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Alhamdulilah. Beriring dengan rasa syukur ke hadirat Allah 
Subhanahu wa Ta’ala, akhirnya buku untuk Ibu Linda Amalia 
Sari Gumelar ini berada dalam genggaman tangan pembaca. 
Ijinkan saya mempergunakan sebutan Bu Linda, sebagaimana 
Ibu Linda Amalia Sari Gumelar dipanggil sehari-hari.  

Jejak Langkah Linda Gumelar untuk Perempuan dan Anak Indonesia 
ini merupakan catatan penghargaan dari para penulis di dalam 
buku ini kepada Bu Linda, sewaktu beliau menjabat sebagai 
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
periode tahun 2009-2014. Melalui tulisan para penulis, kita dapat 
bersaksi tentang jejak langkah kegigihan Bu Linda 
memperjuangkan kesetaraan gender, pemberdayaan 
perempuan, perlindungan dan tumbuh kembang anak, melalui 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia (KPPPA).  

Buku ini merupakan bunga rampai tulisan dari para sahabat dan 
kawan-kawan yang pernah bekerja bersama dengan KPPPA 
semasa kepemimpinan Bu Linda. Para penulis mengajak kita 
untuk melihat dan mengenal lebih dalam sosok Bu Linda yang, 
meminjam istilah dalam tulisan Ari Tulang, adalah “Totalitas 
yang luar biasa”. Tidak hanya dalam menjalankan tugas-tugas 
sebagai Menteri, tetapi di setiap aktivitasnya. Melalui kesan 
kesan yang ditulis tercermin gambaran totalitas Ibu Linda 
Gumelar yang cerdas, baik, ramah, tegas, tetapi rendah hati. 
Sosok yang dikenal memiliki banyak teman dan mudah 
membangun jaringan ini merupakan gambaran perempuan 
Indonesia modern “multitalenta”, yang mempunyai seribu ide 
dan gagasan dan konsisten mewujudkan menjadi nyata.  

Bunga rampai ini juga merupakan perayaaan. Perayaan tentang 



keindahan keragaman budaya Indonesia. Mulai dari merayakan 
keibuan seperti yang ditulis oleh ibu Henny, merayakan 
kesetaraan gender, merayakan pemberdayaan perempuan, 
merayakan tumbuh kembang dan perlindungan anak, serta 
merayakan peran keluarga.  

Keluarga merupakan salah satu perhatian Bu Linda selama 
menjabat sebagai Menteri PPPA. KPPPA berkepentingan dengan 
upaya membangun ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Di 
mana keluarga tidak hanya dipandang sebagai sekumpulan 
yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak, serta anggota keluarga 
lainnya yang menjadi tujuan dan atau sasaran kebijakan. Entitas 
keluarga harus selalu dijadikan titik-pijak dan sebab 
fundamental bentuk-bentuk kebijakan bagi kesejahteraan rakyat. 
Perubahan keluarga dari masa ke masa dari satu tempat ke 
tempat membuktikan bahwa keluarga berperan sebagai 
penanda peradaban manusia.  

Perubahan, khususnya, dan apalagi, perubahan pola pikir, selalu 
membutuhkan proses dan, dengan demikian, perjalanan waktu. 
Melalui tulisan pak Tatang, pengemudi yang setia 
mengantarkan beliau kemana bertugas, ada pelajaran hidup 
tentang pentingnya perubahan pola pikir untuk mewujudkan 
keluarga responsif gender. Interaksi sehari-hari dengan Bu 
Linda membuka pola pikir pak Tatang tentang apa itu 
kesetaraan gender dan bagaimana mempraktekkan dalam 
kehidupan berkeluarga dan bermasyarakat.  

Wujud nyata dan jejak langkah Bu Linda tidak hanya dapat 
disaksikan melalui berbagai produk kebijakan yang dihasilkan 
selama periode kepemimpinannya di KPPPA, sebagaimana 
terungkap di beberapa tulisan dalam buku ini. Tetapi juga 
dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan seperti acara 
Puncak Peringatan Hari Ibu dan Acara Puncak Hari Anak 
Nasional.  

Sebagaimana bersama kita ketahui, membuat dan menerbitkan 



buku tidaklah pernah merupakan kerja tunggal. Apalagi jika 
buku itu berbentuk bunga rampai. Begitu banyak pihak, baik 
perseorangan maupun lembaga, yang ikutserta mempersiapkan 
mewujudkan buku ini di dalam waktu yang relatif tidak lama, 
efektif tigapuluh hari. Oleh karena itu, ijinkan saya pertama kali 
berterima kasih kepada para penulis, editor, serta pembuat 
desain cover buku, yang di tengah berbagai kegiatan 
meluangkan waktu untuk mewujudkan buku ini.  

Kepedulian yang terus menerus terhadap Perempuan Indonesia 
dan keakraban kawan-kawan yang terjalin selama ini 
memunculkan penghargaan dan rasa terima kasih kepada Jurnal 
Perempuan yang membantu penerbitan buku ini.  

Belum lagi kepada kawan-kawan dibalik layar yang menggagas 
ide, mengingatkan para penulis untuk mengirim tulisannya, 
mengumpulkan, mengirim untuk diedit, dan semangat 
kebersamaan yang luarbiasa, merupakan bagian terwujudnya 
buku ini. Kepada semua kawan-kawan yang tidak dapat saya 
sebut satu persatu itu, saya berterima kasih.  

Akhirnya, saya mengucapkan selamat menikmati buku ini 
semoga ada hikmah yang dapat dipetik.  

Jakarta, 10 Oktober 2014  
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