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● Gerakan Njuh Sekolah Maning (GNSM) 
sebagai komitmen Pemerintah 
Kabupaten Pemalang untuk fokus pada 
masalah anak berpotensi putus sekolah 
(ABPS).

Latar Belakang 
Program

● Sekitar 19,5% atau 3.328 dari sekitar
17.000 anak berusia sekolah (7-18 
tahun) di 5 desa, di 5 kecamatan Kab. 
Pemalang berpotensi putus sekolah
(SIPBM, 2021).



Bekerja

Apa Saja Faktor yang 
Membuat Anak 
Beresiko Putus 
Sekolah?

*Diolah dari berbagai sumber

Mengasuh adik/anggota 
keluarga

Orang tua berencana 
menghentikan pendidikan anak

Status menikah

Prestasi akademik yang 
tidak maksimal

Bullying

Dikeluarkan dari sekolah



Faktor-faktor 
tersebut 
hanyalah
“Puncak Dari 
Gunung Es”

Bias/Stereotipe Gender di 
Masyarakat



Bias/stereotipe gender sering 
menjadi faktor yang diabaikan 
ketika menangani 
permasalahan murid di 
sekolah. 



Perspektif dan isu gender 
yang mempengaruhi 
pembelajaran SISWI di sekolah

● Perempuan bertanggungjawab untuk pekerjaan domestik.

● Kehamilan dan pernikahan dini.

● Kekerasan berbasis gender di sekolah.

● Tidak ada akses yang memadai kepada informasi maupun fasilitas kesehatan 
reproduksi bagi perempuan.



Perspektif dan isu gender 
yang dapat mempengaruhi 
pembelajaran SISWA di sekolah

● Anggapan bahwa sekolah tidak penting. 

● Sikap-sikap agresif (memberontak, berkelahi, dll) untuk mendapatkan pengakuan di 
antara teman sebaya.

● Perundungan.

● Kurangnya keterlibatan keluarga dan persepsi keluarga tentang pendidikan bagi 
anak laki-laki.



Sekolah Responsif Gender
mengakomodir kebutuhan dan kesempatan yang sama bagi
murid perempuan maupun laki-laki.



Responsif gender berarti membuat sekolah peka 
terhadap ketimpangan dan masalah gender pada 

siswi/siswa. Sehingga dapat mencegah dan 
mengurangi dampak negatif hal tersebut pada 

murid. 



Landasan Formal 
Sekolah Responsif Gender

Gerakan Njuh
Sekolah Maning

Pemkab Pemalang
dan UNICEF

Instruksi Presiden No 9 
Tahun 2000 tentang 

Pengarustamaan Gender 
Dalam Pembangunan 

Nasional

Peraturan Menteri 
Pendidikan Nasional Nomor 

84 Tahun 2008 tentang 
Pedoman Pelaksanaan 

Pengarustamaan Gender 
Bidang Pendidikan



Tujuan Program

Menurunkan resiko anak putus sekolah melalui 
peningkatan kapasitas sekolah dalam 

mengembangkan sekolah responsif gender.







Program Serupa 
Sudah dilakukan di
India dan Kenya Praktik baik:

● Kepala sekolah dan 
institusi yang responsif 
gender.

● Pendekatan kepada 
orang tua untuk 
membawa kembali 
anaknya (terutama 
perempuan) ke sekolah 
–konteks pandemi 
Covid.

● Rencana aksi untuk 
membangun 
lingkungan sekolah 
yang tanggap gender.

124 Sekolah di India

100 Sekolah di Kenya



Bagian dari jaringan Global School 
Leaders (GSL), kumpulan program 
yang berfokus pada peningkatan 
kualitas kepemimpinan pendidikan, 
seperti di India, Malaysia, dan Kenya.

www.globalschoolleaders.org

1. KS bergabung ke dalam grup WA 
(berdasarkan gugus).

2. KS berkoordinasi di sekolah untuk 
membentuk tim inti PUG.

3. KS mengundang anggota tim inti 
PUG ke dalam grup Whatsapp.

4. Tim inti PUG hadir pada workshop 
pertama.

Langkah
Setelah Ini



Mari kita sukseskan 
Gerakan Njuh 
Sekolah Maning 
dan menjadi contoh 
secara nasional


