENGULANG KELAS 

4.2.1 Siswa Mengulang Kelas di SD 

Secara umum, anak-anak yang menempuh pendidikan di 

SD  selama enam tahun, jika anak-anak tersebut  tidak pernah 

ketinggalan kelas (tidak naik kelas). Namun, dalam kenyataan 

sebagian di antaranya ada yang tidak naik kelas dan/atau tidak 

lulus sehingga mengulang lagi di kelas yang sama. Demikian 

pula, siswa yang menempuh ujian akhir di kelas VI, ada juga 

yang tidak lulus sehingga mereka wajib mengulang di kelas VI 

pada tahun ajaran berikut.   

Tabel 4.9  Jumlah Siswa SD Mengulang Kelas Menurut dan 
Jenis Kelamin, Tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten 
Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Abang 71 22 93 65 24 89 

Bebandem 60 23 83 46 24 70 

Kubu 65 12 77 63 29 92 

Karangasem 72 32 104 58 14 72 

Manggis 31 12 43 29 9 38 

Rendang 34 6 40 11 3 14 

Selat 40 24 64 29 19 48 

Sidemen 32 18 50 21 11 32 

J u m l a h 405 149 554 
322 133 455 

Sumber :DinasPendidikanPemudadanOlah Raga KabupatenKarangasem 

 Pada tabel tersebut di atas jelas dipaparkan bahwa 

secara keseluruhan siswa SD mengulang kelas di Kabupaten 

Karangasem tahun 2018 yakni mencapai angka 455 orang 

(1,18%) dari total siswa SD . Siswa mengulang kelas ini tersebar 

diseluruh kecamatan di Kabupaten Karangasem, dan tertinggi 

ada di Kecamatan Kubu yakni 92 orang dan terendah ditemukan 
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di Kecamatan Rendang 14 orang. Analisis gender menunjukkan 

laki-laki berada pada posisi yang jauh lebih tinggi daripada 

perempuan dengan perbandingan 70,76% L: 29,24% P.  Melihat 

komposisi seperti ini, dibutuhkan informasi yang lebih mendalam 

untuk menjelaskan mengapa di sini siswa laki-laki  relatif banyak 

yang mengulang, apakah siswa perempuan lebih ulet atau 

memang jumlah siswa perempuan lebih rendah daripada siswa 

laki-laki. Tentu saja penting dilakukan pendalaman melalui 

penelitian agar ditemukan penyebabnya dan solusi yang tepat.     

 Mencermati secara keseluruhan data mengenai siswa SD 

yang mengulang seperti tercantum pada tabel 4.8 di atas 

sungguh memprihatinkan karena yang mengulang jumlah sangat 

banyak. Dengan demikian, diperlukan diadakannya suatu 

evaluasi secara terpadu di lembaga SD di Kabupaten 

Karangasem agar masalah ini dapat diminimalisasi di tahun 

ajaran berikut. 

4.2.2  Siswa Mengulang Kelas Tingkat SMP 

    Kondisi yang berbeda dan cukup menggembirakan 

tampaknya terjadi pada jenjang pendidikan SMP di Kabupaten 

Karangasem.  Siswa SMP yang mengulang kelas ternyata  tidak 

sebanyak yang terjadi pada jenjang pendidikan SD. Secara 

terperinci tentang siswa mengulang kelas  dijelaskan pada tabel 

berikut. 
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Tabel 4.10  JumlahSiswa SMP Mengulang Kelas Menurut dan  

Jenis  Kelamin, tahun 2018  di Kabupaten  

Karangasem 

Kecamatan 2018 

L P Jumlah 

Abang 0 0 0 

Bebandem 1 0 1 

Kubu 0 0 0 

Karangasem 2 0 2 

Manggis 0 0 0 

Rendang 2 0 2 

Selat 2 0 2 

Sidemen 1 1 2 

Jumlah 8 1 9 

Sumber :Dinas Pendidikan Pemudadan Olah Raga Kab. Karangasem 

            Tabel tersebut di atas menunjukkan bahwa secara 

keseluruhan siswa mengulang kelas pada jenjang pendidikan 

SMP di Kabupaten Karangasem tahun 2017/2018 sebanyak 9 

orang, dan hanya tersebar di 4 kecamatan dari 7 kecamatan 

yang ada. Rata-tara siswa mengulang kelas sebanyak 2 orang 

kecuali di Kecamatan Bebandem ditemukan haya 1 siswa SMP 

mengulang kelas. Secara gender tetap terjadi ketimpangan pada 

siswa laki-laki dengan perbandingan 88,89% L : 11,11%. 

Disarankan kepada semua pihak yang terlibat untuk lebih aktif 

dalam menangani masalah ini agar angka mengulang kelas 

siswa bisa diminimalisir. 
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4.3 ANGKA MELANJUTKAN SEKOLAH 

              Di era sekarang dimana biaya pendidikan masih 

dirasakan mahal terutama oleh masyarakat pedesaan 

mengakibatkan masih ada penduduk usia sekolah yang tidak 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Biaya pendidikan 

terutama masih dirasakan untuk mengakses jenjang sekolah 

menengah atas (SMA). Pendidikan SMA selain biayanya lebih 

tinggi dibandingkan sekolah menengah pertama (SMP) eksistensi 

sekolah SMA juga lebih terbatas dibandingkan SMP. Sekolah 

SMP biasanya ada di setiap kecamatan, sementara untuk 

sekolah SMA  belum tentu ada di tingkat kecamatan tetapi lebih 

banyak ada di ibu kota kabupaten.  Untuk lebih jelasnya, tamatan 

SD yang melanjutkan ke SMP dapat dilihat dalam tabel 4.17 

berikut ini. 

4.3.1  Angka Melanjutkan dari SD ke SMP 

Dinamika mengenai jumlah murid SD di Kabupaten 

Karangasem tercermin pula pada jumlah siswa yang telah 

menamatkan Sekolah Dasar, kemudian melanjutkan ke SMP. 

Untuk lebih jelasnya, tamatan SD yang melanjutkan ke SMP 

dapat dilihat dalam tabel 4.11 berikut ini. 
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Tabel 4.11  Jumlah Siswa SD Melanjutkan ke SMP Menurut 
dan Jenis Kelamin, Tahun 2017 dan 2018 di 
Kabupaten Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Abang 495 500 995 549 531 1.080 

Bebandem 367 315 682 350 334 684 

Kubu 619 519 1.138 559 489 1.084 

Karangasem 787 704 1.491 807 698 1.505 

Manggis 422 415 837 424 426 850 

Rendang 337 285 622 305 264 569 

Selat 354 316 670 329 303 632 

Sidemen 280 261 541 293 240 533 

Jumlah  3.661   3.315   6.976 3.616 3.285 6.901 

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 

           Sementara itu untuk mengetahui jumlah anak yang tamat 

SMP melanjutkan ke SMA akan dipaparkan pada table berikut ini. 

Tabel: 4.12 Data jumlah siswa SMP melanjutkan ke SMA 

menurut  jenis  kelamin tahun 2018 

kecamatan 

2018 

L P Jumlah 

Abang 279 237 516 

Bebandem 237 198 435 

Kubu 478 814 792 

Karangasem 1.040 887 1.927 

Manggis 391 328 669 

Rendang 238 202 440 

Selat 195 201 396 

Sidemen 116 132 248 

jumlah 2.924 2.499 5.423 
Sumber :Dinas  Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 

  Pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi, jumlah 

perempuan melanjutkan lebih sedikit dibandingkan jumlah anak 

laki-laki Ini artinya bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan 
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akses perempuan semakin terbatas. Hal ini kemungkinan 

disebabkan oleh berbagai factor antara lain karena adanya 

anggapan bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi, 

atau karena fasilitas sekolah SMA yang jauh sehingga perlu 

biaya lebih tinggi dibandingkan SMP. Untuk mengetahui jawaban 

yang pasti diperlukan kajian lebih lanjut. 

 

4.4  Angka Partisipasi Murni (APM) 

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan 

oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan 

merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. 

Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus 

diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-

luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga 

pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana 

pendidikan. Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang 

memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase 

penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi 

sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator 

untuk mengetahuinya, antara lain: Angka Partisipasi Sekolah 

(APS), Angka Partisipasi Kasar (APK), serta Angka Partisipasi 

Murni (APM). 

Terkait dengan kesetaraan gender, APM menjadi salah 

satu indikator untuk menjelaskan terjadinya derajat pemerataan 

dan perluasan akses pendidikan mulai dari jenjang SD, SMP, 
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SMA/SMK dan sederajat. Secara makro,  APM dapat menjadi 

indikator di bidang pendidikan untuk  mengukur dan menjelaskan 

derajat kualitas penduduk.  

 Dalam konteks ini, APM menjelaskan proporsi anak 

sekolah pada suatu kelompok umur tertentu yang bersekolah  

pada jenjang pendidikan sesuai dengan kelompok umur masing-

masing.  APM, secara matematis dapat dihitung misalnya dengan 

cara, 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 

mengetahui  angka partisipasi sekolah anak, yakni anak usia  

sekolah bersekolah  tepat waktu sesuai dengam umur mereka. 

Misalnya,  anak usia 7—12 tahun sekolah  di Sekolah SD; anak 

usia 13—15 tahun  sekolah di SMP; anak usia 16—18 tahun  

sekolah di  SMA/SMK.  

Dengan demikian,  APM memberi penekanan kepada 

ketepatan  usia seseorang  penduduk  dengan jenjang 

pendidikan  yang ditempuhnya. Apabila persentase APM 

menunjukkan 100% berarti tidak ada siswa  yang mengulang 

kelas atau masuk pada usia yang tidak sesuai  dengan jenjang 

pendidikan. Ke-adaan APM di Kabupaten Karangasem pada 

beragam  jenjang pendidikan tampak mulai dari jenjang 

pendidikan TK, SD. SMP, dan SMA/SMK sebagai berikut.  

4.4.1  APM Tingkat TK 

 Keadaan APM di Kabupaten Karangasem  mulai jenjang 

pendidikan TK, SD, SMP, dan SMA/SMK tampak beragam pada 
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tahun 2016 dan 2017.  Pada tabel 4.20 dapat diketahui 

bahwa kondisi persentase APM jenjang pendidikan TK jika 

ditinjau di delapan kecamatan keadaannya beragam. Namun,  

jika dibandingkan rata-rata tingkat capaian APM-nya di tahun 

2017 dan 2018, adalah terjadi perubahan yang menurun.   

Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat siswa yang masuk tidak 

sesuai dengan jenjang pendidikan atau ada yang tidak memasuki 

pendidikan TK tapi langsung memasuki jenjang Sekolah Dasar. 

 

Tabel 4.13 APM TK Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 dan 

2018 di Kabupaten Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P L P 

Abang 13,01 15,26 9,79 15,27 

Bebandem 26,15 30,33 15,20 14,38 

Kubu 10,75 11,64 7,09 7,05 

Karangasem 21,97 23,90 15,84 15,86 

Manggis 20,25 22,61 14,11 13,60 

Rendang 19,36 20,44 11,35 10,87 

Selat 31,92 34,07 18,11 16,15 

Sidemen 13,62 14,68 11,21 11,21 

Rata-rata Kab. 19,63 21,62 12,84 13,05 

Sumber :Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 

Di sisi lain, dapat dijelaskan dari perspektif gender, yaitu 

perbandingan APM laki-laki dan APM perempuan.  Pada tabel di 

atas, tampak di delapan kecamatan APM laki-laki lebih rendah 

daripada APM perempuan. Dengan demikian, dalam perspektif  
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gender terjadi ketimpangan yang memerlukan penjelasan dengan 

memanfaatkan informasi yang lebih mendalam. 

  

4.4.2  APM Tingkat SD 

 Pada table 4.14 terlihat bahwa APM SD dari tahun 2017 

ke tahun 2018 mengalami perubahan signifikan yang positif. 

Antara siswa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang 

hampir sama untuk memasuki jenjang SD. Pada tahun 2018 nilai 

APM untuk jenis kelamin laki-laki memiliki nilai diatas 100. 

Hampir di semua kecamatan yang ada di Kabupaten 

Karangasem menunjukkan nilai APM yang meningkat. Ini berarti 

banyak anak usia sekolah yang bersekolah di masing-masing 

kecamatan pada tingkat pendidikan SD. Kondisi hampir sama 

dengan siswa perempuan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



87 

 

Tabel 4.14  Persentase APM SD Menurut Jenis Kelamin,  

Tahun 2017 dan 2018 di   Kabupaten 

Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P L P 

Abang 52,11 41,68 98,66 99,08 

Bebandem 46,12 36,85 100,00 94,43 

Kubu 48,18 37,32 86,79 89,61 

Karangasem 54,38 42,51 109,87 102,60 

Manggis 56,21 45,18 109,21 101,20 

Rendang 54,76 44,08 100,73 98,20 

Selat 56,12 44,97 107,74 110,10 

Sidemen 51,56 41,84 99,87 97,56 

 52,43 41,89 101,61 99,10 

Sumber :Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 

 

4.4.3  APM Tingkat SMP 

                 Secara keseluruhan rata-rata Angka Partisipasi Murni 

pada jenjang pendidikan SMP dari tahun 2017 ke 2018 di 

Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan.  Nilai APM 

pendidikan SMP di semua kecamatan yang ada di Kabupaten 

Karangasem pada tahun 2017 masih berada di bawah 100%, 

sedangkan pada tahun 2018 nilai APM tingkat SMP hampir 

mendekati 100%. Untuk lebih jelasnya APM SMP seperti tampak 

pada tabel berikut ini. 
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Tabel 4.15  Persentase APM SMP Menurut Jenis Kelamin, 
tahun 2017 dan  2018 di Kabupaten Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P L P 

Abang 35,18 34,58 61,64 80,19 

Bebandem 38,86 31,53 77,28 81,09 

Kubu 37,65 32,59 65,47 70,95 

Karangasem 52,67 40,82 99,69 97,85 

Manggis 38,95 42,53 92,04 98,66 

Rendang 34,40 40,87 83,50 84,43 

Selat 38,35 46,52 87,16 100,38 

Sidemen 34,01 40,69 89,58 53,82 

Rata-rata 38,76 38,77 82,05 83,42 

Sumber :Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten 

Karangasem 

Ditinjau dari perspektif gender, tidak terjadi perbedaan 

antara siswa laki-laki dengan siswa perempuan. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa banyak siswa laki-laki dan perempuan usia 

sekolah bersekolah di masing-masing kecamatan pada tingkat 

pendidikan SMP. Untuk melihat gambaran umum kondisi APM 

tingkat SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Karangasem disajikan 

pada grafik berikut. 
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Gambar:  4.5   Persentase Angka Partisipasi Murni SD-SMP 

dan jenis kelamin di Kabupaten Karangasem 

Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber :Dinas Pendidikan Pemudadan Olah Raga Kab. Karangasem 

 
4.5  ANGKA PARTISIPASI  SEKOLAH (APS)  

 Secara konseptual angka partisipasi sekolah (APS) 

merupakan ukuran daya serap sekolah sebagai lembaga 

pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS menjadi 

indikator untuk menilai berhasil atau tidaknya upaya pemerataan 

dan perluasan akses pendidikan pada berbagai jenjang. 

Diasumsikan, semakin tinggi APS  maka semakin  banyak jumlah 

penduduk yang berkesempatan menempuh atau mengenyam 

pendidikan. Walaupun demikian, meningkatnya APS tidak selalu 

dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan  

masyarakat  untuk mengenyam pendidikan di daerah yang 

bersangkutan. Selanjutnya, secara rinci APS pendidikan di 

-15

5

25

45

65

85

105

125

TK SD SMP

12,84

101,61

82,05

13,05

99,11

83,42

LK-LK

PRP



90 

 

tingkat SD, SMP, dan SMA tertera secara berturut-turut pada 

tabel di bawah ini.  

4.5.1   APS Tingkat SD 

 Pembahasan tentang angka partisipasi sekolah (APS) 

diawali dengan APS tingkat pendidikan SD menurut jenis kelamin 

sebagai berikut. 

Tabel 4.16  Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD 
Menurut Jenis Kelamin, Tahun 2017 dan 2018 di 
Kabupaten Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P L P 

Abang 52,75 50,74 57,69 53,51 

Bebandem 56,34 49,00 50,80 50,01 

Kubu 49,26 46,06 52,71 48,02 

Karangasem 62,50 50,90 57,58 54,57 

Manggis 58,33 54,78 60,20 55,27 

Rendang 57,28 52,91 59,369 54,94 

Selat 57,86 54,95 60,93 57,77 

Sidemen 54,82 49,66 56,17 50,72 

Rata-rata 56,14 51,13 56,93 53,10 

Sumber :Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 

 Berdasarkan tabel 4.16 di atas dapat diketahui bahwa di 

beberapa kecamatan APS di jenjang pendidikan SD di 

Kabupaten Karangasem ada yang mengalami peningkatan dan 

penurunan selama dua tahun terakhir, yaitu tahun 2017 dan 

2018.  Mengenai peningkatan APS di jenjang pendidikan SD 
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yang dimaksud terjadi di empat kecamatan,  yaitu di Kecamatan 

Abang,  Kecamatan  Bebandem,  Kecamatan Kubu, Kecamatan 

Manggis, Kecamatan Selat, dan Kecamatan Sidemen, namun 

peningkatannya relatif kecil. Demikian pula, penurunan pada APS 

jenjang pendidikan SD ini yang terjadi di Kecamatan 

Karangasem.  

 Jika ditelaah dari perspektif gender, juga tidak tampak 

terjadi kesenjangan yang begitu mencolok. Berdasarkan atas 

data, persentase APS laki-laki di jenjang pendidikan SD 

dibandingkan persentase APS perempuan secara kuantitatif tidak 

menunjukkan perbandingan dengan selisih angka relatif kecil. 

Walaupun demikian, APS laki-laki di jenjang pendidikan SD ini 

tetap lebih tinggi daripada APS perempuan. Secara garis besar, 

siswa laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama 

untuk menempuh pendidikan jenjang SD. 

 

4.5.2  APS  Tingkat SMP 

Tabel 4.17 terlihat bahwa APS tingkat SMP terjadi  

perubahan dari tahun 2017 ke tahun 2018. Terdapat dua 

kecamatan yang mengalami peningkatan APS, yaitu Kecamatan 

Abang dan Kecamatan Manggis.  Kecamatan lainnya seperti 

Kecamatan Bebandem, Kecamatan Kubu, Kecamatan 

Karangasem, Kecamatan Rendang, Kecamatan Selat, dan 

Kecamatan Sidemen mengalami penurunan dalam nilai APS. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya serap untuk memasuki 

jenjang SMP di kecamatan-kecamatan tersebut tergolong 
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kurang.  Adanya indikasi bahwa mereka yang tamat SD 

melanjutkan pendidikan SMP ke luar kecamatan tersebut karena 

nilai tidak memenuhi syarat akibat dimasukinya oleh siswa yang 

berada di luar kecamatan.  

 
Tabel 4.17   Persentase Angka Partisipasi Sekolah (APS)  

SMP Menurut dan Jenis Kelamin, Tahun 2017 
dan 2018 di Kabupaten Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P L P 

Abang 47,92 45,32 49,37 48,14 

Bebandem 57,75 42,07 52,95 46,08 

Kubu 55,67 42,39 51,45 40,95 

Karangasem 69,97 58,65 64,02 55,97 

Manggis 58,55 54,51 62,80 57,48 

Rendang 62,85 52,32 64,68 48,00 

Selat 61,24 63,07 59,19 57,15 

Sidemen 54,68 53,08 54,42 50,1 

Rata-rata 58,58 51,43 57,36 50,49 

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 

 Mencermati data pada tabel 4.17  di atas menunjukkan 

bahwa APS untuk jenjang pendidikan SMP di Kabupaten 

Karangasem, hanya terjadi peningkatan di dua kecamatan, yaitu 

di Kecamatan Abang dan Kecamatan Manggis, namun 

peningkatannya tidak begitu besar.  Ditinjau dari perspektif 

gender APS laki-laki masih tetap mendominasi. Namun, 

kesenjangan yang terjadi pada perempuan tidak menunjukan 

perbedaan yang mencolok, karena  APS laki-laki dan APS 

perempuan, baik di tahun 2017 maupun 2018 perbedaan 
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persentasenya relatif rendah. Jika APS ini digambarkan dalam 

bentuk grafik maka akan tampak perbandiungan antara laki-laki 

dan perempuan sebagai berikut ini. 

Gambar: 4.6 Persentase APS Menurut Jenjang Pendidikan 
dan jenis Kelamin di Kabupaten Karangasem 
Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem,2018 

                Dari gambar ini tampak bahwa jika dilihat dari 

perspektif gender angka partisipasi sekolah baik di SD maupun di 

SMP persentase APS perempuan lebih rendah dari APS laki-laki. 

4.6 KEBERADAAN GURU 

 Guru memegang peranan yang sangat penting dalam 

proses pendidikan. Oleh karena itu keberadaan guru baik secara 

kualitas maupun kuantitas dalam suatu jenjang pendidikan 

tertentu tidak boleh diabaikan. Rasio guru nurid mesti sesuai 

sehingga kualitas pembelajaran dan kualitas siswa dapat 
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terwujud. Seperti apa eksistensi guru mulai dari jenjang 

pendidikan PAUD sampat jenjang pendidikan SMA/K akan 

dipaparkan sebagai berikut. 

4.6.1  Guru PAUD 

 Paud merupakan jenjang pendidikan yang paling dasar, 

pendidikan karakter mulai terbentuk dari pendidikan anak usia 

dini. Oleh karena itu keberadaan guru PAUD memegang peranan 

penting. Keberadaan guru PAUD di Kabupaten Karangasem 

seperti tampak pada table berikut ini 

 

Tabel 4.18 Komposisi Jumlah Guru PAUD Berdasarkan Jenis Kelamin 
di Kabupaten Karangasem Tahun 2016/2017 dan Tahun 
2017/2018 

N            No. Kecamatan Guru PAUD 

2016/2017 

Guru PAUD 

2017/2018 

L P JML L P JML 

1 1 Abang 5 61 66 5 77 82 

2             2 Bebandem 3 99 102 5 101 106 

3 3 Kubu 4 69 73 11 73 84 

4 4 Karangasem 5 202 207 10 164 174 

5 5 Manggis 4 94 98 6 140 146 

6 6 Rendang 7 71 78 6 76 82 

7 7 Selat 3 99 102 3 131 134 

8 8 Sidemen 2 39 41 1 33 34 

TOTAL J u m l a h 33 734 767 47 795 842 

Sumber :  Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 2017 dan 2018 

Pada tabel 4.18 menunjukkan bahwa di tingkat PAUD 

pada tahun ajaran 2016/2017, guru didominasi oleh jenis kelamin 

perempuan yang menunjukkan jumlah relatif  besar. Kecamatan 

Karangasem merupakan salah satu kecamatan yang memiliki 

guru PAUD paling banyak. Masing-masing berjumlah 5 orang 
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guru PAUD berjenis kelamin laki-laki dan 202 orang guru PAUD 

berjenis kelamin perempuan. Pada tahun ajaran 2017/2018 

peningkatan guru PAUD terjadi pada guru laki-laki dan guru 

perempuan.  

Dari table ini juga tampak terjadi peningkatan sebesar 

42,42% untuk guru laki-laki dan 8,31% guru perempuan 

dibandingkan  tahun ajaran sebelumnya. Tingginya jumlah guru 

PAUD perempuan disebabkan oleh karakter keibuan yang 

dominan dimiliki oleh perempuan sehingga lebih mudah untuk 

mendidik anak-anak usia balita. Jika dilihat perbandingan guru 

PAUD laki-laki dan perempuan akan tampak seperti tampak pada 

gambar berikut. 

Gambar 4.7 Persentase Guru PAUD Berdasarkan Jenis Kelamin di 

Kabupaten Karangasem Tahun 2016/2017 dan Tahun 2017/2018 
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4.6.2  Guru SD 

Ketimpangan gender juga tampak pada pengajar atau 

guru yang mengajar di SD. Tabel 4.19  berikut ini mencantumkan  

jumlah guru tetap dan guru tidak tetap SD/MI berdasarkan jenis 

kelamin pada tahun 2016/2017 dan tahun 2017/2018. 

Tabel 4.19  Jumlah Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap  SD/MI 
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun  2016/2017 dan 
2017/2018 

 
No. 

 
Kecamatan 

Guru Tetap dan Tidak Tetap 
2016/2017 

Guru Tetap dan Tidak Tetap 
2017/2018 

L P Jlh L P Jlh 

1 Abang 321 212 533 253 210 463 

2 Bebandem 222 201 423 187 175 362 

3 Kubu 366 214 580 308 210 528 

4 Karangaem 349 417 766 291 375 666 

5 Manggis 229 206 435 191 196 387 

6 Rendang 175 118 293 138 120 258 

7 Selat 179 169 348 155 152 307 

8 Sidemen 170 117 287 142 108 250 

J u m l a h   2.011 1.654 3.665 1.675 1.546 3.221 

    Sumber : APDIS 2016/2017dan 2017/2018 

Mencermati data pada tabel 4.19 di atas menunjukkan 

terjadi pula ketimpangan gender pada guru sebagai pengajar di 

sekolah dasar di Kabupaten Karangasem. Namun, 

ketimpangannya relatif kecil yang terjadi pada guru perempuan.  

Dalam hal ini, hanya di Kecamatan Karangasem  yang  berjenis 

kelamin perempuan yang mendominasi jumlah gurunya. Terjadi 

penurunan sebesar 12,11% jumlah guru tetap dan tidak tetap 

dibandingkan tahun sebelumnya. 
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Gambar 4.8 Persentase Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap  SD/MI 
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun  2016/2017dan 
2017/2018 
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Tabel 4.20   Jumlah Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap  
SMP/MTs/Tetap Berdasarkan Jenis 
KelaminTahun 2016/2017 dan 2017/2018 

 
No. 

 
Kecamatan 

Guru Tetap danTidakTetap 
SMP/MTs 
2016/2017 

Guru Tetap dan Tidak Tetap 
SMP/ MTs 2017/2018 

L P Jmlh L P Jmlh 

1 Abang 122 66 188 96 62 158 

2 Bebandem 100 77 177 79 69 148 

3 Kubu 130 74 204 79 61 140 

4 Karangasem 162 173 335 134 140 274 

5 Manggis 88 58 146 74 47 121 

6 Rendang 53 57 110 51 49 100 

7 Selat 87 60 147 66 53 119 

8 Sidemen 103 60 163 56 41 97 

     J u m l a h 845 625 1470 635 522 1.157 

Sumber : APDIS 2016/2017dan 2017/2018 

 Mencermati data pada tabel 4.20 di atas, perbedaan 

jumlah guru laki-laki dan guru perempuan di beberapa 

kecamatan menunjukkan jumlah yang relatif tinggi, seperti yang 

terjadi di Kecamatan Karangasem, Kecamatan Kubu, Kecamatan 

Abang, Kecamatan Bebandem, dan Kecamatan Sidemen. 

Seperti komposisi jenis kelamin guru yang mengajar di SD, 

demikian pula yang terjadi di Kecamatan Karangasem, yaitu 

didominasi oleh orang perempuan. Kondisi ini menjadi tanda 

tanya besar, mengapa di Kota jumlah guru perempuan lebih 

mendominasi jika dibandingkan dengan jumlah guru laki-lakinya. 

Tentu hal ini akan menimbulkan penafsiran atau pemaknaan 

yang beraneka ragam. Oleh karena itu, untuk menjelaskan 

kondisi seperti ini memerlukan data yang lebih rinci dan 

mendalam. 

 

 



99 

 

4.6.4 GURU SMA   

Guru di jenjang pendidikan SMA mempunyai tugas yang 
berat karena mereka harus membina anak-anak remaja yang 
sedang mencari identitas diri sehingga dalam masa-masa ini jiwa 
anak-anak sedang labil. Da;am hal ini guru yang bertugas 
membina dan mendidik anak-anak SMA harus mempunyai jiwa 
tegas dan disiplin agar bisa ditauladani oleh anak didiknya. 
Dalam perspektif gender, para guru yang mengajar di SMA dan 
SMK didominasi pula oleh guru laki-laki. Untuk lebih jelasnya 
komposisi guru SMA dan SMK menurut jenis kelamin di 
Kabupaten Karangasem, dapat dilihat dalam tabel 4.21 berikut 
ini. 

Tabel 4.21  Jumlah Guru Tetap dan Guru Tidak Tetap SMA/MA/SMK 
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2017/2018 

 
No

. 

 
Kecamatan 

Guru Tetap dan Tidak Tetap 
SMA/MA/SMK 

Laki-laki Perem-
puan 

Jumlah 

1 Abang 75 43 118 

2 Bebandem 38 25 63 

3 Kubu 87 50 137 

4 Karangasem 252 251 503 

5 Manggis 83 51 134 

6 Rendang 60 35 95 

7 Selat 39 19 58 

8 Sidemen 30 13 43 

J u m l a h 664 487 1.151 
            Sumber : APDIS 2016/2017 

 Mencermati data dalam tabel 4.21 di atas menunjukkan 

jumlah guru laki-laki mendominasi di delapan kecamatan atau di 

semua kecamatan di Kabupaten Karangasem. Pada umumnya, 

perbedaan jumlah guru laki-laki dengan perempuan rata-rata 
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relatif  rendah. Yang menarik di sini, yaitu dijumpai jumlah guru 

perempuan yang mendominasi menjadi pengajar di level SD dan 

SMP. Sedangkan, di SMA dan SMK yang mendominasi guru lak-

laki, namun dari persentasenya sangat rendah. Sehubungan 

dengan hal ini, tabel 4.18 berikut ini secara kuantitatif 

menunjukkan guru SMA yang sudah tersertifikasi di Kabupaten 

Karangasem. 

4.7 GURU YANG TERSERTIFIKASI 

Pemerintah telah mengeluarkan peraturan mengenai 

profesionalitas para guru. Melalui  Undang-Undang No. 15 Tahun 

2006 Tentang Guru dan Dosen diamanatkan, guru wajib memiliki 

kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik dan sehat 

jasmani dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 

Dengan demikian diharapkan dicapai seorang guru yang baik 

yakni guru yang memenuhi persyaratan kemampuan profesional, 

baik sebagai pendidik maupun sebagai pengajar atau pelatih. 

Dalam hal ini sangat penting artinya standar mutu profesional 

guru untuk menjamin proses pembelajaran yang baik dan hasil 

yang bermutu dari proses tersebut. Berdasarkan pemikiran yang 

terkandung di dalam amanat tersebut, setiap guru profesional 

harus memiliki sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik, hanya 

diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan tertentu yang 

telah digariskan dalam undang-undang tersebut. Berikut akan 

dijelaskan jumlah guru yang tersertifikasi pada beragam jenjang 

pendidikan di Kabupaten Karangasem..  
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4.7.1  Guru TK yang Tersertifikasi 

Pada umumnya sekolah taman kanak-kanak lebih banyak 

berstatus sekolah swasta, namun demikian seorang guru 

pendidik di TK tetap dituntut untuk melaksanakan tugas secara 

professional agar dapat menghasilkan anak didik yang 

berkualitas. Secara kuantitatif guru di jenjang pendidikan TK 

selalu didominasi oleh perempuan karena mendidik anak-anak 

TK dianggap pantas untuk perempuan. Mendidik anak TK identik 

dengan menjalankan peran domestic perempuan terutama terkait 

dengan pengasuhan anak. Terkait guru TK yang sudah 

tersertifikasi akan dipaparkan dalam table berikut ini. 

 

Tabel 4.22 Jumlah Guru TK Sudah Tersertifikasi Menurut Jenis 
Kelamin, Tahun 2017dan 2018 di Kabupaten 
Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Abang 1 13 14 3 49 52 

Bebandem - 14 14 2 65 67 

Kubu - 15 15 7 149 156 

Karangasem - 37 37 6 56 62 

Manggis - 19 19 3 61 64 

Rendang - 8 8 8 420 50 

Selat - 13 13 2 35 37 

Sidemen - 7 7 1 76 77 

J u m l a h 1   126 127 32 533 565 
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 2017 dan  2018 
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Tabel 4.22  menggambarkan bahwa hanya sebagian kecil 

guru TK yang tersertifikasi pada tahun 2017.  Pada tahun 2018 

terjadi peningkatan jumlah guru TK yang tersertifikasi dan masih 

didominasi oleh guru perempuan. Keadaan ini menunjukkan 

bahwa guru yang mengajar di TK lebih banyak yang berstatus 

guru tidak tetap. Dalam hal ini, sangat terjadi kesenjangan 

gender karena hanya terdapat guru TK berjenis kelamin laki-laki 

yang mampu meraih sertifikasi.  Memang, sebagaimana 

dijelaskan di atas, guru TK lebih cenderung digeluti oleh ibu-ibu 

atau perempuan. 

 

4.7.2  Guru SD yang Tersertifkasi 

            Ditinjau dari jumlah guru SD yang telah 

tersertifikasi dapat dilihat pada tabel 4.23. Jumlah guru SD yang 

sudah tersertifikasi mengalami peningkatan dibandingkan tahun 

sebelumnya, baik dari jenis kelamin laki-laki (46,33%) maupun 

dari jenis kelamin perempuan (93,82%). Jika dilihat pada tabel 

tersebut, dari perspektif gender adalah guru SD berjenis kelamin 

perempuan yang mendominasi jumlah guru SD yang 

tersertifikasi. Jika dibandingkan dengan table 4.23, jumlah guru 

SD perempuan lebih rendah daripada jumlah guru laki-laki.  

Kondisi ini sangat kontradiktif. Perlulah dilakukan peningkatan 

SDM yang sama, dimana setiap guru SD baik yang berjenis 

kelamin laki-laki maupun yang berjenis kelamin perempuan diberi 

kesempatan dan dimotivasi untuk mengikuti sertifikasi guru agar 

tidak terjadi kesenjangan gender 
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Pensertifikasian guru memang dilakukan secara bertahap 

setiap tahun. Sampai dengan tahun 2017/2018 jumlah guru SD 

yang tersertifikasi di kabupaten Karangasem, dapat diketahui 

sebagaimana tersaji pada berikut.  

Tabel: 4. 23   Jumlah Guru SD  Sudah Tersertifikasi Menurut Jenis 
Kelamin, Tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten 
Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Abang 114 183 297 116 187 303 

Bebandem 133 153 286 133 156 289 

Kubu 300 235 535 300 235 535 

Karangasem 133 231 364 133 233 366 

Manggis 132 148 280 133 150 283 

Rendang  74 112 186 74 112 186 

Selat 114 111 225 116 111 227 

Sidemen  79 106 185 79 107 186 

J u m l a h 1.079 1.279 2.358 1.084 1.291 2.370 

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Karangasem 2017 dan 2018 

Berdasarkan laporan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan 

Olah Raga Kab. Karangasem 2017 dan 2018 yang tertuang pada 

tabel di atas secara keseluruhan jumlah guru yang tersertifikasi 

tahun 2018 sebanyak 2.370 orang, mengalami kenaikan 

sebanyak 12 orang dibanding tahun sebelumnya. Guru yang 

tersertifikasi ini terbanyak ada di Kecamatan Kubu dan terkecil 

berada di Kecamatan Sidemen. Secara gender jumlah guru SD 

yang sudah tersertifikasi didominasi oleh guru perempuan bang 

dengan perbandingan L 1.084 (45,74%) : P 1.291 (54,46%), ini 

berarti terjadi ketimpangan gender pada guru perempuan. 
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4.7.3 Guru SMP yang Trsertifkasi 

 Jika dilihat dari jumlah guru SMP yang sudah 

tersertifikasi, ternyata terjadi peningkatan dari tahun 2017 ke 

tahun 2018 baik untuk jenis kelamin laki-laki maupun jenis 

kelamin perempuan.  Terjadi peningkatan sebesar 1,74% untuk 

guru SMP laki-laki yang telah tersertifikasi dan 1,66% untuk guru 

SMP perempuan yang telah tersertifikasi. Tidak terjadi perbedaan 

peningkatan yang begitu besar antara guru SMP laki-laki dengan 

guru SMP perempuan.  

              Pada jenjang pendidikan SMP guru yang tersertifikasi di 

Kabupaten Karangasem sampai dengan tahun 2017 dan 2018 

secara keseluruhan berjumlah 721 orang, terjadi sedikit 

peningkatan (12 orang) dibandingkan dengan tahun sebelumnya. 

Secara rinci hal ini dijelaskan pada tabel berikut. 

 

Tabel: 4.24  Jumlah Guru SMP Sudah Tersertifikasi Menurut  
Jenis Kelamin, Tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten 
Karangasem 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Abang 31 63 94 31 63 94 

Bebandem 40 59 99 40 59 99 

Kubu 93 95 188 94 98 192 

Karangasem 28 44 72 31 45 76 

Manggis 23 40 63 24 41 65 

Rendang 22 31 53 22 31 53 

Selat 24 45 69 24 47 71 

Sidemen 26 45 71 26 45 71 

J u m l a h     287      422 709 292 429 721 

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Karangasem 
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Tabel tersebut di atas menggambarkan guru yang 

tersertifikasi tersebut tersebar  di seluruh kecamatan di 

kabupaten Karangasem,  tertinggi berada di kecamatan Kubu 

sebanyak 192 orang, dan terendah di kecamatan Rendang 

sebanyak 53 orang.  Jumlah guru yang sudah tersertifikasi 

tersebut tampak didominasi oleh guru perempuan, ini bisa 

diartikan terjadi ketimpangan gender yang sangat tajam pada 

guru laki-laki. Oleh karena itu penting untuk dilakukan 

pendalaman melalui penelitian agar ditemukan faktor 

penyebabnya untuk menentukan solusi yang tepat.  

Kecamatan Kubu masih mendominasi jumlah guru SMP 

yang telah tersertifikasi, sedangkan Kecamatan Rendang 

menduduki posisi terendah untuk guru SMP yang telah 

tersertifikasi. Jika dibandingkan antara table 4.11 dengan tabel 

4.12, terlihat bahwa setengah dari jumlah guru SMP di 

Kabupaten Karangasem berarti belum tersertifikasi. Di sini, yang 

menarik juga ditelaah mengenai  kesenjangan gender, yaitu 

jumlah guru SMP perempuan yang mendominasinya dan 

selisihnya relatif besar dengan guru SMP laki-laki. Dalam hal ini, 

diperlukan data yang lebih mendalam untuk menjelaskan terjadi 

kesenjangan ini, apakah memang guru SMP ini jumlahnya 

didominasi oleh ibu-ibu, atau ada faktor lain yang 

mempengaruhinya. 

Tersertifikasinya guru SMP ternyata berpengaruh 

signifikan terhadap jumlah siswa SMP yang mengulang kelas. 

Kondisi ini cukup membanggakan.  Dari delapan kecamatan, 
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hanya ada 4 kecamatan yaitu Kecamatan Bebandem, 

Karangasem, Rendang dan Selat yang siswanya mengulang dan 

tingkat persentasenya kecil. 
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BAB  V 

KESEHATAN 

 

              Selain masalah pendidikan dan ekonomi, persoalan 

kesehatan masih tetap menjadi prioritas dalam pembangunan 

nasional dan daerah karena masyarakat yang sehat menjadi 

kunci penting untuk mencapai kesuksesan dalam pembangunan. 

Jika masyarakatnya sakit maka pembangunan tidak bisa berjalan 

lancar.  Sehat yang dipertentangkan dengan sakit merupakan 

suatu konsepsi bersifat dualistik.  Konsepsi dualistik ini dalam 

ajaran Hindu disebut dengan istilah rwa bhineda. Konsepsi sehat 

dan sakit dalam konteksdualistik, mengandung nilai tinggi yang 

dipertentangkan dengan nilai rendah.  Dengan demikian, hidup 

sehat menjadi  nilai budaya yang  bersifat universal, karena 

kesehatan jasmani dan rohani  menjadi modal dasar bagi 

manusia.  

Disadari bahwa betapa pentingnya memiliki badan yang 

selalu dalam keadaan sehat-walafiat sehingga orang menjadi 

sadar bahwa hidup sehat menjadi dambaan setiap orang yang 

hidup di muka bumi ini. Dalam konteks ini, seseorang sering 

membandingkan, betapa pun kayanya seseorang dalam hal 

memiliki harta benda, baik yang diperoleh melalui usaha sendiri 

maupun warisan maka hidupnya tidak akan nyaman, tenang, 

bahagia atau sejahtera ketika sedang menderita penyakit yang 

belum berhasil disembuhkan. Ini artinya, dalam keadaan 

berlimpah harta pun maka hidupnya tidak merasa nyaman, 
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sebaliknya hidupnya merasa menderita. Dalam kondisi seperti ini 

maka produktivitas orang yang dalam keadaan sakit akan 

menjadi berkurang, bahkan sampai tidak mampu beraktivitas dan 

berpikir sehat  lagi.   

Mengingat betapa pentingnya nilai budaya yang berkaitan 

dengan kondisi kesehatan,Pemerintah Indonesia telah 

membentuk undang-undang, yakni Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, telah 

mengatur secara yuridis masalah kesehatan bagi setiap warga 

Negara Indonesia. Tujuan dibentuknya undang-undang ini adalah 

untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan 

hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan 

yang optimal. Untuk itu, Pemerintah Indonesia membentuk dan 

mensosialisasikan suatu Program Jaminan Kesehatan Nasional 

(JKN) dalam usaha mempercepat peningkatan derajat kesehatan 

masyarakat di tanah air ini.   

Langkah-langkah yang ditempuh oleh Pemerintah 

Indonesia sesuai dengan pernyataan di atas menjadi bukti bahwa 

telah berusaha dengan gigih untuk mempercepat peningkatan 

derajat kesehatan warga masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, 

dicetuskan lima program untuk mencapai pembangunan 

kesehatan yang dicanangkan oleh pemerintah. Rumusan 

mengenai lima program untuk mencapai tujuan pembangunan 

kesehatan tersebut dinamakan Program Panca Karsa  Husada. 

Program Panca Karsa Husada ini mencakup: (a) peningkatan 

kemampuan masyarakat untuk menolong dirinya sendiri di 
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bidang kesehatan; (b) perbaikan lingkungan hidup masyarakat 

yang dapat menjamin kesehatan; (c) peningkatan status gizi 

masyarakat; (d)  pengurangan kesakitan dan kematian; dan (e) 

pengembangan keluarga sehat sejahtera dengan semakin 

diterimanya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. 

Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk 

mensosialisasikan Program Panca Karsa ini, yakni dengan 

menyusun buku panduan yang disebarluaskan ke instansi-

instansi terkait. Relevan dengan program pembangunan 

kesehatan yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia maka 

dalam hal ini diawali pembahasannya mengenai angka kelahiran. 

 

5.1 Angka Kelahiran 

 Untuk bisa eksisnya suatu kehidupan memang harus 

selalu ada kelahiran, oleh karena itu kKelahiran merupakan 

peristiwa penting dalam siklus kehidupan atau fase awal 

kehidupan seseorang di muka bumi. Kelahiran atau natalitas 

merupakan faktor alami yang menyebabkan pertambahan atau 

pertumbuhan penduduk di suatu wilayah. Pencatatan data  

kelahiran bertujuan untuk mengetahui angka pertumbuhan 

penduduk di suatu wilayah dari waktu ke waktu. Demikian juga di 

Kabupaten Karangasem data tentang jumlah kelahiran tahun 

2017 dan 2018 dapat dilihat pada tabel 5.1 di bawah ini.  
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Tabel: 5.1  Jumlah Kelahiran Bayi Menurut Jenis Kelamin di 

Kabupaten       Karangasem  Tahun 2017 dan 2018 

 
Kecamatan 

2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Manggis 323 311 634 334 291 625 

Sidemen 256 275 531 258 252 510 

Selat 276 243 519 289 251 540 

Rendang 278 238 516 269 229 498 

Bebandem 359 286 645 369 229 498 

Karangasem 814 802 1616 794 780 1.574 

Abang 598 490 1088 580 579 1.159 

Kubu 692 662 1354 679 681 1.360 

Jumlah 3.596 3.307 6.903 3.572 3.395 6.697 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 

 Berdasarkan atas data pada tabel 5.1 di atas, secara 

kuantitatif, jumlah kelahiran bayi laki-laki lebih banyak 

dibandingkan jumlah kelahiranbayi perempuan, baik di tahun 

2017 maupun tahun 2018. Jumlah angka kelahiran bayi tertinggi 

pada tahun 2017(1.616 orang)dan 2018(1.574 orang)terjadi di 

Kecamatan Karangasem.  Sementara, Kecamatan Kubu dan 

Kecamatan Abang masing-masing menduduki rangking II dan 

rangking III mengenai jumlah kelahiran terbanyak di Kabupaten 

Karangasem.  

 Secara keseluruhan jumlah kelahiran bayi pada tahun 

2018 mengalami  penurunan, yaitu pada  tahun 2017 bayi yang 

lahir berjumlah orang6.903, sedangkan  pada  tahun 2018 bayi 

yang lahir berjumlah 6.697orang. Beberapa alternatif yang 

menyebabkan terjadinya penurunan jumlah kelahiran di 

Kabupaten Karangasem, yaitu (1) kemungkinan dipengaruhi oleh 

menurunnya pasangan rumah tangga baru dan atau (2) program 

keluarga berencana (KB) berjalan  sukses.  
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Jika dipersentasekan perbandingan jumlah kelahiran bayi 

laki-laki dan perempuan pada tahun 2017 dan 2018 di Kabupaten 

Karangasem akan tampak seperti gambar berikut. 

 

Gambar: 5.1  Persentase Kelahiran Menurut jenis Kelamin 
Kabupaten Karangasem Tahun 2017, dan 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, 2018 

 

5.2 Kematian Bayi  

Setiap daerah selalu berusaha untuk menekan angka 

kematian bayi  dan balita karena bayi dan balita adalah generasi 

penerus bangsa. Untuk itu berbagai upaya sesungguhnya telah 

dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai suatu kondisi sehat 

terutama bagi anak-anak.  Menurut Undang-undang No.23 

Tentang Kesehatan & Undang-undang No. 20 Tahun 2004 

Tentang Praktik Kedokteran disebutkan Upaya kesehatan adalah 

kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang 

dilakukan oleh pemerintah  dan atau masyarakat. Selain itu, 
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dalam rangka pemenuhan hak kesehatan dan kesejahteraan 

masyarakat selain prilaku hidup bersih dan sehat, maka perlu 

diketahui indicator derajat kesehatan yang lain yaitu  melalui 

besarnya persentase angka kematian  penduduk, ibu melahirkan, 

bayi. Masa bayi adalah masa yang sangat bergantung pada 

orang dewasa. Oleh sebab itu kesehatan maupun asupan harus 

menjadi perhatian penting dari orang tuanya, karena masa ini 

sangat rentan terhadap berbagai penyakit baik yang ringan 

hingga penyakit yang dapat menyebabkan kematian.  Berikut 

adalah gambaran tentang kematian bayi di Kabupaten 

Karangasem selama yahun 2017 dan 2018. 

 
Tabel : 5.2    Jumlah Kematian Bayi Menurut Jenis Kelamin di    
                       Kabupaten Karangasem Tahun 2017 dan 2018 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Manggis 1 2 3 7 3 10 

Sidemen 0 1 1 4 4 8 

Selat 1 0 1 4 8 12 

Rendang 4 2 6 8 3 11 

Bebandem 1 0 1 3 2 5 

Karangasem 6 0 6 4 5 9 

Abang 2 2 4 4 5 9 

Kubu 4 1 5 5 5 10 

Jumlah 19 8 27 39 35 74 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, 2018 

Meskipun berbagai upaya telah ditempuh oleh pemerintah 

untuk menekan angka kematian bayi namun sampai saat ini 

masih ada tantangan yang dihadapi Indonesia dalam mengurangi 

kematian bayi secara umum. "Yang belum turun atau masih 
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menghambat penurunan kematian anak adalah pada neonatus 

(bayi lahir sampai 28 hari) karena masih tetap pada angka 19 

dari 1.000 kelahiran ibu (Pancho Kaslam dalam 

http://www.bbc.co.uk). Tabel berikut menunjukkan jumlah angka 

kematian bayi per Kecamatan di Kabupaten Karangasem. 

Manusia yang baru lahir sampai usia 12 bulan disebut 

bayi  (id.wikipidea.org/wiki /Bayi).  Tabel di atas menggambarkan 

secara umum terjadi kenaikan angka kematian bayi yang sangat 

signifikan selama dua tahun terakhir,  yakni 27 orang tahun 2017, 

menjadi 74 orang tahun 2018. Dari perspektif gender selama dua 

tahun (2017 dan 2018) jumlah kematian bayi laki-laki lebih 

banyak dibanding jumlah kematian bayi perempuan. Belum 

diketahui penyebab terjadinya kondisi seperti ini, dan untuk itu 

diperlukan kajian lebih lanjut.  

Secara kuantitatif angka kematian bayi  terbanyak ada di  

Kecamatan Rendang dan Karangasem (2017), dan di kecamatan 

Selat (2018). Secara umum bisa dikatakan kondisi ini 

menunjukkan program penanggulangan AKB yang dilakukan di 

Karangasem belum cukup berhasil. Dalam konteks ini program 

PKK memegang peranan yang sangat penting. Program-program 

PKK seperti Posyandu, gerakan sayang ibu (GSI) tentu sangat 

membantu meningkatkan kesehatan bayi dan anak balita di 

Kabupaten Bangli. 

Pada tingkat global, seperti disebutkan dalam laporan Save 

The Children, sekitar 1 juta bayi meninggal ketika baru berusia 

satu hari.  Badan ini juga menegaskan bahwa sebagian besar 

http://www.bbc.co.uk/
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kematian tersebut sebenarnya bisa dicegah jika tenaga 

kesehatan yang terlatih hadir saat kelahiran tersebut 

(http://www.bbc.co.uk). Disebutkan pula bahwa salah satu 

penyebab penurunan kematian bayi tersebut adalah kehadiran 

tenaga kesehatan yang terlatih saat kelahiran yang mencapai 

73% di Indonesia. Selain itu prakarsa untuk menempatkan bidan 

di kawasan pedesaan yang diikuti dengan pelatihan bidan juga 

mendorong penurunan kematian bayi (http://www.bbc.co.uk). 

 

5.3  Pemberian ASI (Air Susu Ibu) Eksklusif  

 Pemberian ASI eksklusif kepada bayi merupakan hal yang 

sangat penting karena tindakan ini dapat memberikan kekebalan 

tubuh bagi bayi. Jika hal ini dilakukan oleh semua ibu yang 

melahrkan bayinya niscaya generasi penerus kita akan sehat dan 

berkualitas. Namun demikian pada kenyataannya di sebagian 

besar masyarakat pemberian ASI eksklusif tampaknya masih 

menjadi persoalan, seperti halnya yang dialami pula oleh ibu-ibu  

di Kabupaten Karangasem. Padahal, kandungan nutrisi pada ASI 

akan meningkatkan kekebalan bayi terhadap penyakit.  Ditinjau 

dari segi ekonomi dan pragmatis, pemberian ASI eksklusif yang 

dilakoni oleh seorang ibu, lebih murah dan praktis. 

Sesungguhnya, pemberian ASI secara eksklusif pada bayi mulai 

dilakukan pada saat bayi lahir hingga berumur enam bulan, tanpa 

diberikan makanan penunjang pada bayi. Namun, karena satu 

dan lain hal banyak kalangan ibu si bayi tidak memberikan ASI 

ekskluif pada bayinya dan digantikan dengan pemberian susu 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.bbc.co.uk/
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formula. Hal ini dapat dilihat pada tabel 5.2 di bawah ini  yang 

mencantumkan tentang pemberian ASI eksklusif pada bayi di 

Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 dan 2018.  

Tabel: 5.3  Jumlah Pemberian Asi Eksklusif  pada Bayi menurut 
Jenis Kelamin di Kabupaten Karangasem Tahun 2017 
dan 2018 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jlh 

Manggis 60 72 132 24 25 49 

Sidemen 172 183 355 24 22 46 

Selat 129 144 273 22 29 51 

Rendang 134 84 218 15 20 35 

Bebandem 221 225 446 24 29 53 

Karangasem 275 288 563 107 106 213 

Abang 373 295 668 42 38 81 

Kubu 451 382 833 103 93 196 

Jumlah 1815 1673 3488 361 362 723 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, 2018 

 Tabel 5.3 di atas menunjukkan bahwa selama dua tahun 

terakhir (2017-2018) di Kabupaten Karangasem secara 

keseluruhan terjadi penurunan pemberian ASI eksklusif, yakni 

dari 3488 orang tahun 2017 menjadi 723 tahun 2018, terjadi 

penurunan yang cukup signifikan, apakah penurunan ini 

disebabkan karena jumlah kelahiran yang menurun atau karena 

faktor lainnya.  Pemberian ASI eksklusif ini tersebar di seluruh 

kecamatan di Kabupaten Karangasem, dan terbanyak terdapat di 

Kecamatan Karangasem sedangakan  terendah terjadi di 

Kecamatan Rendang.  

Mengenai penyebab pasti terjadinya penurunan pemberian 

ASI eksklusif serta rendahnya pemberian ASI di beberapa 
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kecamatan di Kabupaten Karangasem ini bisa diduga karena 

kurangnya pengetahuan masyarakat tentang manfaat ASI, 

semakin meningkatnya kesibukan orang tua untuk bekerja nafkah 

di sektor publik  atau karena memang jumlah balita menurun. 

Untuk mengetahui penyebab pastinya perlu dilakukan kajian lebih 

dalam. Untuk itu Tampaknya sangat penting meningkatkan peran 

serta unsur-unsur masyarakat terkait seperti, PKK, Konselor 

Laktasi, AIMI (Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia) yang 

mempunyai cabang di berbagai kota dan unsur-unsur lain yang 

terkait dalam menangani masalah ASI ini.   

Berdasarkan asumsi sementara tinggi rendahnya 

persentase pemberian  ASI eksklusif cenderung dipengaruhi oleh 

beberapa faktor seperti: kurangnya pengetahuan akan 

pentingnya pemberian ASI eksklusif, kesibukan orang tua (ibu-

ibu) bekerja di luar rumah dengan waktu kerja yang panjang dan 

ketat dan kurang tersedianya fasilitas pojok laktasi di tempat 

kerja yang mempekerjakan karyawati yang sedang menyusui. 

Untuk ini perlu lebih disosialisasikan lagi program pemberian ASI 

pada masyarakat  

Ditinjau dari perspektif gender dan dikaitkan dengan tabel 

5.2 di atas, dapat diketahui bahwa para orang tua yang memiliki 

anak yang berumur antara 0-6 bulan di beberapa kecamatan, 

rupanya tidak membeda-bedakan jenis kelamin anaknya dalam 

pemberian ASI eksklusif. Contohnya, di tahun 2017  pemberian 

ASI eksklusif di Kecamatan Karangasem pada anak laki-laki 

sekitar 1815 orang, dan pada anak perempuan 1673 orang. 
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Kemudian, pada tahun 2018 pemberiaan ASI eksklusif di 

Kecamatan Karangasem pada anak laki-laki sekitar 361 orang, 

dan pada anak perempuan 362 orang. Dalam hal ini,  walaupun 

terjadi perbedaan dalam hal jumlahnya, namun perbedaannya 

sangat kecil. 

 Pada umumnya, ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif 

kepada bayinya adalah ibu-ibu rumah tangga yang waktu 

kerjanya tidak terikat oleh waktu. Sementara para ibu karier 

biasanya memberi ASI eksklusif dalam waktu yang relatif singkat 

pada anaknya yang berumur antara 0-6 bulan.  Selain itu, bagi 

ibu-ibu yang melahirkan, ada juga memberikan ASI eksklusif 

disesuaikan dengan waktu luangnya.  Misalnya, ketika tidak 

bekerja di suatu hari atau suatu waktu, ia memberikan ASI 

ekskusif.  Namun, ketika kewajibannya menuntut bekerja di luar 

rumah, bayinya disuguhkan susu formula.    

Apabila dibandingkan pemberian ASI eksklusif tahun 

2017 dengan tahun 2018 terjadi penurunan yang cukup 

signifikan. Penurunan pemberian ASI eksklusif pada anak dapat 

disebabkan karena kaum ibu tersebut memiliki kesibukan di luar 

rumahnya sehingga antara ibu dan anaknya tidak setiap hari 

bersama-sama. Selain itu, sarana penunjang untuk kepentingan 

menyusui seperti pojok laktasi masih kurang memadai di 

Kabupaten Karangasem.  
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5.4 Status Gizi 

 Baik buruknya statatus gizi seorang Balita merupakan 

salah satu indicator untuk menentukan seorang bayi sehat atau 

tidak.  Semakin mjelek status gizi seorang bayi/balita maka 

semakin jelek pula kualitas bayi tersebut. Hal ini juga menjadi 

salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang 

kesehatan yang patut diperhatikan menyangkut status gizi balita. 

Status gizi balita yang terbagi menjadi dua kriteria 

(penggolongan) yaitu 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. 

Standar baku antropometri yang paling banyak digunakan 

adalah standar baku Harvard dan standar baku WHO-NCHS. 

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) pada tanggal19 

Januari 2000 menetapkan bahwa penilaian status gizi 

berdasarkan indeks BB/U (Berat Badan per Umur), TB/U (Tinggi 

Badan per Umur), dan BB/TB (Berat Badan per Tinggi Badan) di 

sepakati penggunaan istilah status gizi dan baku antropometri 

yang dipakai dengan menggunakan Z-score dan baku rujukan 

WHO-NCHS (WNPG VII, 2004). Untuk menentukan klasifikasi 
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status gizi digunakan Z-score (simpang baku) sebagai batas 

ambang https:// www. Bastamanography .id/klasifikasi-status-gizi/ 

Jika dikaitkan dengan angka pemberian ASI eksklusif sudah 

relatif tinggi sebagaimana diungkapkan di atas, maka hal ini 

diduga ada korelasi dengan status gizi anak yang ada di 

Kabupaten Karangasem. Hal ini dapat dilihat dari angka 

prevalensi kekurangan gizi pada anak Balita. Tabel berikut 

menunjukkan kondisi status gizi balita di Kabupaten 

Karangasem. 

 

Tabel: 5.4    Jumlah Kasus Gizi Buruk di Kabupaten  

Karangasem  Tahun 2017-2018 

Kecamatan 2017 2018 

BB/U BB/TB JMH BB/U BB/TB JMH 

Manggis 30 1 31 6 2 8 

Sidemen 5 1 6 0 0 0 

Selat 4 4 8 4 0 4 

Rendang 6 0 6 4 1 5 

Bebandem 6 2 8 3 0 3 

Karangasem 16 0 16 11 10 21 

Abang 33 1 34 10 3 13 

Kubu 58 8 66 12 3 15 

Jumlah 158 17 175 50 19 69 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem, 2018 

Tabel  5.4 di atas menggambarkan bahwa secara umum 

terjadi penurunan secara signifikan balita yang  mengalami gizi 

buruk di Kabupaten Karangasem, yakni dari 175 orang tahun 

2017 menjadi 69 orang tahun 2018. Kecamatan Karangasem 

mencatat jumlah terbesar untuk status gizi  buruk  balita, disusul 

kemudian oleh dua kecamatan yang lain yaitu Kecamatan 
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Kubudan Abang. Kondisi ini menunjukkan masih cukup tinggi 

balita yang menyandang status gizi buruk di Kabupaten 

Karangasem. Angka ini diharapkan bisa diperkecil sehingga tidak 

ada lagi balita yang mengalami kekurangan gizi maupun gizi 

buruk. Untuk itu para pemeran serta diharapkan mampu 

mewujudkannya dengan cara mengimplementasikan program-

program yang relevan.  

Lebih jauh apabila dicermati tabel di atas, dari perspektif 

jenis kelamin, status balita gizi buruk tampaknya tidak bisa 

diketahui karena belum tersedia data terpilah. Ke depan tentu 

keberadaan data terpilah  menurut jenis kelamin ini sangat 

penting terutama agar bisa dilakukan pengkajian lebih jauh terkait 

dengan penyebab terjadinya kondisi tersebut. 

 

5.5  Jumlah Dokter Umum  

Tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam 

menunjang kesehatan masyarakat. Salah satu tenaga kesehatan 

yang mempunyai peran strategis adalah dokter. Namun, 

keberadaan dokter masih sulit untuk menjangkau semua wilayah 

terutama di pedesaan. Hal ini disebabkan karena infrastruktur 

berkaitan dengan sistem perawatan dan pengobatan  masih 

relatif terbatas, terlebih untuk daerah pedesaan. Terkait hal 

tersebut maka ditampilkan pada tabel jumlah dokter umum yang 

bertugas di Kabupaten Karangasem tahun 2017 dan 2018. 
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Tabel:  5.5  Jumlah Dokter Umum yang ada di Kabupaten Krangasem 
                    Tahun 2017 dan 2018 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jlh L     P Jlh 

Puskesmas Manggis I 1 4 5 1 2 3 

Puskesmas Manggis II 2 1 3 2 1 3 

Puskesmas Sidemen 3 1 4 5 0 5 

Puskesmas Selat 2 1 3 4 1 5 

Puskesmas Rendang 4 - 4 6 0 6 

Puskesmas Bebandem 1 2 3 1 2 3 

Puskesmas Karangasem I 2 2 4 2 2 4 

Puskesmas Karangasem II 4 1 5 3 1 4 

Puskesmas Abang I 3 - 3 3 0 3 

Puskesmas Abang II 1 1 2 0 1 1 

Puskesmas Kubu I 4 1 5 3 2 5 

Puskesmas Kubu II 1 1 2 3 2 5 

Jumlah 28 15 43 33 14 47 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 

 
Mencermati tabel 5.5 di atas pada tahun 2017dan 2018, 

di setiap kecamatan di Kabupaten Karangasem sudah ada dokter 

umum yang bertugas pada setiap hari kerja.  Di wilayah 

kabupaten ini  terjadi peningkatan jumlah dokter dari tahun 2017, 

43 dokter menjdai 47 dokter di tahun 2018, yang  menyebar di 

delapan kecamatan. Berdasarkan data tersebut dokter umum 

dengan gender perempuan jauh lebih sedikit  jumlahnya 

dibandingkan dengan jumlah dokter umum gender laki-laki. 

Keadaan ini menunjukkan bahwa keberadaan tenaga kesehatan 

di pedesaan masih kurang tercukupi. 

Dari perspekif gender, tampak terjadi ketimpangan yang 

dialami oleh dokter perempuan. Jumlah dokter umum laki-laki 

kelebihan jumlahnya di tahun 2017 masih mendekati 50% dari 

jumlah dokter perempuan. Terjadinya ketimpangan pada dokter 
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perempuan yang sangat menonjol di Kabupaten Karangasem 

maka diperlukan informasi atau data yang mendalam untuk 

menjelaskannya, karena akhir-akhir ini jumlah dokter di Bali, baik 

dokter perempuan maupun laki-laki relatif banyak. 

5.6 Jumlah Dokter Gigi  

 Salah satu bagian tubuh kita yang berperan penting pula 

dalam hal rasa dan pencernaan adalah gigi. Keutuhan dan 

kesehatan gigi sangat mempengaruhi  kenyamanan hidup 

manusia. Oleh karena, diperlukan perhatian dan perawatan gigi 

secara serius oleh setiap orang sejak dini. Bahkan, dokter 

menganjurkan setiap orang wajib memeriksakan giginya secara 

kontinu ke dokter gigi. 

Dokter gigi mempunyai peran yang penting untuk 

menunjang kesehatan masyarakat khususnya tentang kesehatan 

gigi. Jumlah dokter gigi di Kabupaten Karangasem tahun 2017 

dan 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini. 
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Tabel :  5.6  Jumlah Dokter Gigi ( PDGI)  di Kabupaten 
Karangasem Tahun 2016 dan 2017 

Tempat Tugas 2017 2018 

L P J L P Jlh 

Puskesmas Manggis I 3 2 5 2 2 4 

Puskesmas Manggis II - 2 2 0 1 1 

Puskesmas Sidemen 1 - 1 1 1 2 

Puskesmas Selat - 2 2 0 2 2 

Puskesmas Rendang - 3 3 0 2 2 

Puskesmas Bebandem 1 1 2 1 1 2 

Puskesmas Karangasem I - 2 2 0 2 2 

Puskesmas Karangasem II 1 - 1 1 0 1 

Puskesmas Abang I - 1 1 0 1 1 

Puskesmas Abang II - 1 1 0 1 1 

Puskesmas Kubu I - - - 1 0 1 

Puskesmas Kubu II 1 - 2 1 0 1 

J u m l a h 7 14 21 7 13 20 

Sumber:   Dinas Kesehatan Kab Karangasem 

Mencermati tabel 5.6 di atas dapat diketahui bahwa di 

delapan kecamatan di Kabupatem Karangasem sudah terdapat 

dokter gigi yang bertugas setiap hari kerja.  Dalam dua tahun 

terakhir tidak terdapat peningkatan jumlah dokter gigi di 

Kabupaten Karangasem, justru terjadi sebaliknya, yaitu 

jumlahnya berkurang dari 21 dokter gigi menjadi 20 dokter gigi.  

Di sini juga terjadi kesenjangan gender yang begitu besar dialami 

oleh dokter gigi laki-laki, jumlah dokter gigi didominasi oleh dokter 

gigi perempuan. Jika dipresentasekan perbandingan doekter 

umum dan dokter gigi berdasarkan jenis kelamin seperti tampak 

pada gambar berikut ini. 
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Gambar: 5.2  Persentase dokter Umum dan Dokter Gigi menurut 
Jenis Kelamin Tahun 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sumber:   Dinas Kesehatan Kab Karangasem 

5.7  Peserta Keluarga Berencana (KB) 

Penduduk merupakan sumberdaya pembangunan yang 

potensial, namun jika jumlah penduduk terlalu banyak maka 

justru akan menjadi beban bagi pembangunan. Oleh karena itu 

upaya pengendalian penduduk perlu dilakukan oleh pemerintah 

agar jumlah penduduk tidak terlalu banyak. Salah satu upaya 

yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak lama untuk 

menanggulangi membludaknya jumlah penduduk adalah melalui 

program keluarga berencana. Program keluarga berencana (KB) 

sungguh mulia, karena bertujuan untuk mewujudkan keluarga 

kecil, bahagia, dan sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan 

pertumbuhan penduduk. Terdapat beberapa cara untuk menunda 

kehamilan, yaitu dengan pemilihan alat kontrasepsi dan 
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perencanaan keluarga. Data mengenai peserta keluarga 

berencana di Kabupaten Karangasem tahun 2017 dan 2018 

dapat dilihat pada tabel 5.7 di bawah ini. 

Tabel : 5.7   Jumlah Peserta KB menurut Jenis Kelamin  di  
Kabupaten Karangasem Tahun 2017-2018 

Kecamatan 2017 2018 

L P L + P L P L + P 

Karangasem 847 12.284 13.131 230 680 910 

Manggis 306 7.124 7.430 63 413 476 

Sidemen 90 5.175 5.265 7 135 142 

Selat 274 5.932 6.206 10 348 358 

Bebandem 327 7.143 7.470 3 193 196 

Kubu 498 10.560 11.058 92 341 433 

Abang 286 12.191 12.477 56 655 711 

Rendang 23 6.504 65.27 14 87 101 

Jumlah 2.651 6.913 69.564 475 2.852 3.327 

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem 

Berdasarkan tabel di atas, terjadi jumlah penurunan 

peserta KB di tahun 2018 .  Jumlah peserta KB pada tahun 

201769.564peserta dengan rincian berjenis kelamin laki-laki 

2.651orang dan6.913  perempuan orang. Tahun 

2018menjadi3.327 peserta, dengan rincian berjenis kelamin laki-

laki 475 orang dan perempuan berjumlah 2.852 orang. Tampak 

adanya ketimpangan gender yang terjadi pada  perempuan.  Ini 

terbukti, para suami sangat sedikit bersedia menggunakan alat 

kontrasepsi. Dalam hal ini, sang istri bersedia mengalah pada 
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suaminya dalam upaya mewujudkan  keluarga yang bahagia dan 

sejahtera. 

5.8 Angka Kematian Bayi 

 Angka kematian bayi merupakan salah satu indicator 

untuk mengukur keberhasilan pembangunan di bidang 

kesehatan. Oleh karena itu setiap daerah selalu berusaha 

menekan jumlah kematian bayi melalui berbagai program 

pembangunan bidang kesehatan. Secara konseptual, angka 

kematian balita diartikan jumlah anak yang dilahirkan pada tahun 

tertentu dan meninggal sebelum mencapai usia lima tahun. 

Peranan ibu sangat penting untuk menjaga keselamatan bayi, 

baik dalam kandungan ataupun setelah dilahirkan. Data pada 

tabel 5.8 di bawah ini menunjukkan jumlah kematian bayi di 

Kabupaten Karangasem tahun 2017 dan 2018. 

Tabel : 5.8  Jumlah Kematian Bayi Menurut Jenis Kelamin di 
Kabupaten    Karangasem Tahun 2017 dan 2018 

 
Kecamatan 

2017 2018 

L P Jlh L P Jlh 

Manggis 1 2 3 7 3 10 

Sidemen 0 1 1 4 4 8 

Selat 1 0 1 4 8 12 

Rendang 4 2 6 8 3 11 

Bebandem 1 0 1 3 2 5 

Karangasem 6 0 6 4 5 9 

Abang 2 2 4 4 5 9 

Kubu 4 1 5 5 5 10 

Jumlah 19 8 27 39 35 74 

Sumber : Dinas Kesehatan Kab Karangasem 
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 Berdasarkan tabel 5.8 di atas, jumlah kematian bayi di 

Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan dari tahun 2017 

berjumlah 27 menjadi 74 di tahun 2018, lebih dari 50%. Jumlah 

kematian bayi pada tahun 2018 terbanyak terjadi di kecamatan 

Selat, yang mengalami peningkatan yang sangat tinggi dari 1 

bayi di tahun 2017 menjadi 12 bayi di tahun 2018.  Kondisi ini 

perlu dikaji lagi penyebab dari tingginya angka kematian bayi di 

kabupaten Karangasem selama satu tahun. 

  

5.9  Kepemilikan Akta Kelahiran 

 Kepemilikan akta kelahiran bagi semua orang baik bayi, 

orang dewasa maupun orang tua merupakan hal yang sangat 

penting. Hal ini disebabkan karena akta kelahiran menjadi 

identitas diri pada seorang anak yang menjelaskan jati diri anak 

yang dilahirkan. Dari perspektif hukum perdata, akta kelahiran 

menjadi dokumen resmi negara sebagai bukti keabsahan status 

seorang anak. Tabel 5.9 berikut ini menjelaskan mengenai 

jumlah anak yang memiliki akta kelahiran pada tahun 2017 dan 

tahun 2018. 
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Tabel 5.9  Data Kepemilikan  Akta Kelahiran Berdasarkan 

Kategori Umur dan Jenis Kelamin Kabupaten 

Karangasem Tahun 2017 dan 2018 

 
Umur 

2017 2018 

L P JML L P JML 

0 Th 1.972 1.762 3.734 1.788 1.588 3.376 

1 - 4 Th 14.103 13.453 27.556 15.238 14.282 29.520 

5 - 11 Th 26.744 24.883 51.627 28.740 27.046 55.786 

12- 17 Th 17.489 16.704 34.193 19.006 18.086 37.092 

18 > 61.692 41.083 102.775 65.144 45.596 110.713 

Jumlah 122.000 97.885 219.885 129.916 106.571 236.487 

PNDDK 288.617 284.525 573.142 259.858 251.161 511.019 

Sumber : Dinas Catatan Sipil Kab Karangasem 

 Mencermati data pada tabel 5.9 di atas menggambarkan 

bahwa para orang tua menaruh perhatian besar dalam hal 

mengurus kepemilikan akta kelahiran anaknya karena akta 

kelahiran ini sebagai identitas salah satu bentuk perlindungan  

dan pengakuan resmi terhadap anak. Hal ini terbukti relatif 

banyak dijumpai bayi yang belum berumur satu tahun, tetapi 

sudah memiliki akta kelahiran. Sejak dua dasa warsa ini, rupanya 

orang tua tidak bersikap pilih kasih dalam mengurus kepemilikan 

akta kelahiran putra-putrinya. Keadaan ini ditunjukkan oleh data, 

yaitu perbedaan pemilikan akta kelahiran pada setiap kelompok 

umur tidak menunjukkan selisih jumlah yang besar, antara 

kepemilikan akta kelahiran laki-laki dan pemilikan akta kelahiran 

perempuan. Contohnya, dapat dilihat pada kelompok umur mulai 

0 tahun sampai kelompok umur 12—17 tahun. 
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BAB VI 

SEKTOR EKONOMI 

 

Pembangunan memiliki arti yang sangat luas, tidak hanya 

mencakup proses peningkatan dari Gross National Produk  

(GNP) perkapita, namun juga mencakup aspek sosial, ekonomi, 

dan politik yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. 

Pembangunan ekonomi seringkali diartikan sebagai sebuah 

proses yang terjadi dalam upaya menaikkan pendapatan rill 

perkapita jangka panjang dan diiringi oleh perbaikan di dalam 

sistem kelembagaan. Jadi kenaikan pendapatan tidaklah cukup 

dijadikan patokan sebaga terjadinya pembangunan ekonomi, 

tetapi terdapat serangkaian kegiatan yang lebh kompleks lagi 

yang dijadikan sebagai komponen penting dari pembangunan 

ekonomi, seperti:  sistem kelembagaan, perbaikan struktur sosial 

serta perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Komponen-

komponen tersebut sangat menentukan keberhasilan suatu 

pembangunan yang diimplementasikan melalui indikator-indikator 

pembangunan. 

Indikator pembangunan sangat berguna untuk 

menganalisis dan mengevaluasi hasil-hasil pembangunan. 

Indikator pembangunan dapat memberikan gambaran mengenai 

lajunya perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dan 

corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat yang terjadi 

di berbagai negara. Selain itu, indikator pembangunan juga dapat 
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dipergunakan untuk mengetahui syarat-syarat yang diperlukan 

oleh negara berkembang untuk menyamakan tingkat 

kehidupannya dengan negara maju. Dari berbagai pendekatan 

yang ada, terdapat tiga kelompok cara dalam menetapkan 

indikator pembangunan, yakni: (1) indikator berbasis tujuan 

pembangunan, (2) indikator berbasis kapasitas sumberdaya, dan 

(3) indikator berbasis proses pembangunan. 

Indikator berbasis tujuan pembangunan merupakan 

sekumpulan cara mengukur tingkat kinerja pembangunan dengan 

mengembangkan berbagai ukuran operasional berdasarkan 

tujuan–tujuan pembangunan. Dari berbagai pendekatan 

disimpulkan tiga tujuan pembangunan yakni: (1) produktivitas, 

efesiensi dan pertumbuhan; (2) pemerataan, keadilan, dan 

keberimbangan; dan (3) keberlanjutan. Indikator berbasis 

kapasitas sumberdaya mengarah pada pembangunan 

sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sumberdaya buatan, 

dan sumberdaya sosial. Indikator berbasis proses pembangunan 

terkait dengan input, proses, output, outcome, benefit, dan 

impact.  

Perekonomian dikatakan sedang tumbuh atau 

berkembang apabila adanya serangkaian peristiwa yang timbul 

untuk mewujudkan peningkatan pendapatan per kapita dalam 

jangka waktu panjang, sehingga sekalipun ada satu waktu di 

mana peningkatan pendapatan per kapita seolah-olah terhenti, 

tapi bila di waktu mendatang terjadi peningkatan, maka itu tetap 

dikatakan masih terjadi pembangunan ekonomi. 
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Pendapatan per kapita seringkali digunakan pula sebagai 

indikator pembangunan selain untuk membedakan tingkat 

kemajuan ekonomi antara negara-negara nmaju dengan negara 

sedang berkembang. Pendapatan per kapita selain dapat 

memberikan gambaran tentang laju pertumbuhan kesejahteraan 

masyarakat di berbagai negara juga dapat menggambarkan 

perubahan corak perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat 

yang sudah terjadi di antara berbagai negara dengan berbagai 

permasalahan. 

Permasalahan pembangunan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia selalu berubah dan makin kompleks, seiring dengan 

makin bertambahnya tuntutan pembangunan yang akan 

dihadapi, sedangkan kemampuan dan sumber daya 

pembangunan yang tersedia cenderung terbatas. Sumber daya 

yang tersedia harus dioptimalkan oleh pemerintah untuk 

memenuhi tuntutan yang tidak terbatas dengan membuat pilihan 

dalam bentuk skala prioritas.  

Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode tahun 2015-

2018 yang tumbuh sekitar 5% mampu menekan angka 

pengangguran, kemiskinan maupun ketimpangan. Pada tahun 

2018, ekonomi domestik berhasil tumbuh 5,17% dari tahun 

sebelumnya. Pembangunan infrastruktur yang digalakkan 

pemerintah untuk meningkatkan konektivitas serta program 

bantuan sosial yang diterapkan berhasil menurunkan angka 

kemiskinan dan ketimpangan dalam kurun waktu empat tahun. 
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Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2019,  

jumlah pengangguran terbuka tahun 2018 turun menjadi 7 juta 

jiwa atau 5,34% dari total angkatan kerja sebanyak 131 juta jiwa. 

Tingkat pengangguran ini merupakan yang terendah sejak tahun 

1999. Begitupula dengan jumlah penduduk miskin berkurang 

menjadi 25,7 juta jiwa atau 9,96% dari total populasi, terendah 

sepanjang sejarah. 

Demikian pula angka ketimpangan (Gini rasio) Indonesia 

pada tahun 2018 turun menjadi 0,384, terendah sejak 2011. 

Bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu 

Indonesia Pintar (KIP) serta bantuan langsung non tunai berhasil 

menekan ketimpangan pengeluaran antara masyarakat miskin 

dengan masyarakat menengah ke atas. 

Jumlah pengangguran umumnya sejalan dengan tingkat 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Semakin tinggi 

pertumbuhan ekonomi maka semakin meningkat juga produksi 

barang dan jasa yang tentunya akan menyerap tenaga kerja lebih 

banyak. Pengangguran sangat erat kaitannya dengan 

ketersediaan lapangan kerja bagi masyarakat. Semakin banyak 

lapangan kerja semakin tinggi juga kesempatan penduduk usia 

produktif untuk bekerja, pun sebaliknya. Pengangguran terjadi 

ketika jumlah pencari kerja lebih banyak daripada kesempatan 

kerja yang tersedia. 
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6.1  Pencari Kerja 

Pertumbuhan makro ekonomi yang cukup kuat selama 

lebih dari satu dekade ini secara berlahan telah mampu 

menurunkan angka pengangguran di Indonesia. Namun, dengan 

kira-kira dua juta penduduk Indonesia yang tiap tahunnya terjun 

ke dunia kerja, adalah tantangan yang sangat besar buat 

pemerintah Indonesia untuk menstimulasi penciptaan lahan kerja 

baru supaya pasar kerja dapat menyerap para pencari kerja yang 

tiap tahunnya terus bertambah; pengangguran muda 

(kebanyakan adalah mereka yang baru lulus kuliah) adalah salah 

satu kekhawatiran utama dan butuh adanya tindakan yang cepat. 

Pembangunan ekonomi yang digambarkan berdasarkan 

pada lajunya tingkat pertambahan pendapatan per kapita 

dianggap kurang sempurna karena cara demikian tidak 

memberikan gambaran mengenai perubahan-perubahan dalam 

masalah pengangguran yang dihadapi. Di samping menaikkan 

tingkat pendapatan masyarakat, tujuan terpenting lain dari 

pembagunan ekonoi adalah untuk menciptakan kesempatan 

kerja. Pembangunan ekonomi yang dilaksanakan bukan saja 

harus berusaha agar pendapatan masyarakat bertambah, tetapi 

juga harus sanggup mengurangi jumlah pengangguran yang 

terdapat di masyarakat. Tujuan ini hanya akan dicapai apabila 

pertambahan kesempatan kerja berkembang lebih cepat dari 

pada pertambahan tenaga kerja. Menilai kesuksesan usaha 

pembangunan berdasarkan kepada data perkembangan 

pendapatan per kapita saja tidak akan menunjukkan apakah 
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tujuan menciptakan kesempatan kerja sebanyak seperti yang 

diharapkan tersebut dapat dicapai. Dengan demikian adalah 

kurang sempurna untuk menunjukkan hasil-hasil yang dicapai 

dalam usaha pembangunan dengan hanya menunjukkan tingkat 

pertumbuhan pendapatan per kapita yang dicapai.     

Persoalan pengangguran tampaknya masih menjadi isu 

yang belum terpecahkan baik secara nasional maupun regional. 

Oleh karena itu berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah 

untuk dapat menekan angka pengangguran. Salah satunya 

adalah dengan menciptakan lapangan kerja baru yang dapat 

menyerap tenaga kerja. Namun demikian tampaknya tidaklah 

mudah untuk bisa menanggulangi secara tuntas persoalan 

tenaga kerja karena antara peluang yang tersedia dengan 

pertumbuhan tenaga kerja tidak seimbang sehingga ada saja 

tenaga kerja yang tidak terserap. Antara jumlah pencari kerja 

dengan lowongan kerja yang tersedia tidak seimbang, hal ini 

tampak terjadi juga di Kabupaten Karangasem seperti tampak 

pada Tabel berikut. 
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Tabel. 6.1  Jumlah TKI di Kabupaten Karangasem menurut 

Jenis Kelamin dan Kecamatan Asal TKI Tahun 

2017 dan 2018 

Kecamatan Tahun 2017 Tahun 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

Kubu 50 44 94 25 63 88 

Abang 16 14 30 16 29 45 

Karangasem 36 15 51 32 42 74 

Manggis 22 12 34 15 31 46 

Bebandem 16 12 28 9 18 27 

Selat 30 5 35 19 8 27 

Rendang 19 5 24 14 6 20 

Sidemen 24 17 41 28 14 42 

Jumlah 213 124 337 158 221 369 

  Sumber. Data BP3 TKI 

 

 Dari Tabel 6.1 di atas tampak bahwa tahun 2017 terdapat 

337 pencari kerja di Dinas Tenaga kerja Kabupaten Karangasem. 

Dari jumlah ini terdiri dari 213 orang laki-laki dan 124 orang 

perempuan. Jika dilihat dari perspektif gender tampaknya tenaga 

kerja yang lebih banyak tertampung adalah tenaga kerja laki-laki. 

Ini menggambarkan bahwa laki-laki memiliki akses yang lebih 

tinggi  dibandingkan dengan perempuan. Untuk tahun 2018 

pencari kerja di Kabupaten Karangasem mengalami peningkatan  

yaitu berjumlah 369 orang yang terdiri dari 158 orang laki-laki dan 

221 orang perempuan. Hal Ini menunjukkan bahwa perempuan 

lebih banyak memiliki kesempatan bekerja di dunia kerja dan 
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sudah mulai diakui kemampuan mereka untuk berkontribusi 

dalam pembangunan. 

 

6.2  Tenaga Kerja di Bidang Usaha Hotel 

Berkembangnya pariwisata, membuat struktur 

perekonomian mengalami pergeseran dari primer ke tersier. Hal 

ini tampak jelas dari kontribusi masing-masing sektor dalam 

membentuk PDRB Bali. Sektor penyediaan akomodasi dan 

makan minum yang merupakan sektor dengan keterkaitan paling 

besar terhadap pariwisata memberi share paling dominan bagi 

PDRB Bali bahkan menunjukkan kecenderungan yang terus 

meningkat dari tahun ke tahun.  

Kabupaten Karangasem merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Bali yang memiliki peluang di bidang 

akomodasi dan makan minum.  Berdasarkan lapanga usaha 

kontribusi share sektor akomodasi dan makan minum pada tahun 

2018 adalah sebesar 11,14 % terhadap PDRB Kabupaten 

Karangasem (nomor tiga setelah sektor pertanian, kehutanan 

dan perikanan; dan sektor transportasi dan pergudangan). 

Keberhasilan sektor tersebut sangat didukung oleh usaha 

penyediaan akomodasi. 

Usaha penyediaan akomodasi menurut Badan Pusat 

Statistik (BPS) adalah usaha yang menyediakan pelayanan 

penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata 

lainnya. Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, 

pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan 
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akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata. 

Jumlah pengusaha hotel untuk tiap kecamatan di Kabupaten 

Karangasem dapat dilihat pada Tabel 6.2. 

 

Tabel 6.2  Jumlah Pemilik Hotel Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten  

                  Karangasem Tahun 2017 dan 2018 

Kecamatan Tahun 2017 Tahun 2018 

L P Jlh L P Jlh 

Manggis 23 6 29 54 26 80 

Karangasem 46 11 57 89 20 109 

Kubu 16 8 24 26 14 40 

Abang 51 3 54 124 23 147 

Bebandem 1 - 1 7 2 9 

Rendang 1 - 1 2 1 3 

Sidemen    27 7 34 

Selat    6 - 6 

Jumlah 139 28 164 335 93 428 

Sumber : Buku Data Kepariwisataan Kabupaten Karangasem Tahun 2017 dan 2018 

Dari Tabel 6.2  di atas tampak bahwa di Kabupaten 

Karangasem pada tahun 2017 terdapat 164 orang pengusaha 

hotel dan tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi 428 orang 

pengusaha yang tersebar di delapan kecamatan. Dari delapan 

kecamatan tersebut, Kecamatan Abang yang paling banyak 

memiliki usaha hotel yaitu 51 orang pengusaha laki laki 

sedangkan pemilik hotel perempuan berjumlah tiga orang di 

tahun 2017. Pada tahun 2018, pemilikan hotel meningkat menjadi 
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124 orang pengusaha laki-laki dan 31 orang pengusaha 

perempuan. Telah terjadi peningkatan 90,32% kepemilikan hotel 

bagi pengusaha perempuan. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

kesetaraan gender sudah mulai terwujud dalam penguasaan 

usaha hotel. Peran transisi perempuan sebagai tenaga kerja  dan 

anggota masyarakat pembangunan telah diimplementasikan di 

lapangan. Jika dipresentasekan, maka kepemilikan hotel 

berdasarkan jenis kelamin seperti tampak pada gambar berikut 

ini. 

Gambar 6.1 Persentase Pemilik Hotel Menurut Jenis Kelamin di 

Kabupaten Karangasem Tahun 2017 dan 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3  Tenaga Kebersihan 

Salah satu ciri  pariwisata  yang berasaskan sustainability 

(keberlanjutan) adalah pariwisata yang mengedepankan “go 

green” dan “go clean”, dimana aspek kelestarian dan kebersihan 

lingkungan menjadi kunci keberlanjutan tersebut. Kabupaten 
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Karangasem sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Bali 

menerapkan konsep tersebut.  

Masalah kebersihan akan membawa citra baik di mata 

masyarakat kota maupun wisatawan yang datang ke 

Karangasem. Untuk menciptakan kota yang bersih, asri dan 

lestari harus didukung oleh adanya petugas kebersihan. Petugas 

kebersihan memiliki peranan yang cukup urgen untuk terciptanya 

citra bersih dan lestari, tidak hanya pada lingkungan sekitar 

pariwisata tapi juga pada Ruang Terbuka Hijau (RTH). 

 Pada umumnya jenis pekerjaan yang dilakukan pada 

usaha jasa petugas kebersihan tidak memerlukan persyaratan 

tingkat pendidikan dan keahlian khusus. Namun yang dituntut 

adalah keterampilan dari mereka yang bekerja di bidang ini. 

Keterampilan yang diharapkan sesuai dengan jenis pekerjaan 

biasanya diberikan pada saat seseorang sudah diterima sebagai 

karyawan.  Kondisi yang sama juga terjadi pada lembaga jasa 

kebersihan dan pertamanan yang dimiliki oleh Dinas Kebersihan 

dan Lingkungan Hidup Kabupaten Karangasem. Secara rinci 

jumlah petugas kebersihan di Kabupaten Karangasem dapat 

dilihat pada tabel di bawah  
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Tabel : 6.3 Jumlah Tenaga Layanan Kebersihan dan Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karangasem Tahun 
2018 

NO Wilayah Kerja 2018 

L P Jumlah 

1 Jasri 6 11 17 

2 Galiran 9 7 16 

3 Sabagan 7 11 18 

4 Karang Sokong 8 16 24 

5 Jalan Nanas- Vetran 5 11 16 

6 Paye 6 11 17 

7 Kerta Sari-Jeruk Manis 8 9 17 

8 Janggapati 3 13 16 

9 Tugu Pahlawan 8 8 16 

10 Celuk Negara- Tampuagan 4 8 12 

11 Dalam Kota 5 19 24 

12 Susuan-Belong 20 21 41 

13 Belong-Karangasem 5 16 21 

14 Pasar Barat 4 11 15 

15 Pasar Timur 5 16 21 

16 Besakih 34 4 38 

17 Kecamatan 26 12 38 

18 Satgas Emergency 16 0 16 

19 Satgas Angkutan 1 44 0 43 

20 Satgas Angkutan 2 48 0 48 

21 Perindangan  16 0 16 

22 Pertamanan 8 0 8 

23 Tpa Butus 10 1 11 

24 Kota Amlapura 0 0 0 

25 Tim Work Shop 0 0 0 

Jumlah 305 205 510 

Sumber : Perumahan dan Kawasan Permukiman Kab.Karangasem, 2019 
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Jika dilihat dari jumlah tenaga kebersihan yang ada di 

Kabupaten Karangasem secara keseluruhan, tampak terjadi 

kesenjangan. Hal ini dapat dilihat dari jumlah tenaga  laki-laki 

sebanyak 305 orang, dan tenaga perempuan berjumlah 205 

orang. Hal ini dapat juga dilihat di bagian pertamanan berjumlah 

8 orang laki- laki dan tidak ada satupun perempun yang bertugas 

di bagian tersebut. Kenyataan ini menunjukkan bahwa laki-laki 

masih mendominasi bidang pekerjaan ini. 

Jika dipresentasekan maka perbandingan tenaga kerja 

laki-laki dan perempuan yang menjadi tenaga layanan 

kebersihan tampak seperti gambar berikut ini. 

Gambar: 6.2 Persentase Tenaga Layanan Kebersihan dan Pengelolaan 
Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Karangasem 2018 
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6.4  Juru Parkir 

Berdasarkan Pasal 1 angka (64) Undang-Undang Nomor 

28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 

yang disebut dengan Retribusi daerah adalah pungutan daerah 

sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 

khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 

kepentingan orang pribadi atau kepentingan badan. Salah satu 

potensi yang dapat menunjang retribusi daerah yaitu melalui 

sektor jasa perparkiran. Parkir merupakan kebutuhan utama bagi 

setiap pengendara kendaraan roda dua maupun roda empat, 

dimana para pengendara tersebut membutuhkan tempat ataupun 

ruang untuk memberhentikan kendaraannya disuatu tempat. 

Meningkatnya jumlah kendaraan seiring dengan semakin 

berkembangnya kemampuan perekonomian masyarakat 

ditambah dalam upaya pelayanan perparkiran yang lebih optimal, 

maka diperlukan pengelolaan parkir yang lebih berkualitas. 

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali mencatat 

jumlah kendaraan roda dua maupun roda empat pada Tahun 

2017 berjumlah 3.907.094 kendaraan dan meningkat setiap 

tahunnya sekitar 8% (BPS Provinsi Bali, 2018). Tingginya jumlah 

kendaraan akan mempengaruhi banyaknya juru parkir yang 

diperlukan. Kondisi ini sama dialami untuk Kabupaten 

Karangasem. Data yang  menunjukan bahwa jumlah tenaga kerja 

yang bergerak di bidang usaha  parkir menurut jenis kelamin  di 

Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 dapat dilihat dalam 

bentuk Tabel berikut.   
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Tabel :   6.4    Jumlah Juru Parkir di tepi Jalan Umum dan 
Pelataran Menurut Jenis Kelamin di   
Kabupaten Karangasem Tahun 2018 

Kecamatan 2018  

L % P % Jlh % 

Kubu 5 0,63% - - 5 6,02 

Abang 4 5,06% 2 50,00% 6 7,22 

Karangasem 53 67,09% 1 25,00% 54 65,06 

Bebandem 2 2,53% - - 2 2,40 

Rendang 5 6,32% - - 5 6,02 

Selat 3 3,80% - - 3 3,61 

Manggis 7 8,86% 1 25,00% 8 9,64 

Total 79 100,00% 4 100,00% 83 100,00 

       Sumber : Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perhubungan, 2018 

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah 

juru parkir berdasarkan jenis kelamin yang ada di Kabupaten 

Karangasem tahun 2018 sebanyak 79 orang petugas parkir laki-

laki dan 4 orang perempuan. Diantara kecamatan yang ada, 

Kecamatan Karangasem memiliki juru parkir laki-laki yang paling 

banyak (67,09%). Sedangkan juru parkir perempuan paling 

banyak berada di Kecamatan Abang (50%). Kecamatan Kubu, 

Bebandem, Rendang, dan Selat tidak memiliki juru parkir 

perempuan. Perbandingan juru parkir laki-laki dan perempuan di 

Kabupaten Karangasem pada tahun 2018 dapat dilihat pada 

gambar berikut. 
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Gambar:   6.3    Persentase Juru Parkir di tepi Jalan Umum dan 

Pelataran Menurut  Jenis Kelamin di   Kabupaten 

Karangasem Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

     

Kondisi ini menggambarkan bahwa pekerjaan juru parkir belum 

banyak diminati oleh pihak perempuan karena lebih banyak 

memerlukan fisik. Pekerjaan ini masih didominasi oleh laki-laki. 

Meskipun perempuan akan melamar pekerjaan sebagai juru 

parker, kemungkinan sulit untuk diterima karena perempuan 

masih memerlukan cuti haid, cuti hamil, atau cuti lainnya. 

Perlulah dikaji secara khusus alasan  minimnya perempuan yang 

bekerja sebagai juru parker. 
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 BAB VII 

SEKTOR PUBLIK 

Gagasan mengenai feminisme menuntut pemberian 

kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan 

sebagaimana yang digagas oleh R.A. Kartini tampak  cukup 

berhasil seperti terlihat dari fakta bahwa, lembaga pendidikan 

formal mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga ke pendidikan 

tinggi, tidak saja menampung laki-laki tetapi juga wanita 

(Weiringa, 1999). Perempuan tampak tidak lagi hanya bergerak 

di sektor domestik, tetapi juga pada sektor publik, seperti sebagai 

Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pegawai swasta banyak 

melibatkan tenaga perempuan.Dewasa ini eksistensi perempuan 

di sektor publik sudah semakin nampak.Peran perempuan tidak 

lagi terbatas pada sektor domestik saja, tapi sudah mulai ikut 

berpartisipasi diberbagai bidang pembangunan seperti di bidang 

sosial, budaya, ekonomi, politik, dan hukum. 

Walaupun keterlibatan perempuan di ranah publik sudah 

mulai tampak, tetapi jika dibandingkan dengan keterlibatan kaum 

laki-laki memang terasa masih belum menunjukkan kesetaraan, 

khususnya pada beberapaaspek pembangunan. Sebagai contoh 

sampai saat ini kaum perempuan masih kurang dilibatkan dalam 

berbagai struktur dan proses pengambilan keputusan baik di 

tingkat keluarga maupun di masyarakat bahkan ditingkat negara. 

Di tingkat negara menunjukkan kurangnya keterwakilan 

perempuan dalam posisi-posisi strategis yakni dalam 
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pengambilan keputusan di sektor publik, dan hal ini telah 

berujung pada pembangunan kebijakan ekonomi dan sosial yang 

memberikan keistimewaan pada perspektif dan kepentingan 

kaum laki-laki, serta investasi sumber daya nasional dengan 

mempertimbangkan keuntungan bagi kaum laki-laki.Kondisi 

semacam ini sebenarnya tidak dapat dipisahkan dengan nilai 

sosial budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat yang 

sangat kuat mengikat. Ideologi gender yang berkembang di 

masyarakat kadang-kadang masih memarginalkan perempuan 

pada berbagai aspek kehidupan. 

Ideologi gender yang berkembang di masyarakat masih 

kuat dan dijadikan acuan untuk bertingkah laku. Masyarakat yang 

pola kehidupannya masih tradisional, pada umumnya mempunyai 

pandangan bahwa perempuan tidak mempunyai peran dalam 

pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun di 

masyarakat karena yang dianggap pantas untuk mengambil 

keputusan adalah laki-laki selaku kepala rumah tangga.Dalam 

kaitan ini, meminjam kerangka pikir Sosaldo tentang hubungan 

antara perempuan, kebudayaan dan masyarakat, yang secara 

tegas membedakan pola kegiatan masyarakat menjadi 

dua.Pertama, kegiatan di sektor domestik adalah untuk 

perempuan, yaitu kegiatan dilingkungan rumah tangga 

saja.Kedua, kegiatan di sektor publik, adalah bidang untuk kaum 

laki-laki, yaitu kegiatan di luar rumah tangga sebagai pencari 

nafkah untuk menghidupi keluarganya. Dikotomi atau perbedaan 

seperti ini sampai saat ini masih begitu kental berlaku di 
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masyarakat Bali umumnya dan Kabupaten Karangasem 

khususnya sehingga menimbulkan ketidakadilan gender di 

berbagai aspek kehidupan seperti pada aspekpolitik, 

pemerintahan, ekonomi, dan lain sebagainya. 

Meskipun kedudukan perempuan telah mengalami 

perbaikan, namun masih ada hal-hal yang memerlukan 

pengkajian secara kritis.Masih banyak praktik penggenderan 

secara nyata maupun terselubung yang berlanjut pada 

pemarginalan perempuan pada ranah domestik maupun 

publik.Hal ini terkait dengan teori kritis atau feminisme Marxis 

(Agger, 2003; Nuryanto, 2003) yang melihat hubungan laki-laki 

dan perempuan adalah berkelas.Laki-laki kelas atas, sebaliknya 

perempuan kelas bawah.Kondisi ini berhubungkait dengan 

ketimpangan penguasaan modal yang berlanjut pada pemaknaan 

perempuan secara oposisi biner.Laki-laki pada kelas atas selalu 

mempertahankan posisinya lewat penggenderan, diikuti dengan 

dominasi dan hegemonisasi sehingga perempuan menerima 

posisinya yang subordinat sebagai suatu kewajaran. 

Berbicara gender berarti tentang laki-laki dan perempuan 

terutama dalam konteks sifat, pembagian kerja dan 

tanggungjawab laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara 

sosial budaya (Fakih, 1996). Dengan demikian, jika dilihat secara 

historis, isu gender sebenarnya bukanlah merupakan sesuatu 

yang baru muncul, melainkan sudah ada sejak jaman munculnya 

adam dan hawa di muka bumi ini. Salah satu tolok ukur yang  

digunakan mengukur partisipasi laki-laki dan  perempuan dalam 
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perumusan kebijakan publik adalah keterlibatan laki-laki dan 

perempuan sebagai anggota legislatif. Walaupun belum ada  

publikasi mengenai data kuantitatif partisipasi laki-laki dan 

perempuan dalam proses penjaringan dan pencalonan anggota 

legislatif di Provinsi Bali, namun hasil proses politik tersebut 

dapat diketahui dari proporsi keanggotaan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten/kota dan provinsi di Bali.  

            Keterwakilan perempuan dalam keanggotaan DPRD hasil 

tiga kali pemilihan umum pada era reformasi (tahun 1999, 2004, 

dan  2009, ) di provinsi Bali jauh lebih sedikit dari laki-laki. Hasil 

pemilu 1999 secara keseluruhan di dominasi laki-laki dalam 

keanggotaan DPRD sangat menonjol; dari 359 orang jumlah 

anggota DPRD di seluruh Bali, hanya enam orang anggota 

DPRD perempuan. Hasil pemilu 2004 telah terjadi peningkatan 

partisipasi perempuan dalam keanggotaan legislatif, namun 

secara keseluruhan ketimpangan gender masih sangat tajam. 

Usaha untuk mewujudkan kemitrasejajaran yang 

harmonis atau kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai 

aspek kehidupan khususnya dalam bidang politik telah dilakukan 

sejak lama. Salah satu strategi yang dicanangkan oleh 

pemerintah untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender 

tertuang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 yang dikenal dengan 

pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional. 

Secara operasional pengarusutamaan gender adalah upaya 

untuk mengintegrasikan kebijakan yang berwawasan gender 

dalam pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
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pemantauan,dan evaluasi. Dengan strategi program 

pembangunan yang akan dilaksanakan akan menjadi lebih 

responsif gender.Terbitnya Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 

tentang Pemilihan Umum Tahun 2004 yang mengharapkan kaum 

perempuan lebih banyak duduk dalam legislatif dalam realitasnya 

jauh dari yang diinginkan. Partai politik yang ada belum  bisa 

diharapkan untuk menempatkan kader-kader perempuan dalam 

posisi strategis yang dapat mewakili masyarakat di legislatif. 

Bagaimana  eksistensi laki-laki dan perempuan di bidang politik 

di Kabupaten Karangasem akan diuraikan pada bagian  berikut 

ini. 

Dalam budaya patriarki yang dianut masyarakat 

Indonesia umumnya dan Bali pada khususnya, masih kuat 

pandangan bahwa peran atau pekerjaan-pekerjaan di sektor 

publik adalah dunianya laki-laki, sedangkan kaum perempuan 

melaksanakan perannya di ranah domestik, yaitu melaksanakan 

pekerjan yang berhubungan dengan pemeliharan kehidupan 

rumah tangga, seperti memasak, mencuci, membersihkan 

rumah, memelihara anak dan sebagainya. Dikotomi peran 

demikian masih berlaku sampai hari ini dalam sebagian besar 

masyarakat Bali sehingga sering menimbulkan ketidakadilan 

gender di berbagai bidang kehidupan, seperti di bidang politik, 

pemerintahan, keamanan, dan lain-lain. 

Secara normative, saat ini sesungguhnya tidak ada 

pembedaan perlakuan berdasarkan jenis kelamin bagi setiap 
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warga negara untuk berperan di sektor publik sebab peraturan 

perundang-undangan yang ada dan berbagai kebijakan yang 

telah dirumuskan oleh pemerintah tidak membedakan akses 

antara laki-laki dan perempuan untuk berperan di sektor publik. 

Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945 memberikan 

kedudukan yang sama bagi setiap warga negara di muka hukum 

dan pemerintahan, memberikan hak yang sama atas pekerjaan 

dan penghidupan yang layak, serta tanggungjawab yang sama 

pula dalam upaya pembelaan negara (Pasal 27), tanpa 

membedakan antara warganegara laki-laki maupun warganegara 

perempuan. Ratifikasi Pemerintah RI atas Konvensi PBB tentang 

Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan (Convention on 

the Elimination of All Forms of Discrimination Against Woman) 

pada tahun 1984 menunjukkan komitmen yang kuat dari 

Pemerintah RI untuk menghapus segala pembedaan perlakuan 

antara kaum laki-laki dan perempuan, termasuk dalam 

kesempatan berperan di sektor publik. Bahkan di bidang politik, 

telah diadakan langkah-langkah khusus yang bersifat sementara 

(affirmative actions) untuk mempercepat kemajuan perempuan 

untuk mencapai kesetaraan di bidang politik, melalui penerapan 

quota 30 % bagi perempuan dalam pencalonan anggota legislatif.  

Di dalam kenyataan, tidak jarang terjadi kesenjangan 

antara “apa yang seharusnya” (normatif) dan “apa yang berlaku” 

(empirik). Ketentuan-ketentuan normatif di atas kertas sering 

tidak berlaku demikian di dalam kenyataannya. Harus diakui, 

demikianlah kondisi yang terjadi dalam masyarakat di 
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Karangasem menyangkut peran gender di berbagai sektor publik. 

Bagaimana  eksistensi laki-laki dan perempuan di bidang politik 

di Kabupaten Karangasem akan diuraikan pada bagian  berikut 

ini. 

 

7.1 Legislatif  

Setiap lima tahun sekali dilakukan pemilihan wakil 

rakyat yang akan duduk sebagai anggota dewan perwakilan 

rakyat (DPRD). Menjelang pemilihan umum 2009, Undang-

Undang  No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu 2009 dan Undang-

Undang  No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik telah disahkan 

oleh DPR RI memberi peluang kepada kaum perempuan  

berkiprah dalam kancah politik khususnya sebagai legislator 

dalam memperjuangkan tatanan masyarakat yang lebih baik. 

Sebagai legislator kaum perempuan diharapkan mampu mencari 

terobosan-terobosan baru dan memberikan solusi yang tepat 

dalam menangani persoalan-persoalan yang dihadapai oleh 

bangsa, dan yang tidak kalah pentingnya adalah perempuan 

yang akan duduk di lembaga legislatif diharapkan dapat 

menghapus stigma lembaga legislatif yang sering diibaratkan 

sebagai sarang penyamun karena berbagai skandal yang dibuat 

oleh oknum anggotanya (Bali Post, Senin 17 November 2008:6) 

Untuk mencapai hal tersebut kaum perempuan hendaknya 

terpanggil untuk aktif dalam bidang politik merebut posisi-posisi 

strategis, tidak menunggu belas kasihan dan hanya dijadikan 

pion-pion penghias untuk meraup suara dalam setiap pemilihan. 
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7.1.1  Keanggotaan DPRD 

UU Pemilu no 12 tahun 2000 memberikan peluang 

adanya keterwakilan politik perempuan dalam parlemen, akan 

tetapi pada pasal 65 ayat 1 belum memberikan ketegasan yang 

berdampak pada kebijakan tersebut, karena pengalaman dalam 

Pemilu tahun 1999 belum mencapai batas minimum 30% 

keterwakilan perempuan dalam politik. Komposisi anggota 

legislative menurut jenis kelamin disuatu daerah, dapat 

mencerminkan seberapa besar azas demokrasi telah diterapkan 

di daerah tersebut. Ratifikasi pemerintah RI atas konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan 

Diskriminasi Terhadap Prempuan (Convention on the Elimination 

of All Forms of Discimination Againt Woman) pada tahun 1984, 

menunjukkan komitmen yang kuat dari Pemerintah RI untuk 

menghapus segala perbedaan perlakuan antara kaum laki-laki 

dengan perempuan, termasuk dalam kesempatan berperan di 

sektor publik.  

Dibidang politik, salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk mengukur partisipasi laki-laki dan perempuan 

dalam perumusan kebijakan publik adalah keterlibatan laki-laki 

dan perempuan sebagai anggota legislatif. Walaupun belum ada 

publikasi mengenai data kuantitatif partisipasi laki-laki dan 

perempuan dalam proses penjaringan dan pencalonan anggota 

legislatif di Kabupaten Karangasem, namun hasil dari proses 

politik tersebut dapat diketahui dari proporsi keanggotaan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Kabupaten Karangasem 
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seperti dipaparkan pada table berikut.Tabel di bawah ini 

menunjukkan adanya ketimpangan gender dalam keanggotaan 

DPRD di Kabupaten Karangasem. 

 
Tabel  7.1   Proporsi Keanggotaan DPRD Menurut Kecamatan  

 Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Karangasem    
 Periode 2009 – 2014 dan 2014-2019 

DAERAH PEMILIHAN  DPRD PERIODE 2009-2014 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Dapil 1 ( Karangasem ) 7 1 8 

Dapil 2 ( Bebandem, Manggis ) 9 0 9 

Dapil 3 ( Rendang, Selat, Sidemen ) 10 0 10 

Dapil 4 ( Abang, Kubu ) 12 1 13 

Total 38 2 40 

DAERAH PEMILIHAN  DPRD PERIODE 2014-2019 

Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Dapil 1 ( Karangasem ) 9 0 9 

Dapil 2 ( Bebandem, Manggis ) 11 0 11 

Dapil 3 ( Rendang, Selat, Sidemen ) 10 1 11 

Dapil 4 ( Kubu ) 7 0 7 

Dapil 5 ( Abang ) 6 1 7 

Total 43 2 45 

Sumber. KPU Kabupaten Karangasem,2017 

Mencermati tabel 7.1 di atas tentang anggota DPRD 

menurut daerah pemilihan untuk periode 2014 – 2019 yang ada 

di Kabupaten Karangasem masih sangat minim yang berjenis 

kelamin perempuan. Dari 4 daerah pemilihan 2 kecamatan yang 

memiliki anggota perempuan yaitu dapil 1 kecamatan 

Karangasem dan dapil 4 kecamatan Abang dan Kubu yang 

masing-masing 1 orang. Untuk pemilihan periode 2009-2014 

jumlah keanggotaan DPRD perempuan juga masih tetap hanya 2  

orang.  Dalam dua periode posisi perempuan dalam anggota 

DPRD sangat rendah dan  sangat jauh dari ideal. Meskipun 

quota 30% sudah dicanangkan oleh pemerintah namun pada 
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kenyataannya hal ini belum pernah terpenuhi. Kondisi ini 

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain karena kurangnya 

minat perempuan untuk menjadi anggota DPRD mengingat 

perempuan Bali khususnya sudah menanggung beban kerja 

yang relatif berat dalam keluarga dan masyarakat. Kalau dia 

terlibat di dunia politik  berarti beban mereka akan bertambah 

berat lagi. Selain itu juga karena masih adanya pandangan 

bahwa dunia politik itu kotor, keras dan tidak bersahabat 

sehingga kadang membuat orang menjadi takut memasuki dunia 

politik khususnya kaum perempuan.Jika dipersentasekan maka 

perbandingan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam 

keanggotaan DPRD Kabupaten Karangasem tampak seperti 

gambar berikut ini. 

Gambar: 7.1  Persentase Keanggotaan DPRD Menurut Jenis  

  Kelamin Di Kabupaten Karangasem Periode  

  2009 – 2014 dan 2014-2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber. KPU Kabupaten Karangasem,2017 
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 Dari gambar di atas tampak jelas bahwa pencapaian 

quota 30% masih sangat jauh dari harapan.Dengan kondisi yang 

demikian ini maka program yang perlu dilakukan untuk 

memotivasi kaum perempuan masuk partai politik adalah 

melakukan pelatihan pendidikan politik untuk pemberdayaan 

perempuan. 

7.1.2  Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 

Ketika pelaksanaan pemilu berlangsung, ada berbagai 

kepanitiaan yang terbentuk untuk menyukseskan 

pelaksanaannya antara lain adalah panitia pemilihan kecamatan 

(PPK). Selain keterlibatan masyarakat perempuan dan laki-laki di 

lembaga legislatif, masih ada aneka rupa bentuk lembaga politik 

tempat perempuan mengaktualisasikan dirinya di ranah 

politik.Selain menduduki posisi penting di dalam kepengurusan 

lembaga seperti tersebut di atas, partisipasi laki-laki dan 

perempuan di bidang politik juga dapat dilihat pada 

keanggotaannya dalam Panitia Pemungutan Suara (PPS), 

seperti tampak pada tabel 7.2 berikut. 
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Tabel   7.2   Jumlah Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan ( 
PPK)  Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten 
Karangasem Pilkada 2015 dan  Pilgum 2018 

No Kecamatan Pilkada 2015 Pilgub 2018 

L P Jlh L P Jlh 

1 Abang 4 1 5 3 2 5 

2 Bebandem 4 1 5 4 1 5 

3 Karangasem 4 1 5 4 1 5 

4 Kubu 5 0 5 5 0 5 

5 Manggis 4 1 5 4 1 5 

6 Rendang 4 1 5 4 1 5 

7 Selat 4 1 5 4 1 5 

8 Sidemen 4 1 5 4 1 5 

Total 33 7 40 32 8 40 
Sumber. KPU Kabupaten Karangasem 

Tabel di atas menunjukkan tentang anggota panitia 

pemilihan kecamatan (PPK) di Kabupaten Karangasem. Dari 8 

kecamatan di Kabupaten Karangasem, Kecamatan Kubu yang 

tidak ada anggota panitia pemilihan kecamatan (PPK) berjenis 

kelamin perempuan. Untuk 7 Kecamatan yang lain masing-

masing 1 anggota pemilihan kecamatan yang berjenis kelamin 

perempuan. Keseluruhan anggota PPK di Kabupaten 

karangasem berjumlah 40 orang. Kondisi ini mencerminkan 

masih terdapat kesenjangan gender dalam anggota PPK di 

Kabupaten Karangasem. 

  

7.1.3  Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) 

 Selain panitia pemilihan kecamatan, dibentuk juga panitia 

pemungutan suara. Setiap pelaksanaan perhelatan pemilihan 

umum baik untuk pemilu presiden, gubernur, bupati/wali kota dan 

pemilu legislatif diperlukan adanya panitia khusus terkait dengan 



157 

 

pelaksanaan pemungutan suara baik di tingkat pusat maupun 

daerah. Kepanitiaan pemungutan suara (PPS) tidak hanya 

diperuntukkan bagi laki-laki namun juga untuk kaum 

perempuan.Meskipun demikian, pada kenyataannya perempuan 

yang terserap sebagai panitia pemungutan suara biasanya jauh 

lebih terbatas jika dibandingkan laki-laki.Hal ini seperti yang 

tampak pada table berikut ini. 

 

Tabel   7.3   Jumlah Anggota Panitia Pemungutan Suara  
(PPS) Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten 
Karangasem Tahun 2015-2018 

No Kecamatan Pilkada 2015 Pilgub 2018 

L P Jlh. L P Jlh 

1 Abang 33 9 42 32 10 42 

2 Bebandem 37 7 24 18 6 24 

3 Karangasem 29 4 33 29 4 33 

4 Kubu 26 1 27 26 1 27 

5 Manggis 29 7 36 28 8 36 

6 Rendang 11 7 18 14 4 18 

7 Selat 23 1 24 22 2 24 

8 Sidemen 25 5 30 26 4 30 

Total 193 41 234 195 39 234 

Sumber. KPU Kabupaten Karangasem 

Pada Tabel 7.3 di atas dijelaskan  pada pilkada tahun 

2015 perbandingan laki-laki dan perempuan dalam Panitia 

Pemungutan Suara (PPS) di Kabupaten Karangasem  sangat 

mencolok. Dari 8 Kecamatan yang ada di Kabupaten 

Karangasem hanya 41 orang perempuan. Untuk pemilihan 

gubernur 2018 jumlah   Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang 

berjenis kelamin perempuan berjumlah 39 orang jika di lihat dari 

jumlahnya mengalami penurunan di tahun 2018. Jika 
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dipresentasekan ketimpangan gender tampak dengan jelas 

seperti tergambar berikut ini. 

Gambar: 7.2  Persentase  Anggota Panitia Pemungutan  
 Suara (PPS) Menurut  Jenis Kelamin Di  
 Kabupaten Karangasem Tahun  2015-2018 

Pilkada 2015  Pilgub 2018 
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7.2  Eksekutif  

Untuk menjalankan pemerintahan, selain diperlukan 

lembaga legislative sebagai control dari pemerintahan, juga ada 

lembaga eksekutif yang bertugas menjalankan roda 

pemerintahan. Republik Indonesia, sebagai negara yang 

bercorak demokratis, kelompok eksekutif sebagai salah satu 

pemegang kendali kekuasaan, berperan  penting dalam 

menjalankan denyut nadi roda pemerintahan. Pemerintahan 

eksekutif  sebagai sebuah organisasi  memainkan peran penting 

dalam mengatur, memilah, dan meng-kategorisasi struktur 

pimpinan dan keanggotaannya berdasarkan atas berbagai 

kategori seperti kategori pegawai honorer, kontrak, PNS, dan 

jabatan politik. Pegawai negeri sipil dalam hal ini paling banyak  

menentukan  jalannya  roda pemerintahan  di bidang 

pemerintahan eksekutif yang dikategorikan berdasarkan  jabatan,  

golongan kepangkatan, dan eselon. 

 Di jaman sekarang  baik  laki-laki maupun perempuan 

relatif banyak yang mengidam-idamkan setelah menamatkan 

pendidikan formal mengabdikan diri pada unit-unit kerja di bidang 

eksekutif.  Saat ini, fakta memberikan gambaran bahwa di kantor-

kantor pemerintahan  relatif banyak  orang, baik laki-laki maupun 

perempuan bersedia mengabdikan diri terlebih dahulu dengan 

harapan dikemudian hari bisa diangkat menjadi pegawai negeri 

sipil (PNS). Kondisi di pemerintahan menunjukkan bahwa 

keterlibatan kaum laki-laki maupun perempuan di bidang unit-unit 

kerja di kantor pemerintahan sudah tidak diragukan lagi terutama 
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untuk mendududki posisi-posisi tertentu. Sehubungan  dengan 

hal ini, tabel berikut menunjukkan keterlibatan kaum laki-laki dan 

perempuan di beberapa unit-unit kerja di kantor-kantor 

pemerintahan di Kabupaten Karangasem dapat dilihat pada 

tabelberikut. 

Tabel  7.4   Komposisi  PNS Berdasarkan Unit  Kerja Dan Jenis  
Kelamin di Kabupaten Karangasem Tahun 2017 dan 
2018 

 
NamaInstansi 

Tahun 2017 Tahun 2018 

L P L + P L P L + P 

Opd Pemerintah 1799 1041 2840 - - - 

Taman Kanak Kanak 4 86 90 - - - 

Sekolah Dasar 1631 1242 2873 1.636 1.260 2.896 

Sekolah Menengah Pertama 565 405 970 582 915    997 

Sekolah Menengah 
Umum/Kejuruan 

- - - - - - 

Jumlah Total 3999 2774 6773 2.218 2.175 4.393 

Sumber :Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem,2017 

 

Mencermati data pada Tabel 7.4 di atas menunjukkan PNS yang 

ada di instansi pemerintah pada tahun 2017 berjumlah 6.773 

orang, laki- laki berjumlah 3.999 orang dan perempuan berjumlah 

2.774 orang..Tahun 2018 belum semua data diperoleh sehingga 

secara jumlah total tampak terjadi penurunan. Data di atas masih 

menunjukkan PNS yang laki-laki masih lebih tinggi dibandingkan 

perempuan. Pada tabel  di atas, khususnya sebagai pendidik di 

Sekolah Taman Kanak-kanak menunjukkan kondisi yang 

berbeda karena kaum perempuan  sangat mendominasi menjadi 

guru di sekolah tersebut. Hal ini dapat di sebabkan karena di 
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sekolah Taman Kanak-Kanak lebih menekankan bermain-main 

daripada pelajaran kepada anak-anak didik. 

 

Tabel: 7.5. Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Jenis Jabatan dan 

Jenis Kelamin di Lingkungan Pemkab. Karangasem Tahun 2017-2018 

        

NO JENIS JABATAN 

TAHUN 2017 TAHUN 2018 

L 
 

JLH       L P JLH 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A 
Jabatan Pimpinan Tinggi (Jpt) 
Pratama 

35 2 37 33 2 35 

1 Jpt Pratama (Ess II A) 1 0 1 1 0 1 

2 Jpt Pratama (Ess II B) 34 2 36 32 2 34 

B Jabatan Administrasi  
           

1,549  
                   

550  
              

2,099  
           

1,469  
                   

527  
                     

1,996  

1 Jabatan Administrator  
131 22 153 131 21 152 

- Jabatan Administrastor (III/A) 
48 4 52 51 3 54 

- Jabatan Administrator (III/B) 
83 18 101 80 18 98 

2 Jabatan Pengawas  
311 153 464 298 152 450 

- Jabatan Pengawas (Iv/A) 
295 142 437 281 142 423 

- Jabatan Pengawas (Iv/B) 
16 11 27 17 10 27 

3 Jabatan Pelaksana 

           
1,107  

                   
375  

              
1,482  

           
1,040  

                   
354  

                     
1,394  

C Jabatan Fungsional  
           

2,415  

                
2,2
22  

              
4,637  

           
2,304  

                
2,177  

                     
4,481  

Total Jumlah 
 (Jpt, Administrasi Dan Fungsional) 

           
3,999  

                
2,7
74  

              
6,773  

           
3,806  

                
2,706  

                     
6,512  

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan SDM Kabupate Karangasem 
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 Mencermati Tabel 7.5 di atas menunjukkan bahwa mulai 

eselon IIa, IIb, IIIb menggambarkan bentuk piramida.Dengan 

demikian, setiap eselon selalu terjadi ketimpangan gender sangat 

signifikan, yang didominasi oleh kaum laki-laki.Dengan demikian, 

perlu dicermati terjadinya ketimpangan gender yang sangat 

mencolok pada pejabat eselon di Kabupaten Karangasem.Data 

ini menggambarkan bahwa kaum perempuan apakah kurang 

berminat menduduki eselon, atau mereka kalah bersaing dengan 

kaum laki-laki sehingga mulai dari eselon terendah (IIa) sampai 

yang tertinggi (V) selalu didominasi oleh kaum laki-laki.Padahal, 

secara kuantitas dan kualitas prestasi pendidikan di kalangan 

perempuan di Kabupaten Karangasem tidak kalah dengan kaum 

laki-laki. 

 

7.3 Polisi 

Polisi sebagai penegak hukum mempunyai peran sangat 

penting selain keberadaan Hakim dan Jaksa yang memegang 

peran penting dalam mengatasi fenomena sosial di masyarakat. 

Polisi sebagai garda terdepan dalam upaya mejaga keamanan 

masyarakat karena itu disetiap lapisan masyarakat mulai dari 

tingkat kecamatan, kabupaten dan provinsi, eksistensi polisi 

sangat dibutuhkan keberadaannya. 

Kabupaten Karangasem  termasuk daerah pariwisata 

tampaknya tidak bisa lepas dari persoalan sosial yang 

dihadapinya, diantaranya persoalan kependudukan, kriminal 

seperti pencurian, narkoba, dan kejahatan lainnya menjadi 
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fenomena yang tidak bisa dihindari  hal ini terkait dengan tugas-

tugas pokok kepolisian yang dapat menciptakan kesetabilan 

nasional yaitu sebagai pembimbing, pengayom, dan pelayan 

masyarakat. Hal ini tercantum pada pasal 13 Undang-undang No 

2 tahun2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia yang 

dimuat dalam Lembaran Negara No 2 tahun 2002. Oleh karena 

itu  peran polisi menjadi sangat penting. Eksistensi polisi di setiap 

lapisan masyarakat mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten dan 

provinsi menjadi sangat penting. Selama ini polisi tampaknya 

menjadi garda terdepan dalam mengatasi persoalan sosial di 

masyarakat khususnya di wilayah perkotaan dan pedesaan yang 

rawan akan kejadian kriminalitas.  Hal ini dapat dilihat pada tabel 

di bawah. 

Tabel 7.6   Jumlah Personel Polresta Karangasem menurut Jenis  
Kelamin Tahun 2017 dan 2018 

Kecamatan 2017 2018 

L P Jumlah L P Jumlah 

PolresKarangasem 503 17 520 416 36 452 

PolsekKarangasem 60 2 62 69 1 70 

PolsekManggis 101 6 107 60 1 61 

PolsekRendang 47 3 50 89 - 89 

Polsek Sidemen 34 2 36 32 - 32 

PolsekSelat 40 2 42 39 - 39 

PolsekBebandem 44 3 47 42 - 42 

PolsekAbang 50 3 53 49 - 49 

PolsekKubu 50 2 52 43 - 43 

JUMLAH 929 40 969 839 38 877 

Sumber: Polres Karangasem,2017 

Jika  dicermati lebih jauh tabel di atas tampak bahwa 

jumlah polisi pada tahun 2017 yang ada di  polres Karangasem 

paling banyak yaitu 520 orang yang terdiri dari 503 orang laki-laki 
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dan 17 orang perempuan. Untuk tahun 2018 jumlah polisi yang 

paling menonjol masih berasa di polres Karangasem 452 orang, 

416 orang laki-laki dan 36 orang perempuan. Sementara Polsek 

Sidemen memiliki anggota polisi paling sedikit yaitu berjumlah 36 

0rang dengan komposisi laki-laki 34 orang dan perempuan dua 

orang dalam tahun 2017, pada tahun 2018 mengalami penuunan 

jumlah yang semula berjumlah 34 orang menjadi 32 orang yang 

semuanya dari kaum laki-laki. Jika dicermati secara keseluruhan 

jumlah polwan jauh lebih kecil dari polisi laki-laki. Hal ini 

kemungkinan disebabkan karena profesi ini kurang diminati oleh 

perempuan.  
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BAB VIII 

LAIN-LAIN 

 

   

Banyak pakar yang memberikan komentar terhadap 

perbedaan laki-laki dan perempuan yang menjelaskan bahwa 

laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar dan status lebih tinggi 

daripada perempuan.Di antara pakar tersebut ialah Dorothy 

Dinnerstein dan Nancy Chodorow yang mengemukakan bahwa 

relasi kuasa dan status ini dijadikan dasar dalam menentukan 

pola relasi gender.Tidak heran kalau dominasi laki-laki dan sub-

ordinasi perempuan dianggap wajar di dalam 

masyarakat.Perempuan dinilai berpenampilan dan berperilaku 

lemah lembut, sementara laki-laki berpenampilan dan berperilaku 

tegar dan jantan, dan karenanya memiliki kekuasaan dan status 

lebih besar. 

 Pola kekuasaan dan status ini berpengaruh secara 

universal di dalam masyarakat. Tidak sedikit kebijakan dan 

peraturan lahir di atas persepsi tersebut dan tidak heran kalau di 

dalam masyarakat muncul ideologi gender yang berupaya 

meninjau secara mendasar berbagai kebijakan dan peraturan 

yang dinilai tidak berwawasan gender. 

 
8.1 Korban dan Pelaku KDRT  

Dalam kehidupan sosial tidak bisa dilepaskan dari dimensi 

konflik dan integrasi. Dalam hal ini, ogburn dan Nimkoff 
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(1960:107) mejelaskan bahwa proses integrasi mempunyai 

hubungan erat dengan konflik atau petentangan, yaitu bila derajat 

konflik rendah maka derajat integrasi menjadi semakin tinggi. 

Sebaliknya, bila derajat konflik tinggi maka derajat integrasi 

menjadi semakin rendah.Konflik dan integrasi menjadi warna 

dalam kehidupan manusia sehari-hari, baik dalam lingkungan 

rumah tangga, kerabat, tetangga, maupun 

masyarakat.Diasumsikan, bila terjadi kekerasan dalam kehidupan 

berumah tangga biasanya diawali atau didahului dengan 

terjadinya konflik di antara beberapa anggota keluaga.Ketika di 

dalam kehidupan rumah tangga itu sudah mulai tampak tanda-

tanda terjadi konflik maka derajat integrasi rumah tangganya 

menjadi melemah. 

Berdasarkan fakta, terjadinya tindakan kekerasan dalam 

kehidupan suatu rumah tangga biasanya karena ada faktor 

penyebab atau pemicunya, dan tindakan ini terjadi secara 

berproses.Pada umumnya tindakan kekerasan ini terjadi diawali 

dengan adanya suatu perbedaan pandangan dan atau pendapat 

di antara beberapa anggota rumah tangga yang 

bersangkutan.Apabila perbedaan pandangan dan atau pendapat 

tidak mampu dicarikan solusinya maka perbedaan ini dapat 

menjadi pemicu awal terjadinya pertentangan atau konflik batin 

yang dialami oleh beberapa anggota rumah tangga tersebut. 

Konflik batin yang terpendam berlarut-larut karena tidak mampu 

dicarikan solusinya maka akan menjelma menjadi tindakan 

kekerasan. 
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Tindakan kekerasan dapat diartikan sebagai suatu 

perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang 

menyebabkan orang lain cedera, meninggal dunia, atau 

mengalami kerusakanfisik, atau benda lain. Oleh karena itu, 

akibat langsung  dari tindakan kekerasan ini dapat menyebabkan 

seseorang atau sekelompok orang menderita atau merasa 

dirugikan.Orang yang mendapat pelakuan kekerasan terebut 

merasa dirinya menjadi korban sehingga seringkali pula orang 

bersangkutan membawa perkaranya ke ranah hukum. 

Mengingat begitu seringnya terjadi tindakan kekerasan 

dalam kehidupan masyarakat maka pemerintah mengaturnya 

dalam sebuah undang-undang, yaitu Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangka (KDRT). Pada pasal 5 Undang-undang tersebut 

ditegaskan bahwa kekerasan dapat digolongkan ke dalam empat 

bentuk yaitu (1) kekerasan fisik, (2) kekerasan psikhis, (3) 

kekerasan seksual, dan (4) kekerasan penelantaran rumah 

tangga atau ekonomi. Kekerasan yang terjadi dalam kasus 

rumah tangga diduga pemicunya bersumber dari awal terjadinya 

konflik batin di lingkungan rumah tangga bersangkutan, 

kemudian berkembang menjadi tindakan kekerasan sehingga 

menimbulkan terjadinya korban. 

Kasus kejahatan kekerasan dalam rumah tangga yang 

tidak surut oleh perkembangan zaman, kemajuan berpikir, 

semerbak kegiatan religiusitas dan jargon-jargon moral telah 

menantang untuk melakukan penelitian dalam bentuk deskriptif 
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normatif.Masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan 

salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai 

harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis 

kejahatan melawan kemanusiaan (crime againt humanity). 

Cukup banyak pakar yang membicarakan mengenai 

kejahatan baik pada soal pengertian, jenis, modus operandi, 

akibatnya maupun pada soal penyelesaiannya secara preventif 

dan represif.Ada yang berpendapat tentang kejahatan dari sudut 

pandang hukum positip, psikologis dan budaya, namun ada pula 

yang memperdebatkan dari sudut agama.Kejahatan merupakan 

persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu.Mengapa 

kejahatan terjadi dan bagaimana memberantasnya, merupakan 

persoalan yang tiada hentinya diperdebatkan.Kejahatan 

merupakan problema manusia. Sejalan dengan ini,Frank 

Tannembaum menyatakan “crime is eternal-as eternal  as 

society”, artinya dimana ada manusia di sana pasti ada kejahatan 

(Sahetapy, 1979: 1). 

Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan itu terjadi dan 

tumbuh berkembang dalam lingkungan kehidupan manusia. 

Eksistensi kejahatan menjadi gambaran lain dari eksistensi 

kehidupan manusia itu sendiri. Ada suatu problem, misalnya 

desakan kepentingan yang mengakibatkan terjadinya kejahatan. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan diartikan 

dengan perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang 

yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau 

menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada 
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paksaan (KBBI, 1989: 425). Menurut penjelasan ini, kekerasan 

itu merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang 

mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan pada orang 

lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa 

paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak 

lain yang dilukai. 

Menurut Mansour Faqih, dalam rangka memahami 

masalah kekerasan dalam rumah tangga , perlu terlebih dahulu 

dipahami mengenai masalah kekerasan terhadap perempuan. 

Kata “kekerasan” yang digunakan di sini sebagai padanan dari 

kata “violence”  dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya 

memiliki konsep yang berbeda. Kata “violence” diartikan di sini 

sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun 

integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata 

kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya 

menyangkut serangan fisik belaka. Kekerasan terhadap sesama 

manusia ini sumbernya maupun alasannya bermacam-macam, 

seperti politik atau keyakinan keagamaan atau bahkan rasisme 

(Prasetya,et al, 1997: 7). 

Asumsi yang muncul dan berlaku general bahwa setiap 

modus kekerasan itu merupakan wujud pelanggaran hak-hak 

asasi manusia, artinya berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di 

tengah masyarakat niscaya berakibat bagi kerugian orang lain. 

Kerugian yang menimpa sesama secara fisik maupun non fisik 

inilah yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak asasi 

manusia. 



170 

 

Pengaruh gender dalam struktur sosial dapat dilihat dalam 

budaya pada suatu masyarakat. Di satu sisi struktur sosial dapat 

dilihat melalui peran yang dimainkan kelompok-kelompok dalam 

masyarakat. Pada sisi lain struktur sosial dapat dilihat pada 

status sosial kelompok-kelompok dalam masyarakat, seperti 

distribusi kekayaan, penghasilan, kekuasaan, dan prestise. 

Dalam struktur sosial yang berkembang dalam 

masyarakat di dalam lintasan sejarah, perempuan ditempatkan di 

dalam posisi minoritas.Sementara itu, ketimpangan status 

berdasarkan jenis kelamin bukan sesuatu yang bersifat 

universal.Dalam masyarakat pemburu-peramu (hunter-gatherer) 

dan beberapa kelompok masyarakat budi daya perkebunan 

(horticultura), perempuan mempunyai status yang tinggi, laki-laki 

dan perempuan berbagi secara adil dalam kekayaan, kekuasaan, 

dan prestise, sekalipun tugas antara keduanya berbeda. 

Peran gender adalah ide-ide kultural yang menentukan 

harapan-harapan kepada laki-laki dan perempuan dalam 

berinteraksi antara satu dengan lainnya di dalam 

masyarakat.Peran gender ialah seperangkat harapan tentang 

perilaku apa yang pantas dilakukan seseorang dalam masyarakat 

berdasarkan identitas gender yang dimilikinya. Dalam perspektif 

budaya, setiap orang dilahirkan dengan kategori budaya: laki-laki 

(baca: ‘ jantan’) atau perempuan (baca: ‘betina’). Sejak lahir 

setiap orang sudah ditentukan peran dan atribut gendernya 

masing-masing.Jika seorang lahir sebagai laki-laki maka 

diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai laki-
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laki.Sebaliknya jika seorang lahir sebagai perempuan maka 

diharapkan dan dikondisikan untuk berperan sebagai perempuan 

(Umar, 2010: 65). 

Dalam pergaulan sehari-hari dalam masyarakat yang 

menganut perbedaan gender, ada nilai tatakrama dan norma 

hukum yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Setiap 

orang seolah-olah dituntut mempunyai perasaan gender  dalam 

pergaulan. Jika seorang menyalahi nilai, norma, dan perasaan 

tersebut maka yang bersangkutan akan menghadapi risiko di 

dalam masyarakat. 

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sesungguhnya 

sedikit berbeda dengan tidak kekerasan personal atau komunitas 

yang hanya berdimensi fisik.Tindakan kekerasan dalam rumah 

tangga justru berdimensi luas, yang tidak hanya terbatas pada 

tindakan secara fisik.KDRT juga termasuk tindakan menghalangi 

orang untuk berkreasi dan mengaktualisasikan diri sesuai potensi 

yang dimlikinya, dan tindakan memaksa istri untuk bekerja dan 

memaksimalkan potensi dirinya melebihi batas 

kemampuannya.Batasan-batasan tertentu, termasuk juga 

larangan untuk bekerja dan berpenampilan sesuai dengan 

keinginan, larangan untuk berhubungan dengan orang-orang 

yang disukai. Karena itu, tindak kekerasan dalam rumah tangga 

juga memiliki dimensi non-fisik, yang melingkupi seluruh 

perbuatan yang dapat menyebabkan komitmen untuk saling 

percaya, berbagi, toleran dan mencintai antar seluruh anggota 

dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud dalam tujuan 
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suci perkawinan dan kehidupan rumah tangga yang harmonis, 

menjadi tercederai. 

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Undang-undang 

No. 23 tahun 2004 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan 

atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara 

melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tindakan 

kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga merupakan salah 

satu bentuk kekerasan yang sering terjadi pada perempuan dan 

terjadi di balik pintu tertutup.Tindakan ini seringkali dikaitkan 

dengan tindakan penyiksaan baik secara fisik, penyiksaan secara 

psikologis maupun penyiksaan secara ekonomi yang dilakukan 

oleh orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban. 

Tindak kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga 

terjadi karena disebabkan oleh keyakinan masyarakat bahwa 

budaya yang mendominasi saat ini adalah patriarkhi, dengan 

stereotip gender dimana suami adalah superior, penguasa dalam 

rumah tangga dan istri adalah inferior, orang yang dikuasai dan 

menjadi kaum minoritas dalam penguasaan suami sehingga 

suami dibenarkan untuk menguasai dan mengontrol istri. Hal 

inilah yang menyebabkan istri tersubordinasi, disamping itu 

terdapat interpretasi yang keliru terhadap stereotipe gender yang 

tersosialisasi amat lama dimana istri dianggap lemah, sedangkan 

suami lebih kuat.Sesuai dengan pendapat Sciortino dan Smyth 
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(1977: 31) bahwa menguasai atau memukul istri sebenarnya 

merupakan manifestasi dari sifat superior laki-laki terhadap 

perempuan. 

Kecenderungan tindak kekerasan dalam rumah tangga 

terjadi karena faktor dukungan sosial dan kultur (budaya) dimana 

istri diperspsikan sebagai orang nomor dua dan bisa 

diperlakukan dengan cara apa saja. Hal ini muncul karena 

transformasi pengetahuan yang diperoleh dari masa lalu, istri 

harus menurut apa  kata suami, bila istri mendebat suami maka 

suami berhak untuk memukulnya. Kultur di masyarakat, suami 

lebih dominan dari pada istri, ada tindak kekerasan dalam rumah 

tangga dianggap masalah privasi, dan masyarakat tidak boleh 

ikut campur. 

Perjuangan gerakan kaum perempuan selama ini yang 

telah melahirkan berbagai aturan dan perundangan, ternayata 

belum menunjukkan adanya kesadaran dari kaum laki-laki 

sehingga tetap memperlakukan perempuan dengan 

kasar.Perjuangan kaum perempuan untuk bersekolah sampai 

pada jenjang pendidikan yang paling tinggi dan mencari kerja 

sendiri agar mereka mapan secara ekonomi ternyata belum bisa 

menjawab persoalan-persoalan yang dialami oleh perempuan di 

berbagai belahan dunia, termasuk di Kabupaten Karangasem. 

Ditetapkannya undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang 

penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan 

jaminan yang diberikan pemerintah untuk mencegah terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga  (KDRT). Namun, kenyataannya 
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di masyarakat masih sering dijumpai praktek-praktek kekerasan 

yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya.Adapun jumlah 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kabupaten 

Karangsem dapat dilihat pada tabel di bawah. 

 

Tabel 8.1    Jumlah Kasus KDRT Per Kecamatan dan Jenis 
Kelamin di Kabupaten Karangasem 2018 

No Kecamatan 2017 2018 

Dewasa Anak Dewasa Anak 

P L P L P L P L 

1. Abang 2 0 0 0 1 0 0 0 

2. Karangasem 4 0 0 0 6 3 0 2 

3. Kubu 0 0 0 0 1 0 0 0 

4. Rendang 0 0 0 0 1 0 2 0 

5. Selat 0 0 0 0 0 0 2 2 

6. Sidemen 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. Bebandem 1 0 1 0 1 0 2 0 

8. Manggis 1 0 1 0 5 0 0 0 

 Jumlah 8 0 2 0 15 3 6 4 

Sumber : Kantor P2TP2A,2017-2018 

           Berdasarkan tabel di atas  dapat diketahui bahwa 

jumlah kasus KDRT di Kabupaten Karangasem berjumlah 

10 orang yang tercatat di P2TP2 kabupaten Karangasem 

tahun 2017 semua korbannya adalah perempuan, 

sedangkan pelakunya adalah semua laki-laki. Dari 10 

orang korban tersebut 8 orang perempuan  yang berusia 

dewasa dan sisanya 2 orang perempuan yang tergolong 

anak-anak. Di tahun 2018 kasus KDRT meningkat 

menjadi 28 kasus dengan rincian 15 orang perempuan 

dewasa dan tiga orang laki-laki dewasa, serta 6 orang 

anak-anak perempuan dan empat orang anak laki-laki. 



175 

 

Untuk wilayah Sidemen berdasarkan data, belum pernah 

ada kejadian KDRT dari ahun 2017 hingga 2018, ini 

membuktikan bahwa Kecamatan Sidemen kehidupan 

masyarakatnya cukup harmonis. 

8.2   Gelandangan  dan Pengemis (Gepeng) 

 Gepeng adalah suatu istilah yang merupakan 

kependekan dari “gelandangan dan pengemis” yang 

mengandung arti seseorang atau sekelompok orang yang 

menggelandang sambil meminta-minta (mengemis) dari satu 

tempat ke tempat yang lain. Orang yang menjadi gelandangan 

dan pengemis (gepeng) di Bali pada umumnya tidak memiliki 

pekerjaan yang tetap sehingga sumber penghidupannya 

sebagian berasal dari menggelandang dan mengemis dari satu 

tempat ke tempat yang lain. 

 Keberadaan dari orang yang menggelandang dan 

mengemis di Bali sering kali mendapat sorotan dari berbagai 

pihak.Mereka memandang bahwa orang yang hidupnya 

menggelandang dan mengemis adalah sebagai orang pemalas 

dan tidak mau berusaha mencari pekerjaan yang layak untuk 

menafkahi hidupnya.Masyarakat cenderung menilainkehidupan 

menjadi gepeng itu “nista” atau rendah derajatnya, sehingga 

orang-orang yang didekatinya tidak semuanya bersedia 

memberikan belas kasihan atau sedekah. Sementara itu, ada 

juga di antaranya memberikan nasihat (pitutur) kepada gepeng 

bersangkutan supaya beralih pekerjaan lain yang lebih layak, 
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bukan dengan cara menggelandang dan mengemis. Bahkan, ada 

juga orang yang didatangi oleh gepeng mencemohkan 

kedatangannya dengan menggunkan kata-kata yang “pedas” 

dengan maksud orang bersangkutan berhenti menjadi gepeng, 

karena tampak dari segi umur dan bodinya tidak layak 

menggepeng. Itulah sebabnya, orang yang menggepeng 

dipandang warga masyarakat bahwa hidupnyatidak sesuai 

dengan norma-norma kehidupan yang dipandang layak. 

Pertumbuhan ekonomi dan investasi tidak sanggup 

menanggapi surplus tenaga kerja yang muncul sejak awal 

pertumbuhan ekonomi. Pergeseran tenaga kerja ke sektor non-

pertanian yang tidak disadari dengan kekuatan ekonomi modern 

yang memadai, serta ketiadaan kompensasi bagi para 

pengangguran telah memaksa golongan usia kerja untuk bekerja 

seadanya. Dalam hal ini, sektor informal lebih berperan serta 

sifatnya lebih efisien serta menguntungkan, selain dapat 

menyalurkan tenaga kerja juga dapat menopang kehidupan 

masyarakat yang memiliki tingkat konsumsi rendah.Kegiatan 

sektor informal yang menonjol biasanya terjadi di kawasan yang 

sangat padat penduduknya, dimana pengangguran 

(unemployment) maupun pengangguran terselubung (disquised 

unemployment) merupakan masalah yang utama (Mulyadi, 

2008). 

 Edwards membedakan lima (5) bentuk pengangguran, 

yaitu: (1) pengangguran terbuka, baik sukarela (tidak mau 

bekerja karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik) 
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maupun karena terpaksa (mau bekerja tetapi tidak mendapatkan 

pekerjaan). Faktor penyebab pengangguran terbuka secara 

sukarela adalah diri sendiri yang memilih pekerjaan sesuai 

keinginannya sendiri. Faktor penyebab pengangguran terbuka 

karena terpaksa adalah kurangnya ketersediaan lapangan 

pekerjaan sehingga orang akan menganggur akibat tidak ada 

lowongan pekerjaan yang dibuat oleh pengusaha. (2) Setengah 

menganggur (underemployment), yaitu mereka yang bekerja 

lamanya kurang dari yang mereka kerjakan (hari, minggu, atau 

musiman).  

              Faktor penyebabnya adalah ketersediaan lapangan 

pekerjaan yang ada untuk kurun waktu yang pendek sehingga 

orang terpaksa memilih pekerjaan yang tergolong 

underemployment dibandingkan ia tidak mampu memenuhi 

kebutuhan hidupnya. (3)  Tampak bekerja tetapi tidak bekerja 

penuh, yaitu mereka yang tidak digolongkan sebagai 

pengangguran terbuka dan setengah menganggur, antara lain 

seperti: (a) pengangguran tak kentara, misalnya seseorang 

bekerja sehari penuh, adalah pekerjaan itu sebenarnya tidak 

memerlukan waktu seharian. Faktor penyebabnya adalah 

kemalasan atau tidak produktifnya pekerja yang bersumber dari 

dalam dirinya sendiri. (b) Pengangguran tersembunyi (hidden 

unemployment), yaitu orang yang bekerja tidak sesuai dengan 

tingkat dan jenis pendidikannya.  

Faktor penyebabnya berasal dari pihak pengusaha yang 

memberikan kesempatan orang yang tidak memiliki pendidikan 
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tertentu untuk bekerja sesuai dengan pendidikan yang 

ditekuninya. (c) Pensiun lebih awal, yaitu mereka yang pensiun 

sebelum batas usia pensiun. Faktor penyebab berasal dari 

pengusaha yang menginginkan efisiensi biaya untuk menggaji 

pekerja atau berasal dari pekerja yang merasa tidak mampu 

bekerja lagi. (4) Tenaga kerja yang lemah (impaired), yaitu 

mereka yang bekerja  full time, tetapi intensitasnya lemah karena 

kurang gizi atau penyakitan. Faktor penyebabnya berasal dari 

pekerja yang tidak mampu menjaga kondisi tubuhnya agar tetap 

sehat selalu sehingga pekerja dapat bekerja secara optimal di 

dalam perusahaan. (5) Tenaga kerja yang tidak produktif, yaitu 

mereka yang mampu bekerja secara produktif, tetapi karena 

kurang sumber daya penolong yang memadai maka mereka tidak 

bisa menghasilkan sesuatu dengan baik. Faktor penyebabnya 

berasal dari pengusaha yang tidak memberikan sumber daya 

penolong yang memadai kepada pekerja supaya pekerja dapat 

bekerja secara optimal di dalam perusahaan. 

 Masalah kependudukan pada umumnya telah lama 

membawa masalah lanjutan, terkait dengan penyediaan 

lapangan pekerjaan.Dewasa ini, pemerataan penyediaan 

lapangan pekerjaan tampak masih kurang, sehingga di kota-kota 

besar pada umumnya mempunyai lapangan pekerjaan yang lebih 

banyak dan lebih berpariasi daripada di kota-kota kecil.Hal inilah 

yang menjadi penyebab keengganan tunawisma untuk kembali 

ke daerahnya selain karena perasaan malu juga karena di 

daerahnya memiliki lapangan pekerjaan yang lebih sempit 
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daripada tempat dimana mereka tinggal sekarang.Mereka 

memutuskan untuk tetap meminta-minta, mengamen, memulung, 

dan berjualan seadanya hingga pekerjaan yang lebih baik 

sebagaimana yang mereka impikan dikemudian hari bisa 

tercapai. 

Wajar karena sangat miskinlah seseorang terpaksa untuk 

mengemis, tapi kenyataannya justru ada orang yang menjadikan 

mengemis sebagai mata pencarian mereka.Dengan hanya 

bermodal muka memelas untuk mengundang iba setiap orang 

yang mereka temui di jalanan.Selembar seribu atau dua ribuan 

dengan ikhlas direlakan para dermawan untuk mereka.Lantas 

benarkah para pengemis yang setiap hari lalu lalang itu hidup 

menderita?Ternyata tidak semua demikian adanya.Menjadi 

pengemis memang sesuatu yang halal, tapi tidak sedikit 

pengemis yang berada di jalanan saat ini menjadikan mengemis 

sebagai mata pencarian mereka. Memang benar  ada yang 

mengemis karena kondisi mereka benar-benar berada dalam 

kondisi ekonomi yang serba kurang dan sulit untuk bisa 

memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, tapi tidak 

dipungkiri bahwa ada juga pengemis yang mampu menghasilkan 

pendapatan ratusan ribu sehari dan jutaan rupiah perbulannya. 

Menjadi suatu yang ironis melihat kondisi yang demikian, dan 

ada pengemis yang terazia dan ditemukan uang puluhan juta 

rupiah.Walaupun banyak faktor yang menyebabkan seseorang 

untuk mengemis, tapi melihat kenyataan yang ada sekarang 

mengemis sudah menjadi profesi yang cukup menjanjikan hidup. 
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Tabel di bawah ini menyajikan jumlah gepeng yang 

terjaring di Kabupaten Karangasem pada tahun 2017 dan 2018. 

 
Tabel 8.2  Jumlah Gepeng yang Terjaring di Kabupaten 

Karangasem  Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 
2017 dan 2018 

Kelompok Umur 
2017 

2018 

L P L + P L P L + P 

0 - 4 tahun 
5 25 30 10 30 40 

5 - 9 tahun 
13 26 39 9 28 37 

10 - 14 tahun 
1 3 4 5 8 13 

15 - 18 tahun 
1 2 3 0 1 1 

19 tahun ke atas 
3 230 233 1 202 203 

Jumlah 23 286 309 25 269 294 

Sumber:  Dinas Sosial Kab.Karangasem, 2017-2018 

 
 Mencermati data pada tabel di atas, gepeng yang 

terjaring di Karangasem dalam tahun 2017 berjumlah 309 orang, 

dengan rincian 286 orang perempuan dan 23 orang laki-laki. 

Untuk tahun 2018 gepeng yang  terjaring berjumlah 294 orang, 

untuk yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 25 orang 

sedangkan untuk yang perempuan berjumlah 269 orang. Dengan 

melihat tabel di atas dapat dikatakan bahwa pada tahun 2017 

yang berumur 19 tahun ke atas  sebanyak  230 orang berjenis 

kelamin perempuan. Gepeng yang berumur 5 – 9 tahun  di tahun 

2017 berjumlah 39 0rang dengan rician 13 orang laki-laki dan 26 

orang perempuan. Sedang yang berumur 19 tahun ke atas 

berjumlah 233 orang dengan rincian tiga orang laki-laki dan 230 
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orang perempuan. sedangkan secara keseluruhan di tahun 2017 

mengalami penurunan, hal ini di sebabkan karena adanya 

pembinaan dan kesadaran masyarakat. Secara umum penduduk 

yang menggepeng kebanyakan perempuan dan anak-anak.  

Untuk lebih menekan angka menggepeng pemerintah 

Kabupaten Karangasem telah mengadakan pembinaan terhadap 

gepeng yang terjaring. Gepeng yang mendapat pembinaan di 

Kabupaten Karangasem untuk tahun 2017 dapat di lihat pada 

tabel berikut: 

 
Tabel 8.3   Jumlah Gepeng Menurut Jenis Kelamin yang Telah Dibina 

di Kabupaten Karangasem 2018 
Kelompok Umur 

(tahun) 
Jenis kelamin Jumlah 

L % P % L + P % 

0 – 4 tahun 10 40% 30 11,15% 40 54,42 

5 – 9 tahun 9 36% 28 10,41% 37 12,58 

10 – 14 tahun 5 20% 8 2,97% 13 4,42 

15 – 18 tahun - 0% 1 0,37% 1 0,34 

19 tahun keatas 1 4% 202 75,09 203 69,05 

Jumlah 25 100% 269 100,00 294 100,00 

Sumber: Dinas Sosial Kab.Karangasem, 2018 

 
 Berdasarkan data tabel di atas Kabupaten Karangasem 

sudah memberikan pembinaan terhadap gepeng yang 

terjaring.Pembinaan yang dilakukan untuk semua jenis kelamin 

dan semua kelompok umur.Gepeng yang mendapatkan 

pembinaan paling tinggi yaitu 40% yang berjenis kelamin laki-laki 
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pada umur 0 – 4 tahun. Untuk yang berjenis kelamin perempuan 

yang terbina berjumlah 75,09% yang berumur 19 tahun ke atas. 

 

8.3 Lansia 
Proses penuaan yang diikuti dengan menurunnya 

kemampuan fisik dan pikiran adalah gambaran umum yang 

terjadi pada setiap lansia. Masa tua merupakan masa hidup 

manusia yang terakhir, dimana orang akan mengalami 

kemunduruan fisik, mental dan sosial sedikit demi sedikit 

sehingga tidak dapat melakukan tugasnya sehari-hari lagi. Lansia 

banyak menghadapi berbagai masalah kesehatan yang perlu 

penanganan segera dan terintegrasi. Masa Lansia sering 

dimaknai sebagai masa kemunduran, terutama pada 

keberfungsian fungsi-fungsi fisik dan psikologis.Lansia atau lanjut 

usia adalah periode dimana manusia telah mencapai kemasakan 

dalam ukuran dan fungsi. Selain itu, lansia juga merupakan masa 

dimana seseorang akan mengalami kemunduran sejalan dengan 

perjalanan waktu.  

Ada beberapa pendapat mengenai pengertian lansia. 

Hurlock (2002) mengatakan tahap terakhir dalam perkembangan 

ini dapat dibagi menjadi usia lanjut dini yang berkisar antara usia 

40 tahun sampai 70 tahun dan usia lanjut yang dimulai pada usia 

70 tahun hingga akhir kehidupan seseorang. Orang tua muda 

atau usia tua (usia 65 tahun hingga 74 tahun) dan orang tua yang 

tua atau usia tua akhir (75 tahun atau lebih) dan orang tua yang 

lanjut (85 tahun atau lebih) dari orang-orang dewasa lanjut yang 
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lebih muda. Sementara menurut J.W. Santrock,2002:190), ada 

dua pandangan tentang definisi orang lanjut usia atau lansia, 

yaitu menurut pandangan orang barat dan orang timur 

(Indonesia). Pandangan orang barat yang tergolong orang lanjut 

usia atau lansia adalah orang yang sudah berumur 65 tahun ke 

atas, dimana usia ini akan membedakan seseorang masih 

dewasa atau sudah lanjut. Sementara pandangan orang 

Indonesia, lansia adalah orang yang berumur lebih dari 60 

tahun.Lebih dari 60 tahun karena pada umumnya di Indonesia 

dipakai sebagai maksimal kerja dan dimulai tampaknya ciri-ciri 

ketuaan. Badan kesehatan dunia (WHO) menetapkan 65 tahun 

sebagai lansia yang menunjukkan proses penuaan yang 

berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut 

usia 

Secara umum orang lanjut usia dapat diterima dengan 

wajar melalui kesadaran yang mendalam. Usia lanjut pada 

umumnya aktivitasnya  menurun sejalan dengan bertambahnya 

usia, banyak lansia yang masih potensial serta memiliki energi 

dan semangat untuk berprestasi. Beberapa tokoh mencapai 

puncak prestasi dalam karirnya justru ketika dia lansia, baik tokoh 

politisi, ilmuwan, dosen, pengusaha, ulama, seniman dll.Segala 

potensi yang dimiliki oleh lansia bisa dijaga, dipelihara, dirawat 

dan dipertahankan bahkan diaktualisasikan untuk mencapai 

kualitas hidup lansia yang optimal. 

Penduduk yang masuk dalam kategori lanjut usia (lansia) 

adalah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas. Kondisi 
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penduduk lansia di Kabupaten Karangasem  dapat dilihat pada 

tabel di bawah ini. Jumlah penduduk lansia di Kabupaten 

Karangasem sebanyak 3629 orang  terdiri atas laki-laki 1.561 

orang dan perempuan 2.068 orang. Hal ini menunjukkan bahwa 

jumlah lansia perempuan lebih banyak dibandingkan lansia laki-

laki dengan demikian dapat dikatakan  bahwa usia harapan hidup 

perempuan lebih tinggi dibandingkan usia harapan hidup laki-laki. 

Dengan adanya perbedaan jumlah lansia laki-laki dan 

perempuan yang sangat menonjol maka untuk saat ini 

dibutuhkan perhatian untuk mengatasi permasalahan yang 

dihadapi para lansia agar mereka dapat menjalani kehidupannya 

dengan aman dan nyaman.Tabel di bawah ini memperlihatkan 

data jumlah lansia di Kabupaten Karangasem. 

Tabel 8.4   Jumlah Lansia Menurut Jenis Kelamin di  Karangasem  
  Tahun 2017 dan 2018 

Kecamatan 2017 2018 

L P L + P L P L + P 

Selat 114 167 281 120 170 290 

Manggis 99 126 225 101 115 216 

Kubu 151 185 336 140 196 336 

Rendang 60 154 214 70 160 230 

Karangasem 163 248 411 170 260 430 

Bebandem 203 315 518 200 320 520 

Sidemen 53 46 99 65 56 121 

Abang 718 827 1545 500 710 1.210 

Jumlah 1561 2.068 3.629 1.366 1.987 3.353 

Sumber:  Dinas Sosial Kab. Karangasem,2017 dan 2018 

 
 

              Dilihat per kecamatan tampak bahwa jumlah lansia 

terbanyak ada di Kecamatan Bebandem yaitu sebanyak 518 

orang  yang terdiri dari  203 orang laki-laki dan 315 orang 



185 

 

perempuan dan jumlah lansia paling sedikit ada di Kecamatan 

Sidemen yakni 99 orang, yang terdiri dari 53 orang laki-laki dan 

46 orang perempuan. Di Kecamatan Karangasem lansia 

berjumlah 411 orang  terdiri atas 163 laki-laki dan 248 orang laki-

laki. Pada tabel di atas di Kecamatan Kubu  lansia berjumlah 336 

orang terdiri atas 151 laki-laki dan  185 orang perempuan. Untuk 

tiga kecamatan lainnya jumlah lansia perempuan juga lebih 

tinggi.Secara umum jumlah lansia perempuan jauh lebih banyak 

dibandingkan lansia laki-laki.Hal ini menggambarkan bahwa 

angka harapan hidup perempuan lebih panjang dibandingkan 

laki-laki. 
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BAB IX 

PENUTUP 

 

 

9.1  Simpulan 

Berdasarkan uraian pada bab-bab seperti tersebut di atas 

dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:  

Dari hasil kajian yang dilakukan tampak bahwa masih 

terjadi kesenjangan gender yang cukup menonjol pada beberapa 

indikator pendidikan seperti pada APM dan APS.  

 Pada APM kesenjangan gender tampak menonjol di jenjang 

pendidikan SD dan SMA, sementara pada APS tampak pada 

jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA.  

 Keberadaan guru tampak hanya guru PAUD yang 

didominasi oleh perempuan, sedangkan guru SD, SMP, dan 

SMA didominasi oleh laki-laki. 

  Angka mengulang kelas baik di SD maupun SMP di 

dominasi oleh anak laki-laki.  

 Belum semua guru baik guru SD maupun SMP tersertifikasi. 

 Di bidang kesehatan tampak terjadi penurunan angka 

kelahiran tahun 2018, 

  Masih ditemukan bayi yang berstatus gizi buruk sebanyak 

175 orang di tahun 2017 dan tahun 2018 turun menjadi 69 

anak.  
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  Sementara keberadaan dokter umum masih didominasi oleh 

laki-laki, dan dokter gigi kebanyakan perempuan.  

 Peserta KB masih di dominasi perempuan. Terjadi 

peningkatan angka kematian bayi  dari 27 di tahun 2017 

menjadi 74 tahun 2018. 

  Di bidang ekonomi tampak kaum perempuan yang terserap 

dalam dunia kerja pada tahun 2018 meningkat jika 

dibandingkan dengan tahun 2017, dan tenaga kerja 

perempuan yang menjadi TKI lebih banyak dibandingkan 

tenaga kerja laki-laki.  

  Pengusaha hotel, juru parkir dan tenaga kebersihan  

didominasi oleh laki-laki.   

 Kesenjangan gender dalam  bidang politik, baik di legislative 

maupun  eksekutif masih sangat menonjol..  

 Dalam bidang kepegawaian  tampak dari jumlah PNS 

terutama dalam eselonisasi masih terjadi kesenjangan yang 

sangat mencolok.  

 Kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga masih 

didominasi oleh perempuan, kasus ini tampak meningkat  

dari tahun 2017 yang hanya 10 kasus, tahun 2018 naik 

menjadi 28 kasus. 
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9.2  Rekomendasi 

Atas dasar  simpulan di atas, maka dapat 

direkomendasikan beberapa hal  sebagai berikut. 

1. Guna menanggulangi kesenjangan gender yang masih 

terjadi di bidang  pendidikan maka strategi 

pengarusutamaan gender khususnya  di bidang 

pendidikan harus diimplementasikan secara terus 

menerus.  

2. Guna mengatasi ketimpangan gender di bidang politik, 

penting dilakukan pendidikan politik bagi kaum 

perempuan khususnya dalam kaitannya dengan politik 

praktis. Sementara  untuk mewujudkan kesetaraan 

gender di bidang eksekutif dan yudikatif, maka sangat 

diperlukan adanya kesadaran gender dari penentu 

kebijakan dalam memberikan peluang kepada karyawan 

laki-laki dan perempuan secara sama dalam mengakses 

jabatan.  

3. Untuk menanggulangi persoalan Kekerasan terhadap 

perempuan yang terjadi di Kabupaten Karangasem maka 

sangat diperlukan adanya penanganan dari tingkat 

bawah, dalam hal ini mulai dari tingkat dusun dan desa. 

Dalam konteks ini peran kepala lingkungan, kelian adat, 

dan kepala desa/lurah sangat penting. Penanaman nilai-

nilai kesosialan dan kedamaian dalam keluarga dan 
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masyarakat perlu dilakukan sehingga tindak kekerasan 

terhadap perempuan dapat ditekan.  

4. Penyusunan buku Statistik gender dan Analisis perlu 

disusun secara berkesinambungan guna bisa 

mengidentifikasi persoalan gender yang terjadi di 

Kabupaten Karangasem. Hal ini menjadi penting karena 

data merupakan dasar dalam menyususn kebijakan di 

setiap pembangunan. Dengan adanya data terpilah 

berdasarkan jenis kelamin maka para perencana dapat 

menyusun program dan kegiatan yang responsif gender.  

5. Selain itu, agar semua perencana memahami 

penyusunan perencanaan dan penganggaran yang 

responsif gender (PPRG), maka penting dilakukan 

pelatihan PPRG bagi semua komponen perencana mulai 

dari tingkat OPD di Kabupaten sampai tingkat 

desa/kelurahan. Jika hal ini dilakukan maka diharapkan 

strategi PUG dapat terimplementasi secara cepat dan 

pada gilirannya kesetaraan gender di semua lini dapat 

terwujud. 
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