
BAB VI  

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

 Program GEWE mrupakan program yang diperuntukan untuk menegakkan 

kesetaraan gender di dunia, khususnya pada negara-negara yang berkembang. 

Mayoritas negara berkembang masih menganggap bahwa pria adalah kaum superior 

dibandingkan dengan wanita dikarenakan berbagai macam alasan, salah satunya 

adalah dikarenakan budaya negara-negara yang umumnya bersifat patrilineal. Hal itu 

menyebabkan wanita seringkali menjadi korban dominasi pria dalam berbagai macam 

hal baik itu pekerjaan,jabatan, maupun hal-hal kecil lainnya. Kenya sendiri 

merupakan negara yang memiliki tingkat ketimpangan gender yang sangat tinggi 

dibandingkan dengan negara-negara Afrika Timur lainnya, khususnya dalam bidang 

partisipasi wanita dalam bidang politik. Oleh karenanya program GEWE menyasar 

Kenya ditambah dengan adanya komitmen Kenya untuk menjadikan negaranya 

menjunjung kesetaraan gender, membuat program ini secara komitmen telah dimiliki 

oleh kedua pihak yang bersangkutan. 

Program GEWE yang menyasar Kenya lebih melihat dari peran UNDP 

sebagai instrumen, hal itu dilihat dari bagaimana UNDP mampu untuk menyamakan 

nilai maupun paradigma yang dimilikinya dengan Kenya sekaligus untuk mencapai 

tujuan politik negara tersebut. Program GEWE merupakan program yang 



menitikberatkan perlunya kesetaraan gender untuk diterapkan dan bagaimana wanita 

dan laki-laki dapat setara dalam segala bidang, program ini penulis nilai cukup 

berhasil diterapkan di Kenya, hal itu dapat dilihat dari bagaimana representatif wanita 

di Kenya bertambah sekitar 10% setelah berjalannya program tersebut, serta dari 

bagaimana masyarakat secara umum melihat kesetaraan gender sebagai suatu hal 

yang penting untuk dilakukan. Penulis juga melihat keberhasilan program ini dari 

segi pemberantasan FGM dimana masyarakat Kenya mulai meninggalkan praktik 

tersebut, dan adanya komitmen negara untuk memberantas GBV dan FGM dengan 

membentuk badan khusus yang bertujuan untuk memberantas praktik FGM. Penulis 

menilai hal ini cukup memberikan dampak signifikan yang positif bagi masyarakat 

Kenya yang tingkat praktik FGM-nya sudah mulai menurun, dan menunjukkan 

adanya behavioral change dari masyarakat Kenya dalam memandang hal tersebut.  

Apabila dianalisa menggunakan variabel arena maka dapat dilihat bagaimana 

peran UNDP sebagai arena dimana organisasi tersebut menjadi tempat terbentuknya 

kebijakan serta membuat pertemuan tertentu untuk membahas permasalahan yang 

menjadi masalah. Program penyetaraan gender di Kenya ini seringkali UNDP dan 

Kenya serta organisasi lain terkait mengadakan pertemuan untuk membahas 

kelanjutan program maupun mempertahankan visi misi yang dimilikinya yang 

bertujuan untuk menjalankan program ini menjadi sukses seperti yang diharapkan. 

UNDP juga sering berkolaborasi dengan Kenya maupun organisasi lain dalam hal 

pembuatan konstitusi pada tahun 2010 dengan mengadakan pertemuan dengan 



berbagai pihak terkait, serta membentuk kebijakan berdasarkan nilai-nilai UNDP 

yang kemudian direalisasikan dalam konstitusi Kenya yang dalam hal ini adalah 

tentang pentingnya kesetaraan gender.  

Variabel lain yang menjadi pembahasan dari Clive Archer yaitu bagaimana 

organisasi internasional berfungsi sebagai instrumen untuk mencapai tujuan politik 

luar negeri suatu negara terlihat dari bagaimana komitmen Kenya juga adalah untuk 

menegakkan kesetaraan gender yang mana merupakan nilai-nilai yang dipercayai 

oleh dunia internasional secara umum dan bertujuan untuk merealisasikannya secara 

nasional. Apabila dilihat dari indikator menyamakan belief, maka dapat terlihat dari 

bagaimana UNDP menyebarkan nilai-nilai kesetaraan gender yang dimilikinya untuk 

diterapkan di Kenya yang bahkan hingga masuk ke ruang konstitusional negara 

tersebut. Segi menyamakan paradigma bahwa isu ketimpangan gender juga telah 

dilakukan oleh UNDP dimana organisasi tersebut berusaha untuk address isu ini 

menjadi suatu hal yang menjadi urgensi nasional dan masalah yang sama-sama perlu 

dicarikan jalan keluarnya melalui pembangunan terhadap wanita, dan women 

empowerment di Kenya. 

Segi aktor merupakan variabel terakhir yang mencangkup bagaimana 

organisasi internasional dapat menjadi suatu aktor yang membantu negara memiliki 

tiga indikator yaitu sifat independen yang dimiliki, sarana terbentuknya relasi, dan 

sebagai pioneer pembuatan kebijakan. Program GEWE yang dilaksanakan di Kenya 

ini UNDP berdiri sendiri sebagai satu kesatuan Lembaga UN yang memiliki otoritas 



khusus dalam pembuatan konstitusi baru yang dikeluarkan di Kenya pada 2010 silam. 

UNDP juga menjadi sarana terbentuknya relasi negara dengan adanya pihak-pihak 

yang dilibatkan dalam program ini dimana memerlukan tenaga khusus yang cakap 

dalam segala bidangnya seperti ILO dalam menangani pembangunan wanita di 

Kenya, maupun UN Women yang menangani penyebaran gender mainstreaming di 

wilayah perempuan di Kenya. UNDP juga menjadi suatu  pioneer pembuatan 

kebijakan dimana ikut membantu dalam pembuatan konstitusi baru yang ramah 

terhadap wanita pada 2010 silam, menjadikan UNDP dan nilai-nilainya sebagai dasar 

pembentuk kebijakan. Perumusan konstitusi tersebut juga diawasi dan dikawal secara 

langsung oleh UNDP agar sesuai dengan yang dicita-citakan Kenya untuk 

menegakkan kesetaraan gender di negaranya pada 2030. 

Instrumen menjadi bagian penting di program ini dilihat dari bagaimana 

UNDP membantu Kenya untuk bagaimana caranya niai-nilai kesetaran gender dapat 

diterapkan oleh negara yang mana merupakan nilai yang dimiliki oleh UNDP 

semenjak organisasi tersebut berdiri. Belief yang dimiliki dan bagaimana UNDP 

melihat ketimpangan gender ini menjadi suatu masalah dan menyamakannya dengan 

Kenya agar memiliki satu visi bersama yang selaras untuk menegakkan kesetaraan 

gender di negara tersebut, walau dalam beberapa hal dan pihak di Kenya masih 

menerapkan hal-hal yang merendahkan wanita atas nama budaya. Hal ini merupakan 

proses panjang yang memiliki jalan berliku dan memakan waktu yang lama untuk 

diterapkan secara sepenuhnya, namun bukan tidak mungkin Kenya akan mencapai 



kesetaraan gender di negaranya pada tahun 2030 dengan menggandeng berbagai 

pihak yang kompeten untuk merealisasikan cita-cita tersebut. Program ini secara 

efektif mampu sedikit merubah paradigma masyarakat Kenya terhadap perempuan, 

walaupun belum secara signifikan terjadi namun merupakan suatu progress yang 

munpuni. Terkait dengan segala yang menjadi faktor pertimbangan keberhasilan 

program, menurut penulis peran UNDP dinilai aktif dan sukses dalam penyetaraan 

gender di Kenya tahun 2009-2015. 

6.2 Saran 

 Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan oleh penulis, terdapat 

beberapa saran maupun rekomendasi terkait penelitian yang lebih jauh : 

1. Sebelum memilih program sebagai salah satu cara menganalisis peran suatu 

organisasi internasional, alangkah lebih baik jika program yang berjalan tersebut telah 

usai 

2.  Sebelum memilih program sebagai salah satu cara mengenalisis peran organisasi 

internasional, harus memiliki bukti jelas bahwa organisasi itulah yang mempunyai 

framework utama 

3. Pilihlah tema yang memudahkan dalam mengerjakan skripsi dengan data yang 

banyak, dan jangan meremehkan skripsi tentang peran karena peran memiliki tingkat 

elaborasi data yang cukup sulit dan kasus yang repetitif. 


