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ABSTRAK
Nama

: Glory Regitha Pertiwi Lintang

NPM

: 2016330177

Judul Skripsi : Upaya UNESCO dalam Menghapus School-Related Gender-Based Violence
(SRGBV) di Zimbabwe

Dalam kehidupan bersekolah di suatu negara, siswa-siswi seringkali diperhadapkan dengan
berbagai macam masalah salah satunya adalah School-Related Gender-Based Violence
(SRGBV). Permasalahan ini banyak disebabkan dari budaya stereotip yang diterapkan pada
anak dalam lingkungan sekolah oleh teman sebaya, kakak kelas, bahkan guru. SRGBV terjadi
di banyak negara termasuk Zimbabwe melihat sudah banyak pula korban kekerasan seksual di
sekolah. Maka, untuk menghapus SRGBV, UNESCO memutuskan untuk mengakhiri masalah
tersebut. Penelitian ini akan menjelaskan “Bagaimana Upaya UNESCO dalam Menghapus
School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) di Zimbabwe”.
Penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusionalis yang menekankan pentingnya
Organisasi Internasional sebagai aktor non negara dalam Hubungan Internasional. Kemudian,
adapula penekanan pada peran dan fungsi organisasi internasional untuk melihat jika upayanya
sejalan dengan kedua perihal tersebut. Dalam hal ini, UNESCO melakukan upaya karena
melihat upaya sekolah dan pemerintahan Zimbabwe yang kurang memberikan hasil berdampak
bagi kehidupan anak bersekolah sehingga belum mampu menyelesaikan persoalan SRGBV
secara optimal. Pendekatan tersebut dipilih karena dapat menjelaskan upaya UNESCO sebagai
organisasi internasional yang mempunyai kapasitas untuk menyelesaikan masalah dalam
negara. Penulisan penelitian menggunakan metode kualitatif yang merupakan metode berbasis
dokumen. Penelitian ini pula menjelaskan upaya yang dilakukan oleh UNESCO yaitu
pembuatan dan penerapan Global Guidance bersama UN Women dan alat “Connect With
Respect” yang merupakan alat kurikulum untuk membantu guru dalam membangun hubungan
gender yang setara antara siswa-siswi agar bisa saling menghormati satu sama lain. Melalui
Global Guidance, UNESCO dapat melaksanakan peran aktor, fungsi artikulasi dan agregasi,
fungsi norma serta menjadi provider of information. Kemudian, melalui alat “Connect With
Respect”, UNESCO melaksanakan fungsi arena, secara bersamaan melaksanakan fungsi
artikulasi dan agregasi juga di upaya ini dan terakhir melaksanakan fungsi sosialiasi.
Kata Kunci : UNESCO, School-Related Gender-Based Violence (SRGBV), Zimbabwe,
Gender, Kekerasan
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ABSTRACT
Nama

: Glory Regitha Pertiwi Lintang

NPM

: 2016330177

Judul Skripsi : UNESCO’s Efforts to Eliminate School-Related Gender-Based Violence
(SRGBV) in Zimbabwe

In a school life of a country, students can be faced with a variety of problems, one of which is
the School-Related Gender-Based Violence (SRGBV). This particular problem occurs from the
stereotypical culture that is applied to children in school environment by peers, classmates,
and even teachers. SRGBV occurred in many countries including Zimbabwe. Hence, to
eliminate SRGBV, UNESCO decided to end the problem. This research will explain “How is
UNESCO's Efforts to Eliminate School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) in
Zimbabwe".
This research uses institutionalist liberalism theory that underlines the importance of
International Organization as a non-state actor in International Relations. Then, there is also
an emphasis on the roles and functions of an international organization to see if the actor’s
efforts are consistent with these two characteristics. In this case, UNESCO made an effort
because it saw the hard work from school and the government of Zimbabwe did not produce a
result that could impact the lives of children at school, as a result, they had not been able to
solve the SRGBV problem optimally. The approach was chosen because it can explain the
efforts of UNESCO as an international organization that has the capacity to solve problems in
a state/country. This research is using a qualitative method which is also a document-based
method. Furthermore, this research also explains the efforts made by UNESCO which are the
creation and implementation of Global Guidance, created with UN Women and the “Connect
With Respect” tool which is a curriculum tool to help teachers build equal gender relations
between students in order for them to respect one another. Through Global Guidance,
UNESCO can carry out the role of actors, the function of articulation and aggregation, the
function of norms and to be a provider of information. Then, through the tool “Connect with
Respect”, UNESCO carries out the arena function, simultaneously performed the articulation
and aggregation function and finally carried out the socialization function.
Keywords
: UNESCO, School-Related Gender-Based Violence (SRGBV), Zimbabwe,
Gender, Violence
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BAB I
Pendahuluan

1.1

Latar Belakang Masalah
Salah satu isu non-tradisional yang masih sulit diatasi oleh negara adalah

masalah School-Related Gender-Based Violence atau yang disingkat SRGBV.
School-related gender-based violence (SRGBV) didefinisikan sebagai tindakan atau
ancaman kekerasan seksual, fisik atau psikologis yang terjadi di dalam dan sekitar
sekolah, yang dilakukan sebagai akibat dari norma dan stereotip gender, serta
ditegakkan oleh dinamika kekuasaan yang tidak setara. Sebagai pelanggaran terhadap
hak anak, SRGBV membatasi kemampuan anak-anak dalam menempuh pendidikan
dan berpartisipasi penuh dalam personal development mereka sendiri.1
Komitmen komunitas internasional terkait penyelesaian masalah SRGBV
pada mulanya berawal dari pengakuan dunia terhadap adanya kekerasan dalam
kehidupan anak di sekolah. Melalui UNESCO Convention against Discrimination in
Education, terdapat penekanan pada prinsip non-diskriminasi dan bahwa setiap orang
memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Konvensi ini menyatakan bahwa

1

UNESCO, UN Women, “Global Guidance on Addressing School-Related Gender-Based Violence”,
2016, hlm. 20, diakses pada 23 Agustus 2019.

2

lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan adalah bagian penting dari
pendidikan yang berkualitas.2
Kekerasan berbasis gender yang terjadi di sekolah ini diidentifikasi oleh
Laporan Dunia PBB 2006 tentang Kekerasan terhadap Anak sebagai fenomena
global. Laporan ini adalah hasil dari upaya global komprehensif pertama untuk
menggambarkan skala semua bentuk kekerasan terhadap anak dan dampaknya.
Khusus dalam lingkungan sekolah, kekerasan tersebut merusak upaya sekolah untuk
menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi siswanya. Walaupun sekolah menjadi
tempat terjadinya kekerasan ini, tetapi sekolah juga dapat menjadi tempat bagi
SRGBV untuk berhenti. Sekolah seharusnya menjadi lingkungan belajar yang
mengubah norma-norma sosial dan ketidaksetaraan gender yang terjadi.3 Masalah ini
tidak hanya melibatkan dan memiliki dampak pada kehidupan siswa-siswi saja, tapi
pada kehidupan keluarga mereka, sekolah termasuk guru dan teman sebaya, serta
komunitas mereka.
Adapula

masalah

SRGBV

mendapat

pengakuan

dari

Sustainable

Development Goals (SDGs). Berdasarkan SDGs tahun 2015, goal 4 mencakup target
untuk, ‘Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong
learning opportunities for all’.4 Target ini penting dicapai sebuah negara dan

2

UNESCO, UN Women, Op.cit, hlm. 31.
UNESCO, UNGEI, School-related gender-based violence is preventing the achievement of quality
education for all (Perancis: UNESCO, 2015), hlm. 1, diakses pada 17 Februari 2019.
4
“Zimbabwe Voluntary National Review (VNR) of SDGs For the High Level Political Forum”, United
Nations, 2017, hlm. 27 & 30, diakses pada 18 Februari 2019.
3

3

organisasi internasional melalui pemahaman akan hak asasi manusia, kesetaraan
gender, budaya anti-kekerasan5 untuk memastikan siswa-siswi bisa bersekolah tanpa
khawatir akan terjadinya kekerasan berbasis gender.
Anak laki-laki dan perempuan belajar bahwa masyarakat mengharapkan
mereka untuk berperilaku sesuai yang diajarkan. Menurut pandangan masyarakat
pada umumnya, seks, gender, status dan usia mempengaruhi cara orang dihargai dan
bagaimana

hak-hak

mereka

direalisasikan.

Misalnya,

beberapa

perempuan

menghadapi hambatan terhadap hak mereka karena dinilai lebih rendah dan memiliki
kekuatan lebih kecil daripada laki-laki.6 Realita tersebut bisa menimbulkan hubungan
yang tidak setara dan tidak adil antara perempuan dan laki-laki.
Salah satunya adalah hubungan kekuasaan yang memiliki pengaruh dalam
berkembangnya SRGBV. Hubungan kekuasaan yang terjadi tidak merata, dirasakan
dan dialami dalam sekolah, antara guru dan siswa-siswinya serta antar siswa. Dalam
hubungan tersebut, anak laki-laki diharapkan untuk mengikuti gagasan maskulinitas
dan anak perempuan diharapkan untuk menyesuaikan diri dengan gagasan feminitas
untuk menentukan karakteristik mereka. Perbedaan karakteristik anak laki-laki dan
perempuan menjadi stereotip gender yang membuat mereka rentan terhadap
diskriminasi dan eksploitasi dari guru, staf sekolah dan teman sebaya.7 Stereotip

5

United
Nations,
“SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOAL
4”,
https://sustainabledevelopment.un.org/sdg4 (diakses pada 1 Maret 2019).
6
Plan Limited, “A girl’s right to learn without fear: Working to end gender-based violence at school”,
2013, hlm. 13, diakses pada 3 Maret 2019.
7
Ibid.
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gender yang berada dalam hubungan kekuasaan yang tidak merata dari SRGBV
menjadi sebuah kebiasaan yang sulit dilepas oleh masyarakat. Kebiasaan yang
menetapkan karakteristik laki-laki dan perempuan untuk melakukan peran mereka
sesuai gender akhirnya menjadi budaya stereotip yang makin sulit untuk dihilangkan.
Dalam penelitian ini, perihal yang akan diteliti adalah upaya UNESCO dalam
menghapus School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) di Zimbabwe.
Permasalahan SRGBV yang belum terselesaikan di Zimbabwe akhirnya mendapat
perhatian dari banyak organisasi termasuk United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization (UNESCO) karena kesetaraan gender dan Afrika yang
termasuk sebagai prioritas global bagi UNESCO.8 Prioritas tersebut menjadi landasan
terhadap upayanya untuk mempromosikan hak atas pendidikan, mendukung
pencapaian SDGs, dan mengakhiri SRGBV. Pada April 2015, Dewan Eksekutif
UNESCO mengadopsi keputusan ‘Learning without Fear’ untuk berkomitmen dalam
merancang dan mengimplementasikan kebijakan nasional serta rencana aksi agar
mendukung lingkungan belajar yang aman, inklusif dan efektif untuk semua anakanak. Keputusan ini adalah yang pertama bagi PBB dalam mengakui SRGBV dan
dampak negatifnya terhadap kesehatan anak, pembelajaran, kehadiran dan
penyelesaian sekolah.9

8

“UNESCO in brief”, UNESCO, https://en.unesco.org/about-us/introducing-unesco (diakses pada 17
Februari 2019).
9
UNESCO, UN Women, Op.cit, hlm. 31.
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Isu yang dibahas dalam penelitian ini berhubungan dengan kurang
memadainya pemahaman SRGBV di Zimbabwe yang menyebabkan masih
berlangsungnya kekerasan berbasis gender terhadap siswa-siswi di lingkungan
sekolah. Di Zimbabwe, telah dilaksanakan sebuah survei nasional pada tahun 2013
yang mengungkapkan tingginya tingkat kekerasan yang mempengaruhi anak-anak di
seluruh negeri. Dalam survei tersebut, anak perempuan terbukti yang mengalami
dampak terbesar dari kekerasan, terutama dari kekerasan seksual. Satu dari tiga
perempuan yang berusia 18-24 tahun dilaporkan mengalami kekerasan seksual
sebelum usia 18 tahun. Sebagai perbandingan, satu dari sepuluh pria berusia 18-24
tahun dilaporkan mengalami kekerasan seksual sebelum usia 18 tahun. 10 Sebenarnya
survei nasional di Zimbabwe juga menunjukkan bahwa SRGBV bisa terjadi pada
siapapun, baik laki-laki dan perempuan. Upaya penyelesaian masalah SRGBV
sebaiknya tidak hanya fokus untuk membantu korban perempuan saja tapi juga lakilaki agar kedua belah pihak disadarkan bahwa kekerasan tidak boleh ditoleransi.
Seorang anak, sama seperti masyarakat lainnya, tetap memiliki hak untuk dilindungi
dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang berasal dari sekolah. Pendidikan formal
atau informal yang mereka dapatkan dan cara anak-anak diajar dalam sekolah akan
menjadi kunci penting untuk menghapus SRGBV.

10

Noriko Izumi, Line Baago Rasmussen, “The Multi-Country Study on the Drivers of Violence Affecting
Children in Zimbabwe: Using a mixed methods, multi-stakeholder approach to discover what drives
violence”, VULNERABLE CHILDREN AND YOUTH STUDIES, 2018, VOL. 13, NO. S1, hlm. 65, diakses pada
6 September 2019.
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Pemerintah Zimbabwe sendiri telah menetapkan beberapa peraturan untuk
menyelesaikan

masalah

ini

seperti

undang-undang

untuk

mempromosikan

kesejahteraan anak-anak yakni Sexual Offences Act No. 8 of 2001 yang melarang
hubungan seksual atau tindakan tidak senonoh pada anak di bawah usia 16 tahun.
Tetapi, undang-undang tersebut hampir tidak dikenal oleh sebagian besar praktisi
sekolah terutama yang tinggal di daerah terpencil atau daerah pedesaan. Oleh karena
itu, pelecehan seksual di sekolah masih banyak ditemukan di Zimbabwe.11
Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan, maka
penelitian ini mengambil judul: “Upaya UNESCO dalam Menghapus SchoolRelated Gender-Based Violence (SRGBV) di Zimbabwe”.
1.2

Identifikasi Masalah
Kekerasan berbasis gender adalah kejahatan yang telah terjadi pada banyak

anak di seluruh dunia dan tidak mengenal batas negara, ekonomi dan sosial. Masalah
ini yang terjadi pada negara-negara di Afrika termasuk Zimbabwe. Lebih khususnya,
masalah SRGBV memberikan tantangan baru bagi negara ini dimana siswa-siswi
diperhadapkan dengan sekolah yang tidak aman bagi mereka untuk menempuh
pendidikan. Menurut Zimbabwe, pendidikan dalam negara bisa maju jika berfokus
pada peningkatan akses anak ke pendidikan dalam sekolah melalui banyaknya

11

Mapuranga Barbra, Chikumbu Happy, “Low Performance of Girls in Zimbabwean Schools: Possible
Solutions”, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, Volume 2, Issue 5, Mei
2015, hlm. 59-68, diakses pada 23 Agustus 2019.
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dibangun infrastruktur sekolah12. Pandangan negara tersebut mengenai syarat
pendidikan maju membuat Zimbabwe tidak lagi fokus ke masalah yang dihadapi
anak-anak ketika sudah bersekolah. Zimbabwe tidak melihat bahwa adanya
perbedaan gender dalam bersekolah membuat anak laki-laki dan perempuan
diperlakukan tidak setara dan adil seperti adanya diskriminasi dan eksploitasi oleh
teman sebaya, guru serta staf pendidikan di sekolah. Selain itu, Zimbabwe sering
membanggakan negaranya karena memiliki tingkat literasi yang tinggi sebesar
83,6%, menurut UNESCO’s Institute for Statistics13 di peringkat ke 10 tertinggi dari
antara 46 negara di Sub-Sahara Afrika14, dibandingkan negara-negara lain dalam
Afrika. Tetapi, setelah banyak laporan muncul tentang berkembangnya masalah
SRGBV di Zimbabwe mempertanyakan apakah upaya negara untuk mencapai
pendidikan maju benar membawa hasil terhadap peningkatan kualitas pendidikan
bagi anak-anak bersekolah atau tidak.
Sebelum ada upaya dari UNESCO untuk menghapus SRGBV di Zimbabwe,
negara ini pernah menjadi objek penelitian pada tahun 1998 sampai 1999 yang
membantu memperlihatkan bahwa ada budaya di sekolah yang mentolerir perilaku
kasar dan kekerasan berbasis gender sehingga berkontribusi pada prestasi siswa yang

12

“Education in Zimbabwe”, Usapglobal, http://www.usapglobal.org/zimbabwe/education.htm
(diakses pada 7 Januari 2019).
13
Kate Wilkinson, “Is Zimbabwe’s adult literacy rate the highest in Africa?”, Africa Check, 2007,
https://africacheck.org/reports/is-zimbabwes-adult-literacy-rate-the-highest-in-africa/ (diakses pada
7 Januari 2019).
14
UNESCO, “ADULT AND YOUTH LITERACY”, UIS INFORMATION PAPER, Juni 2013, hlm. 35, diakses
pada 8 Januari 2019.
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rendah dan tindakan mereka untuk putus sekolah.15 Budaya tersebut menjadi
hambatan bagi semua siswa karena mereka sebagai korban maupun pelaku bisa
terbiasa dengan perilaku kekerasan. Selain adanya budaya stereotip, adapula budaya
toleransi terhadap kekerasan berbasis gender. Permasalahan SRGBV menjadi lebih
kompleks lagi karena kedua budaya tersebut mengikat masyarakat sehingga sulit
untuk dihilangkan. Saat kekerasan berbasis gender pada siswa diberhentikan dan
tidak lagi dialami oleh masing-masing laki-laki dan perempuan maka kekerasan tidak
akan saling mempengaruhi juga kehidupan mereka, tidak ada toleransi lagi pada
kekerasan dan tidak ada lagi perbedaan perlakuan yang tidak setara dengan basis seks
atau gender.
Selanjutnya, laporan pada tahun 2018 dari organisasi Research and Advocacy
Unit (RAU) yang ditetapkan di Zimbabwe, menyatakan bahwa pendidikan mengenai
kekerasan berbasis gender bukan merupakan bagian dari kurikulum sekolah di
Zimbabwe. Tugas untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender
dilakukan oleh organisasi non-pemerintah. Namun, mereka tidak dapat memenuhi
tugas ini sepenuhnya karena keterbatasan dana. Selain itu, hak atas pendidikan,
kesetaraan dan non-diskriminasi adalah hak-hak yang diabadikan dalam konstitusi
Zimbabwe. Tapi, kekerasan berbasis gender di sekolah melanggar hak-hak tersebut
dan memiliki dampak signifikan pada partisipasi pendidikan perempuan muda dan
kesetaraan gender. Sampai tahun 2018, kekerasan berbasis gender masih menjadi
15

Fiona Leach, dkk., “AN INVESTIGATIVE STUDY OF THE ABUSE OF GIRLS IN AFRICAN SCHOOLS”, DFID
Education Publications, 2003, hlm. 1, diakses pada 20 Februari 2019.
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masalah yang serius di sekolah, khusunya kekerasan seksual dari guru laki-laki.16
Jadi, dalam peraturan resmi di Zimbabwe sudah diakui bahwa SRGBV melanggar
Hak Asasi Manusia (HAM) tetapi solusi yang mengajarkan pemahaman SRGBV
pada anak tidak dilaksanakan oleh negara. Fakta dari penelitian di akhir tahun 1990an dan laporan tahun 2018 ini juga termasuk sebagai justifikasi alasan UNESCO
ingin menghapus SRGBV di negara Zimbabwe. Sudah 20 tahun Zimbabwe mengurus
masalah SRGBV dan terbukti masalah ini tidak akan mudah dihapus. Berdasarkan
data dari penelitian dan laporan, UNESCO dan Zimbabwe harus sejalan dan secara
adil mengatasi SRGBV.
Kemudian,

sebagian

besar

kekerasan

kepada

siswa-siswi

masih

disembunyikan karena para korban sulit membicarakan pengalaman mereka dengan
guru, orang tua dan atau pada perwakilan yang berwenang. Masyarakat di Zimbabwe
lebih memilih berbicara tentang kekerasan sebagai sesuatu yang dialami oleh orang
lain.17 Artinya, SRGBV bukan masalah mereka jika tidak terjadi dalam kehidupan
mereka. Tindakan ini membuktikan bahwa SRGBV tidak dipikirkan sebagai masalah
bersama oleh masyarakat, melainkan hanya masalah yang harus diatasi oleh korban
saja. Perihal ini membentuk pola pikir masyarakat yang secara tidak sadar
menganggap bahwa SRGBV adalah masalah yang tidak serius.

16

Research and Advocacy Unit (RAU), “Gender Based Violence Within Secondary Schools in
Zimbabwe*”, 2018, hlm. 4, diakses pada 3 Maret 2019.
17
Ibid.
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Dengan gagalnya mendisiplinkan pelaku (baik murid, guru atau staf sekolah),
menyangkal adanya kekerasan berbasis gender serta menumbuhkan budaya otoriter di
mana perilaku guru tidak dapat dipertanyakan dan karakter yang bersifat agresif dapat
diterapkan di sekolah, siswa kemudian belajar bahwa SRGBV adalah aspek normal
dari kehidupan sekolah. Lingkungan sekolah seperti ini tidak kondusif untuk
digunakan belajar atau untuk pembentukan hubungan secara dewasa antar siswa,
dengan guru atau staf sekolah.18 Selain negara, aktor non negara, ada juga masyarakat
dalam sekolah maupun komunitas yang berpengaruh terhadap penghapusan SRGBV.
Maka daripada itu, sangat penting juga untuk melihat referensi upaya yang pernah
dilakukan untuk mengatasi SRGBV.
Tentunya sudah ada organisasi lain yang melakukan penelitian terkait
SRGBV di Zimbabwe, seperti USAID. Organisasi tersebut dalam tinjauan
pustakanya pada laporan tahun 2003, menunjukkan bahwa kekerasan berbasis gender
di sekolah belum bisa ditangani oleh negara-negara berkembang. Tetapi memang
USAID mengakui bahwa sejumlah inisiatif telah dilakukan. Contohnya di Zimbabwe,
ada beberapa organisasi ‘that are in it together’ termasuk pemerintah, NonGovernmental Organizations (NGOs), Faith Based Organizations (FBOs) and
Community Based Organizations (CBOs), civil society dan UN agencies. Program
yang mereka lakukan meliputi kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang
pelecehan anak, konseling, penyebaran informasi tentang HIV dan AIDS, serta
18

Fiona Leach, Pamela Machakanja, “Gender Violence in Schools Zimbabwe”, 2004, diakses pada 3
Maret 2019.
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penggunaan kondom. Kebutuhan untuk berbagi tanggung jawab dan membentuk
koalisi atau kemitraan antara pemegang kepentingan sebenarnya sudah disadari dan
dibentuk.19 Kesadaran ini menjadi awal baik bagi Zimbabwe dan khususnya
UNESCO untuk terus saling mengingatkan bahwa koordinasi antara dua aktor ini
penting untuk dilaksanakan agar mereka bisa saling membantu dalam melengkapi
kekurangan masing-masing terkait mengatasi masalah SRGBV.
Upaya yang telah dilakukan Zimbabwe pula memang tidak langsung fokus
untuk menangani segala bentuk dari SRGBV. Sejak Zimbabwe merdeka, pemerintah
selalu memprioritaskan investasi di bidang pendidikan yang ditunjukkan dari fakta
bahwa pendidikan mendapat bagian terbesar dari anggaran nasional Zimbabwe.
Negara ini juga berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan
perempuan. Sejalan dengan komitmen ini, Zimbabwe telah meratifikasi sejumlah
instrumen regional dan internasional termasuk Convention on the Elimination of all
forms of Discrimination Against Women (CEDAW), the Beijing Platform for Action
(BPfA), the African Charter on the Rights of Women dan the Southern African
Development Community Protocol on Gender and Development.20 Pemerintahan di
Zimbabwe sudah terlihat bisa mengenali dan melakukan upaya untuk mengatasi
SRGBV yang termasuk mencapai goal 4 dari SDGs, namun belum ada solusi yang
membawakan hasil yang diharapkan melihat SRGBV masih tetap terjadi.

19

Claudia Mitchell, Iwani Mothobi-Tapela, “Taking Action: Gender-Based Violence in and around
Schools in Swaziland and Zimbabwe”, 2004, hlm. 43, diakses pada 3 Maret 2019.
20
United Nations, Loc. cit.

12

Upaya UNESCO sendiri untuk menghapus SRGBV di Zimbabwe adalah
melalui Global Guidance yang dibuat dengan UN Women dan alat “Connect With
Respect” dengan tujuan untuk membantu guru dalam membangun hubungan gender
yang setara antara siswa-siswi agar bisa saling menghormati satu sama lain.
1.3

Pembatasan Masalah
Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis masalah kekerasan berbasis gender

di sekolah terhadap siswa-siswi di Zimbabwe yang ditangani oleh UNESCO sebagai
Organisasi Internasional. Penelitian ini difokuskan ke sekolah dasar, sekolah
menengah pertama dan sekolah menengah atas di Zimbabwe. Peneliti membatasi
penelitian ini dalam kurun waktu tahun 2016 sampai 2019 dimana tahun 2016
merupakan permulaan dari upaya UNESCO dalam menghapus SRGBV dengan
pembentukan alat “Connect With Respect” di Zimbabwe kemudian peluncuran
Global Guidance hingga tahun 2019 adanya penerapan dari alat “Connect With
Respect”.
1.4

Perumusan Masalah
Peneliti merumuskan masalah yang dipaparkan dengan satu pertanyaan

penelitian yakni, “Bagaimana Upaya UNESCO dalam Menghapus School-Related
Gender-Based Violence (SRGBV) di Zimbabwe?”
1.5

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1

Tujuan Penelitian

13

Penelitian dilakukan untuk menjelaskan upaya yang dilakukan oleh UNESCO
di Zimbabwe. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membuka wawasan
peneliti terkait masalah School-Related Gender Based Violence (SRGBV) di
Zimbabwe dan upaya UNESCO dalam menghapus masalah tersebut sebagai sebuah
Organisasi Internasional.
1.5.2

Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian ini berkontribusi terhadap lebih banyaknya literatur yang

membahas isu School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) di Zimbabwe dan
upaya UNESCO dalam membantu mengatasinya sebagai sebuah Organisasi
Internasional. Selain itu, penelitian ini berfungsi sebagai bahan referensi bagi yang
mengambil studi Hubungan Internasional dan tertarik dengan informasi mengenai
masalah tersebut. Penelitian ini juga membantu pembaca untuk mengenali bahwa
aspek kesetaraan gender memiliki pengaruh dalam pelaksanaan pendidikan di sekolah
suatu negara.
1.6

Kajian Literatur dan Kerangka Pemikiran

1.6.1

Kajian Literatur
Isu School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) sudah mendapat

perhatian dunia termasuk United Nations Educational, Science and Cultural
Organization (UNESCO). Isu tersebut disebabkan oleh berbagai macam faktor yang
akan dilampirkan pada bagian penelitian ini.
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Faktor pertama adalah peran dari sekolah yang menentukan perilaku siswasiswi untuk melakukan kekerasan atau tidak. Penyebab ini sudah dibahas oleh Fiona
Leach lewat artikel jurnalnya yang berjudul, “Learning to be Violent: The role of the
school in developing adolescent gendered behavior” dalam jurnal Compare: A
Journal of Comparative and International Education21 dan Fatuma Chege di
“Journal of International Cooperation in Education”, dengan judul Education and
Empowerment of Girls against Gender-based Violence22. Mereka berpendapat bahwa
perilaku kekerasan oleh laki-laki diterima sebagai norma sedangkan perempuan
diperlakukan tidak adil karena kekerasan tersebut. Guru di sekolah kemudian
diharapkan bisa menjadi agen sosialisasi perubahan. Namun, tetap ada guru juga yang
menjadi pelaku kekerasan sehingga pentingnya bagi guru untuk memiliki pemahaman
gender yang dapat membangun hubungan yang setara antar siswa. Argumen Leach
dan Chege akan membantu penelitian untuk menunjukkan bahwa ada prioritas untuk
mengatasi masalah dari penyebab yaitu peran sekolah dalam membiasakan perlakuan
kekerasan pada perempuan dan tidak mempedulikan kesetaraan gender.
Selanjutnya, norma di sekolah yang lebih mengarah pada ketidakadilan bagi
perempuan menyebabkan perempuan tidak lagi merasa setara dengan laki-laki. Fakta
tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam artikel jurnal yakni, “Female Students’

21

Fiona Leach, “Learning to be Violent: The role of the school in developing adolescent gendered
behavior”, Compare: A Journal of Comparative and International Education (UK: Routledge, 2003),
diakses pada 27 Februari 2019.
22
Fatuma Chege, “Education and Empowerment of Girls against Gender-based Violence”, Journal of
International Cooperation in Education, 2007, Vol.10 No.1, diakses pada 27 Februari 2019.
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Perceptions of Gender and Academic Achievement: A Case of Sixth Form Girls in
Zimbabwean School” oleh Edmore Mutekwe, Maropeng Modiba dan Cosmas
Maphosa23 serta artikel jurnal berjudul, “Gender-based Violence in Primary Schools
in the Harare and Marondera Districts of Zimbabwe” di Journal of Sociology and
Social Anthropology, karya E. Chikwiri dan E.M. Lemmer24. Mereka menjelaskan
mengenai perbedaan perlakuan gender antara laki-laki dan perempuan baik di dalam
dan luar sekolah. Khusus untuk kekerasan berbasis gender di sekolah, adanya
pendisiplinan bagi perempuan dan dominasi oleh laki-laki membuat masalah ini tetap
terus terjadi. Argumen dari kedua karya ini membantu penelitian untuk membuktikan
bahwa dari penyebab ada perbedaan gender, dapat timbul ketidaksetaraan yang
mengarah pada munculnya perilaku kekerasan. Dalam penelitian ini, akan dibahas
bahwa perilaku kekerasan tidak hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tapi bisa
perempuan. Individu manapun bisa menunjukkan perilaku kekerasan jika ada
keinginan dan lingkungan atau situasi yang mendukung.
Faktor terakhir adalah peran dari pemerintah yang perlu diperhitungkan.
Dalam background paper yang dipersiapkan untuk Education for All Global
Monitoring Report 2003/4 bagi UNESCO, berjudul “Gender and violence in schools”

23

Edmore Mutekwe, Maropeng Modiba, “Cosmas Maphosa, Female Students’ Perceptions of Gender
and Academic Achievement: A Case of Sixth Form Girls in Zimbabwean School”, J Soc Sci, 2012,
diakses pada 27 Februari 2019.
24
E. Chikwiri, E.M. Lemmer, “Gender-based Violence in Primary Schools in the Harare and Marondera
Districts of Zimbabwe”, J Sociology Soc Anth, 2014, diakses pada 27 Februari 2019.
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karya Mairead Dunne, Sara Humphreys, Fiona Leach25 dan artikel jurnal Gender and
Education dengan judul “Education Policy and Gender in Zimbabwe” dari Rosemary
Gordon26, menegaskan bahwa pemerintah gagal untuk mengakui dan menangani
dengan benar mengenai masalah kekerasan berbasis gender di sekolah. Khusus untuk
artikel jurnal yang ditujukan kepada UNESCO, isinya masih berupa laporan saja
tanpa memberitahukan upayanya. Umumnya, upaya UNESCO bisa diketahui lewat
website resmi organisasi. Kemudian, secara khusus pula di Zimbabwe, tidak ada
perubahan yang mendatangkan dampak untuk mengatasi ketidaksetaraan dalam
pendidikan walaupun setelah merdeka. Tapi, nanti akan dijelaskan dalam penelitian
ini bahwa pemerintah tidak sepenuhnya gagal karena sudah ada upaya yang
ditunjukkan. Upayanya memang tidak sesuai kebutuhan siswa-siswi di sekolah
karena parameter keberhasilan dari negara yang berbeda dengan yang seharusnya
diperlukan.
Ketidaksetaraan gender terjadi tidak hanya di sekolah, tapi di rumah dan
komunitas tanpa sepengetahuan sekolah. Guru yang dilihat sebagai instrumen kunci
untuk membawa perubahan harus mempunyai inisiatif sendiri untuk tidak melakukan
kekerasan terhadap siswa-siswi. Semua siswa pasti memiliki permasalahan sendiri di
luar sekolah, bisa saja pengalaman kekerasan di rumah. Jika tidak ada lagi praktek
kekerasan berbasis gender, maka guru bisa memperlihatkan bahwa kekerasan
25

Mairead Dunne, Sara Humphreys, Fiona Leach, “Gender and violence in schools”, UNESCO, 2003,
diakses pada 28 Februari 2019.
26
Rosemary Gordon, Education Policy and Gender in Zimbabwe (Routledge: Gender and Education,
1994), diakes pada 28 Februari 2019.
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sebenarnya tidak ditoleransi baik di ruang pribadi maupun publik. Secara perlahan,
kekerasan akan ditolak oleh sekolah dan berpengaruh pada pengurangan kekerasan
yang dilakukan oleh sesama siswa. Dampaknya adalah perubahan pada peran gender
yang selalu ditekankan oleh lingkungan individu. Setelah terjadi kekerasan,
pemerintah bisa menyesuaikan solusi dengan kebijakan, program, tindakan yang bisa
mengatasi permasalahan SRGBV.
1.6.2

Kerangka Pemikiran
Dalam membantu menjawab pertanyaan penelitian, peneliti menggunakan

teori liberalisme institusional, konsep peran dan fungsi organisasi internasional,
konsep budaya, hak asasi manusia dan gender serta School-Related Gender-Based
Violence.
Penelitian ini menggunakan teori liberalisme institusionalisme sebagai teori
utama dan acuan. Ide yang paling berpengaruh dalam teori ini adalah peran institusi
dalam dunia politik dan hubungan internasional. Dalam teori ini, Keohane
menjelaskan bahwa institusi internasional bisa membuat kerja sama menjadi lebih
mudah untuk dilakukan. Menurut liberal institusional, institusi internasional adalah
organisasi internasional. Institusi bisa menyediakan flow of information yang dapat
mengurangi dampak dari ketidakstabilan dan ketidakamanan negara. Kemudian,
institusi juga menyediakan forum untuk negosiasi antar negara anggota. Selain itu,

18

institusi bisa meningkatkan kemampuan pemerintah untuk mengimplementasikan
komitmen negara sendiri.27
Selanjutnya, penelitian ini menggunakan beberapa konsep yang digunakan
untuk menjelaskan isu yang dibahas. Pertama, IGOs adalah organisasi yang
setidaknya memiliki 3 negara sebagai anggota, melakukan aktivitas di beberapa
negara, dan diciptakan melalui perjanjian, piagam, atau undang-undang. Mayoritas
IGO memiliki kesamaan kepentingan yang memotivasi negara untuk bekerja sama
pada masalah yang secara langsung mempengaruhi mereka semua. IGOs dipandang
sebagai aktor yang memiliki hak untuk mengajak negara bertindak atau mengubah
perilaku negara. IGOs bisa memilih negara untuk melaksanakan atau melindungi
kebijakan tertentu. Menurut Karns, Mingst dan Stiles, masih banyak masalah yang
tidak bisa diselesaikan oleh negara berdaulat yang bertindak sendiri. Tindakan
penyelesaian masalah membutuhkan kerja sama antara negara dan aktor nonnegara.28
Menurut C. Archer, Organisasi Internasional memiliki peran dan fungsi yang
dilakukan dalam sistem internasional. Pertama, peran organisasi internasional dapat
diidentifikasi menjadi dua bagian yakni sebagai arena dan aktor. Organisasi
internasional bisa menjadi arena atau forum dimana organisasi menyediakan tempat

27

Robert Jackson, Georg Sørensen, Introduction to International Relations Theories and Approaches
(UK: Oxford University Press, 2013), hlm. 110 & 112, diakses pada 26 Februari 2019.
28
Margaret P. Karns, Karen A. Mingst, Kendall W. Stiles, International Organizations: The Politics and
Processes of Global Governance (United States of America: Lynne Rienner Publishers, 2015), hlm. 1,
12-15, diakses pada 26 Februari 2019.
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pertemuan bagi negara anggota untuk berkumpul dan berdiskusi, berdebat, kerja sama
atau saling tidak setuju. Peran organisasi internasional sebagai arena adalah netral.
Organisasi internasional juga menyediakan negara anggota dengan kesempatan untuk
mengembangkan sudut pandang dan saran negara sendiri dalam forum yang lebih
terbuka dan publik. Kemudian, organisasi internasional juga memiliki peran sebagai
aktor yang independen. Kapasitas aktor dari institusi internasional bergantung pada
resolusi, rekomendasi, atau perintah yang dikeluarkan badan institusi dan bersifat
‘memaksa’ pada beberapa atau semua negara anggota untuk bertindak secara berbeda
daripada yang umumnya mereka lakukan.29
Kedua, fungsi organisasi internasional menentukan bagaimana mereka
bekerja. Fungsinya berupa artikulasi dan agregasi dimana organisasi internasional
dapat melakukan tugas artikulasi kepentingan dan agregasi dalam urusan
internasional. Organisasi internasional sebenarnya beroperasi dalam tiga cara dalam
konteks sistem internasional: mereka dapat menjadi instrumen untuk artikulasi dan
agregasi kepentingan, atau mereka dapat menjadi forum di mana kepentingan tersebut
diartikulasikan, atau mereka dapat mengartikulasikan kepentingan yang terpisah dari
kepentingan anggota. Kemudian, organisasi internasional berkontribusi dalam
pembentukan norma di hubungan internasional. Piagam PBB sendiri memberikan
seperangkat nilai untuk sistem internasional dimana rakyat menegaskan kembali
kepercayaan mereka terhadap hak asasi manusia, dalam kesetaraan hak antara hak

29

Clive Archer, International Organizations (USA: Routledge, 2001) diakses pada 6 Maret 2019.
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laki-laki dan perempuan serta negara besar dan kecil. Adapula fungsi sosialisasi yang
dilakukan dalam negara oleh sejumlah lembaga. Tujuan sosialisasi adalah untuk
menanamkan kesetiaan individu terhadap sistem dalam kehidupannya dan untuk
menerima nilai-nilai yang berlaku dari sistem tersebut serta lembaganya. Selama
periode waktu tertentu, pemerintahan negara dapat disosialisasikan untuk bertindak
sesuai dengan yang diterima oleh seluruh komunitas internasional. Terakhir,
organisasi internasional sangat berharga dalam komunikasi dan informasi.
Pertumbuhan organisasi internasional bersama dengan peningkatan dan kemudahan
untuk menggunakan media komunikasi berarti negara berdaulat tidak lagi dominan
dalam pertukaran informasi internasional. Pembentukan organisasi seperti PBB dan
institusi yang terkait telah menghasilkan forum untuk pemerintah - tempat mereka
dapat mengeluarkan dan menerima informasi. PBB dan institusi terkait lainnya
bertindak sebagai penyedia informasi. Situs web oleh organisasi internasional telah
berkembang dan menyediakan sumber informasi bagi pelajar dan masyarakat.30
Salah satu permasalahan yang diatasi oleh organisasi internasional adalah
School-Related Gender-Based Violence (SRGBV). Menurut UNESCO, SRGBV
adalah tindakan tindakan kekerasan seksual, fisik atau psikologis yang dialami oleh
anak-anak di dan sekitar sekolah karena stereotip, dan peran atau norma yang
dikaitkan atau diharapkan dari mereka karena jenis kelamin atau identitas gender
mereka. SRGBV juga mengacu pada perbedaan antara pengalaman anak laki-laki dan

30

Ibid.
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perempuan tentang kerentanan mereka terhadap kekerasan. Insiden SRGBV dapat
terjadi di kelas, asrama, dan jalan serta area di dekat sekolah. SRGBV terdiri dari
berbagai tindakan yang termasuk, tetapi tidak terbatas pada: i) bullying, termasuk
pelecehan verbal dan atau fisik, ii) pelecehan seksual, juga disebut sebagai
'menggoda' atau sindiran, iii) tindakan seksual sebagai ganti nilai bagus atau untuk
pembayaran uang sekolah, iv) sentuhan non-konsensual atau kekerasan seksual, v)
rayuan atau pelecehan seksual terhadap pelajar oleh seorang guru, dan vi) toleransi
(atau dorongan) terhadap dominasi atau agresi laki-laki di dalam lingkungan
sekolah.31
Penyebab masalah kekerasan berbasis gender di sekolah dilihat dari banyak
faktor termasuk budaya gender yang menegakkan secara tidak adil perlakuan yang
didapatkan oleh anak laki-laki dan perempuan di sekolah. Budaya itu sendiri
didefinisikan sebagai pola khas dari ide, kepercayaan, dan norma yang mencirikan
cara hidup dan hubungan masyarakat atau kelompok dalam suatu masyarakat.
Ideologi gender yang ditentukan budaya dapat menetapkan hak dan tanggung jawab
serta perilaku yang ‘pantas’ untuk laki-laki dan perempuan. Ideologi gender ini
memperkuat kekuatan laki-laki dan gagasan tentang inferioritas perempuan.
Seringkali budaya secara sempit diartikan sebagai ‘kebiasaan’ atau ‘tradisi’, dan
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UNGEI, UNESCO, “School-Related Gender-Based Violence (SRGBV)”, UNGEI – UNESCO Discussion
Paper, 2013, hlm. 4, diakses pada 7 Januari 2019.
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dianggap tidak dapat diubah. Meskipun demikian, budaya sebenarnya bisa menjadi
fleksibel.32
Kemudian, konsep gender juga mengacu pada ide-ide yang ditentukan secara
sosial terhadap apa artinya menjadi laki-laki atau perempuan. Gender melihat
bagaimana biologi seseorang dihargai secara budaya dan diinterpretasikan ke dalam
gagasan yang diterima secara lokal tentang apa artinya menjadi seorang laki-laki atau
perempuan. Hubungan kekuasaan hierarkis antara laki-laki dan perempuan
berdasarkan gender dibangun berdasarkan konstruksi sosial, dan tidak berasal
langsung dari biologi. Identitas gender dan ekspektasi terkait peran dan tanggung
jawab menjadi terus berubah antara dan didalam budaya. Kekuatan hubungan gender
menembus institusi sosial sehingga gender tidak pernah tidak hadir atau tidak
berpengaruh.33 Pemerintah juga pasti di satu sisi, bisa terpengaruh oleh budaya
gender yang sudah lama berkembang di suatu negara. Dengan negara yang memiliki
tantangan

sendiri

untuk

menyelesaikan

SRGBV,

organisasi

internasional

mengandalkan sekolah untuk mengubah budaya gender yang membentuk hubungan
tidak setara antara siswa-siswi.
Sering munculnya masalah SRGBV di suatu negara menunjukkan buruknya
sistem pendidikan. Padahal, pendidikan adalah hak setiap manusia. Masih banyak
anak-anak yang seharusnya bisa bersekolah, tidak bisa mendapatkan akses
32
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pendidikan khususnya di negara berkembang. Pendidikan menjadi prioritas untuk
mengakhiri kesenjangan gender dan mendukung adanya kesetaraan gender. Tetapi,
ketika anak-anak berhasil mengatasi banyak hambatan yang menghalangi akses ke
sekolah, masih ada lagi perlakuan diskriminatif yang sebenarnya juga melanggar
persamaan hak mereka atas pendidikan. Inisiatif yang umumnya dibuat adalah dengan
mencoba menghilangkan hambatan akses sekolah dan mengukur keberhasilan lewat
peningkatan jumalah anak yang mendaftar sekolah tanpa memperhatikan hambatan
untuk belajar yakni kekerasan yang dialami dalam sekolah. Bukan hanya kurikulum
yang mengajarkan rasa hormat anak terhadap HAM; konteks di mana pembelajaran
berlangsung juga bisa memberikan sebuah edukasi. Jika lingkungan sekolah terus
membiarkan adanya toleransi terhadap kekerasan, maka aksi ini memberi instruksi
yang menyatakan legitimasi kekerasan dan memperkuat ketidaksetaraan gender.34
Jadi, setelah anak-anak ada akses untuk pendidikan, belum ada kepastian bahwa
mereka bisa bersekolah dengan aman. SRGBV terjadi karena pelaku menggunakan
pandangan tindakan kuat dan lemah yang berdasarkan seks dan gender seseorang.
Jadi, kerangka pemikiran dalam penelitian ini mencoba mengarahkan
argumen untuk menjawab pertanyaan penelitian. Salah satu aspek dari pertanyaan
penelitian menekankan pada organisasi yang membantu mengatasi masalah. Bantuan
muncul karena pemerintah belum bisa mengatasi masalah sendiri, biasanya sudah ada
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upaya tapi tidak tepat sasaran. Fokus pada upaya Organisasi Internasional dapat
dilihat di teori Liberalisme Insitusional. Teori ini mendukung pentingnya organisasi
dalam memastikan bahwa negara menerapkan komitmen organisasi internasional
yang sudah dibangun sebagai petunjuk dan solusi untuk penyelesaian masalah dan
akhirnya seluruh lapisan masyarakat mematuhi dan mengikuti peraturan negara.
Selanjutnya, ada pembahasan mengenai organisasi internasional yang memiliki
kapasitas untuk bisa kerja sama dan melakukan koordinasi dengan negara anggota.
Adapula lanjutan pembahasan berupa peran dan fungsi organisasi internasional yang
memperkuat posisinya sebagai aktor non-negara yang memiliki legitimasi yang
cukup dan bisa diandalkan untuk membantu mengatasi masalah dalam negara. Salah
satu masalah yang sudah mendapat perhatian global yaitu School-Related GenderBased Violence (SRGBV) terbukti tidak bisa diatasi sendiri oleh pemerintah karena
penyebabnya yang cukup banyak dan saling berkaitan satu sama lain termasuk
budaya dan ketidaksetaraan gender. Budaya gender yang menyebabkan diskriminasi
menjadi penghalang bagi anak-anak yang ingin mendapatkan pendidikan. Semakin
sulit untuk mempertahankan edukasi yang adil bagi laki-laki dan perempuan, yang
seharusnya menjadi hak mereka.
1.7

Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data

1.7.1

Metode Penelitian
Dalam penulisan penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian

kualitatif.

Metode

tersebut

berupaya

untuk

memahami

fenomena

sosial;
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menghasilkan data deskriptif dari objek yang diamati sehingga penelitian ini disajikan
dengan analisa penelitian deskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan
informasi mengenai keadaan suatu gejala apa adanya sesuai saat penelitian
dilakukan.35
1.7.2

Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu

dengan studi dokumen. Sumber studi dokumen berupa pengumpulan data sekunder
yang berasal dari buku, artikel jurnal, internet sebagai salah satu sumber informasi
mengingat terbatasnya informasi mengenai data kasus dalam buku maupun jurnal.
1.8

Sistematika Pembahasan
Penelitian akan terbagi dalam lima bab. Bab I berisi tentang pendahuluan

yang meliputi latar belakang masalah, deskripsi masalah, perumusan masalah,
pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian literatur, kerangka
pemikiran, metode penelitian, teknik pengumpulan data dan sistematika pembahasan.
Bab II membahas mengenai permasalahan School-Related Gender-Based
Violence (SRGBV) di Zimbabwe yang meliputi bentuk SRGBV, faktor penyebab,
dampak pada kehidupan siswa-siswi dan upaya pemerintah untuk menghadapi
permasalahan ini di Zimbabwe.
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Bab III adalah pembahasan mengenai profil dan gambaran umum UNESCO,
meliputi sejarah singkat, visi, misi organisasi ini. Kemudian, adapula pembahasan
mengenai kehadiran UNESCO di Afrika dan akhirnya di Zimbabwe.
Bab IV merupakan analisa upaya UNESCO di periode 2016-2019, dalam
menghapus School-Related Gender-Based Violence (SRGBV) di Zimbabwe.
Upayanya berupa Global Guidance yang dibuat dengan UN Women dan alat
“Connect With Respect” yang membantu guru untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Bab V berisi kesimpulan yang diambil dari analisa pertanyaan penelitian
yakni bagaimana upaya UNESCO dalam menghapus School-Related Gender-Based
Violence (SRGBV) di Zimbabwe.

