
PENAFIAN: 

Laporan ini disiapkan oleh DevTech Systems, Inc., dan terlaksana berkat dukungan rakyat Amerika Serikat melalui United States Agency for 
International Development (USAID). Isi laporan ini tidak mencerminkan pandangan USAID maupun Pemerintah Amerika Serikat dan 
sepenuhnya menjadi tanggung jawab DevTech Systems, Inc. 

 

MEMPERBAIKI PENGANGGARAN 

BERBASIS GENDER DI INDONESIA 

USAID Economic Growth Support Activity (EGSA) 

Nomor Kontrak: 7200AA18D00010 

Februari 2022 

 

 

 

MELISA TRY HATMANTI, USAID EGSA 



UCAPAN TERIMA KASIH 

Laporan ini disusun oleh Janet Stotsky dan Novita Anggraini, konsultan USAID EGSA. Kami telah 

menerima bantuan yang tak ternilai dalam persiapan laporan ini. Khususnya, kami ingin mengucapkan 

terima kasih kepada Woro Sulistyaningrun, Qurrota Ayun, dan Fitri Handayani (Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas), Muhammad Ihsan (Kementerian Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak), Heru Susanto (Kementerian Keuangan), dan Erna Eko Hartono 

(Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan).  Selain itu, kami juga ingin menyampaikan terima 

kasih kami kepada Farida Hayati (Konsultan Ahli M&E Gender), Bejo Untung, Maya Rostanti, Agus 

Salim, Julius Hendra Hasanuddin, dan Fitria Muslih (PATTIRO), Sri Mastuti (Universitas Indonesia), 

Monica Costa (Curtin University), Dwi Faiz (UN Women), Roma Sinaga dan Maja Bosnic (World 

Bank), Renata Simatupang, Tutu Soepardjo, Teguh Murdjijanto, Rika Hastanti, dan Melisa Hatmanti 

(USAID EGSA), Niaz Shinwari (DevTech Systems), dan para peserta Diskusi Kelompok Terpimpin. 



i     |     MEMPERBAIKI PENGANGGARAN BERBASIS GENDER                                                                                      USAID.GOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMPROVING GENDER BUDGETING  

IN INDONESIA 

USAID Economic Growth Support Activity (EGSA) 

February 2022 

 

 

 





i     |     MEMPERBAIKI PENGANGGARAN BERBASIS GENDER                                                                                      USAID.GOV 

RANGKUMAN EKSEKUTIF  

Laporan ini dipersiapkan oleh USAID Economic Growth Support Activity (USAID EGSA) untuk 

memberikan pandangan termutakhir mengenai pendekatan penganggaran gender di Indonesia, 

menyoroti keberhasilan dan ruang untuk perbaikan. Evaluasi ini menjadi topik hangat karena 

Indonesia sedang merancang ulang Perpres yang menjabarkan pendekatan perencanaan dan 

penganggaran responsif gender (PPRG) di masa depan. Dalam studi ini telah melakukan tinjauan 

terhadap laporan terbaru tentang implementasi penganggaran gender dan bertemu dengan 

perwakilan pemerintah dan masyarakat. 

Studi ini mengkaji semua tahapan pelaksanaan mulai dari perencanaan dan penganggaran hingga 

pemantauan dan evaluasi. Penulis telah berupaya keras untuk mendapatkan dan menilai dokumentasi 

tertulis kementerian-kementerian tentang inisiatif penganggaran gender mereka dan evaluasi inisiatif-

inisiatif tersebut, dan untuk memeriksa pedoman yang digunakan kementerian untuk menerapkan 

PPRG. Tujuan dari laporan ini adalah untuk mengidentifikasi peluang di semua bidang siklus anggaran 

dari legislasi, penganggaran, perencanaan, hingga pemantauan dan evaluasi untuk menjadikan kebijakan 

publik di tingkat nasional semakin responsif gender dan mengembangkan rekomendasi dan perangkat 

praktis untuk implementasinya. Kajian ini akan digunakan untuk mendasari Instruksi Presiden yang 

saat ini sedang dalam tahap rancangan dan membantu Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas) dan kementerian penggerak lainnya untuk pelaksanaan PPRG yang efektif dan 

pemantauan kinerja kegiatan kesetaraan gender menuju pengurangan kesenjangan gender yang paling 

penting. Kesimpulan dari studi ini dirangkum sebagai berikut: 

Perempuan Indonesia menghadapi hambatan signifikan dalam mencapai kesetaraan ekonomi, sosial, 

dan politik, akibatnya, peringkat Indonesia buruk dalam hal kesetaraan gender. Namun, Indonesia 

memiliki kerangka hukum dan peraturan yang kuat untuk mendukung kesetaraan gender. Pemerintah 

telah melakukan upaya yang signifikan untuk mengembangkan kerangka pengarusutamaan gender 

sejak tahun 2000. Kerangka PPRG Indonesia secara formal disahkan pada tahun 2012, dengan Strategi 

Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG, upaya bersama antara empat 

penggerak pengarusutamaan gender: Bappenas, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan Kementerian Dalam Negeri 

(Kemendagri), yang bekerja bersama lembaga-lembaga di daerah. Pada tingkat daerah, ada inisiatif 

serupa di tingkat pemerintah daerah dan pemerintah desa. 

Indonesia telah mengadopsi penganggaran kinerja dalam kerangka jangka menengah, yang merupakan 

tolok ukur penganggaran. PPRG telah diimplementasikan dalam kerangka kerja ini tetapi masih ada 

ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kinerjanya. Kerangka kerja PPRG saat ini mencakup 

sejumlah besar pelembagaan inisiatif, termasuk (1) instruksi presiden dan peraturan pendukung,  

pedoman pelaksanaan untuk kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan daerah, pemerintah 

daerah dan desa di tingkat daerah, (2) format GBS dan analisis terkait, dan (3) kriteria pemantauan, 

evaluasi, dan audit untuk inspektorat kementerian dan evaluator lainnya. PPRG tampaknya sudah 

terintegrasi dengan baik ke dalam perangkat lunak sistem manajemen keuangan publik Indonesia, 

KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran). 

Sejak PPRG diadopsi, pemerintah memiliki beberapa contoh promosi kesetaraan gender melalui 

kebijakan, peraturan, atau praktik yang diadopsi. Meskipun perubahan ini bermanfaat, mereka tidak 

komprehensif, tidak selalu berfokus hanya pada ketidaksetaraan gender yang dapat melemahkan 

kegunaannya, dan kurang atau tidak ada evaluasi pencapaian aktual, sebagaimana dibuktikan oleh 

indikator kuantitatif atau kualitatif. Maka, sulit untuk menilai hasil-hasil yang telah dicapai, maupun hal-
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hal yang mempengaruhi pencapaian tersebut, walaupun PPRG telah berjalan cukup lama, karena 

hanya ada sedikit contoh dari kementerian nasional tentang program yang bermakna atau inovatif. 

Bappenas, Kemenkeu dan KPPPA, dan lainnya telah mengidentifikasi beberapa masalah utama. 

Pertama, keterampilan kementerian belum merata dan, dalam beberapa kasus, belum mampu 

menyusun analisis dan tujuan yang dipikirkan dengan baik. Bahkan di kementerian yang 

mengembangkan GBS dengan cara yang kompeten, tidak ada bukti bahwa proses tersebut didukung 

oleh analisis manfaat biaya yang bermakna, atau analisis ekonomi terkait untuk mendukung program 

atau kebijakan yang diusulkan atau diterapkan.  

Ada persepsi tentang kurangnya data terpilah untuk menganalisis masalah. Tinjauan kami sendiri 

terhadap Rencana Pembangunan Nasional dan kemungkinan sumber data lainnya menunjukkan bahwa 

sudah ada cakupan data yang tersedia yang cukup untuk memperbaiki kuantifikasi. Terlebih lagi, 

penempatan analisis gender dalam kerangka pengeluaran jangka menengah tampaknya belum 

memadai. Indikator keberhasilan jarang ditetapkan, terutama dalam hal urutan target untuk 

mengevaluasi indikator keberhasilan dari waktu ke waktu. Ini semua akan menjadi elemen yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara produktif. 

Pemerintah dapat memperbaiki kelemahan tentang PPRG yang diidentifikasi oleh laporan dengan 

memperkuat proses yang ada. Pertama, pemerintah perlu memperbaiki program pelatihan PPRG yang 

diadakan KPPPA untuk memastikan kualitas pelatihan dan bahwa ada cukup banyak contoh yang 

diberikan dalam pelatihan. Pemerintah harus memastikan bahwa semua kementerian mendapatkan 

pelatihan yang cukup dan bahwa Bappenas dan Kemenkeu memiliki unit yang terampil dan 

berdedikasi dengan staf yang memahami pentingnya tujuan utama pembangunan nasional yang 

melibatkan kesetaraan gender dan peran berbagai kementerian. Kementerian koordinator 

pemerintah dan kementerian yang bertanggung jawab atas program utama kesetaraan gender, seperti 

di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, dan partisipasi ekonomi, juga harus menjadi target 

pelatihan KPPPA, yang kemudian dapat diperluas ke kementerian-kementerian lainnya. 

Di tingkat nasional, mandat haruslah diperkuat untuk memastikan bahwa dokumentasi PPRG 

mencakup pengukuran yang valid dari situasi sebelum dan sesudah program dan kebijakan 

dilaksanakan. Sekalipun data tidak secara sempurna mencerminkan hasil yang diharapkan, 

kementerian dan lembaga harus diberi mandat untuk memilih indikator terbaik yang tersedia dan 

memantau serta melaporkannya setiap tahun. Setiap kementerian harus memiliki lampiran khusus 

untuk anggaran mereka yang menguraikan program dan hasil, termasuk indikator kemajuan. Belum 

semua kementerian berupaya mengidentifikasi dan memanfaatkan KRISNA dalam program dan 

kegiatan kesetaraan gender yang berada di bawah anggarannya. Kesadaran yang lebih luas di seluruh 

pemerintah tentang apa yang dianggap sebagai kegiatan yang mempromosikan kesetaraan gender akan 

membantu mengatasi kesenjangan dalam implementasi ini. 

Pedoman penandaan Bappenas tidak memiliki kejelasan yang memadai tentang bagaimana mengukur 

kegiatan atau keluaran PPRG dalam hal pengeluaran. Jumlah yang ditandai harus mengacu hanya pada 

kenaikan yang dirancang untuk memenuhi tujuan kesetaraan gender.  Tanpa kejelasan ini, terdapat 

tekanan yang terlalu besar pada penandaan jumlah, sementara pengukurannya tidaklah konsisten. 

KRISNA mungkin perlu dirancang ulang untuk memungkinkan penandaan yang lebih baik. 

 

Terdapat kesenjangan yang tampak antara aspirasi rencana pembangunan nasional dengan program 

dan kebijakan anggaran terkait kesetaraan gender. Proses yang diperbaiki perlu mewajibkan 

kementerian dan lembaga memetakan dalam perencanaan mereka bagaimana program dan kegiatan 

mereka berhubungan dengan tujuan khusus dari rencana pembangunan nasional. Pengkodean yang 
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koheren perlu disusun untuk memudahkan hal ini. Pemerintah jarang menyediakan pemetaan yang 

koheren seperti itu, tetapi ini penting ketika tema lintas sektoral seperti kesetaraan gender harus 

dipenuhi melalui program dan kebijakan pemerintah. Gagasan serupa juga ditemukan dalam upaya 

mengatasi perubahan iklim, dan pemerintah sebaiknya memanfaatkan kondisi simetris dan saling 

melengkapi ini untuk meningkatkan efektivitas program di kedua isu yang saling beririsan ini. 

Akuntabilitas kinerja sangat penting agar PPRG berkinerja tinggi.  Tindak lanjut setelah penyerahan 

dokumen anggaran masih terbatas. Merupakan tantangan untuk memantau dan mengevaluasi kegiatan 

dan keluaran anggaran yang ditandai sebagai PPRG di semua kementerian dan lembaga. Perlu ada satu 

laporan terpadu tentang pelaksanaan PPRG, evaluasi kualitas program yang komprehensif, 

penelusuran pelaksanaan anggaran, dan pemantauan formal dan teratur terhadap kemajuan yang 

dibuat pada kontribusi kegiatan dan output untuk mengurangi ketidaksetaraan dan kesenjangan 

gender. 

Hasil monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif diperlukan untuk mendasari PPRG pada tahun 

berikutnya. KPPPA dan Kemenkeu telah menyiapkan pedoman PPRG yang dapat digunakan untuk 

monitoring dan evaluasi. Namun, tampaknya ini belum dimanfaatkan, bahkan oleh kementerian yang 

paling proaktif sekalipun. Kami menyajikan beberapa saran tentang bagaimana memperkuat proses 

pemantauan dan evaluasi di dalam pemerintahan, dan versi revisi dari pedoman yang secara eksplisit 

berfokus pada pemantauan dan evaluasi. 

Audit yang sudah ada masih belum memadai. Meskipun inspektur jenderal di setiap kementerian 

bertanggung jawab untuk mengaudit PPRG bersama dengan aspek-aspek lain dari kegiatan 

kementerian, tampaknya tidak banyak audit yang bermakna, terutama dalam hal kinerja. Penerapan 

pedoman dan audit secara wajib di seluruh pemerintahan diperlukan untuk meningkatkan kinerja 

PPRG. 

Selain itu, tidak jelas apakah inspektorat sudah dilatih untuk menggunakan pedoman ini secara efektif 

karena memiliki pedoman saja tidak cukup. Inspektorat/Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 

juga harus memiliki keterampilan yang sesuai untuk menerapkannya dengan baik, dan Kemenkeu 

harus berkoordinasi dengan Asosiasi Auditor Internal Pemerintah (AAIPI) untuk memastikan hal ini. 

Mekanisme utama yang digunakan KPPPA untuk menjadikan kementerian dan lembaga bertanggung 

jawab atas kualitas perencanaan dan penganggaran PPRG dan hasilnya adalah penghargaan Anugerah 

Parahita Ekapraya (APE). Meskipun penghargaan ini bermanfaat, penerapan pedoman yang lebih luas 

akan menghasilkan perbaikan yang lebih seragam. 

Beberapa kelompok kelembagaan yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas PPRG tampaknya tidak 

bekerja sesuai kapasitasnya. Peran kelompok kerja  (pokja) Pengarusutamaan Gender dan titik fokus 

harus diperjelas. Pokja Pengarusutamaan Gender harus mencakup perwakilan dari kementerian 

penggerak serta kementerian koordinator dan kementerian utama. 

Partisipasi masyarakat juga masih kurang, terutama karena masyarakat tidak mudah mengakses GBS 

dan materi terkait lainnya. Organisasi non-pemerintah, donor bilateral atau multilateral, atau 

kelompok masyarakat telah berperan aktif dalam membentuk PPRG di Indonesia dan harus 

diikutsertakan dalam setiap inisiatif untuk meningkatkan PPRG. 

Laporan ini telah disampaikan dan diterima dengan baik oleh Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, 

Pemuda dan Olahraga Bappenas pada tanggal 22 Februari 2022. Laporan ini juga tersedia dalam 

bahasa Inggris dengan judul “Improving Gender Budgeting in Indonesia”.  
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BAB I. LATAR BELAKANG 

A. KETIDAKSETARAAN GENDER MASIH MENJADI PERSOALAN DI SELURUH 

INDONESIA 

Indonesia adalah negara dengan penduduk keempat terbanyak di dunia dengan lebih dari 230 juta 

penduduk. Negara ini adalah salah satu perekonomian terbesar di dunia dan telah mencapai status 

pendapatan menengah, meskipun kemiskinan masih tetap merajalela. 

Perempuan tetap berada pada posisi yang kurang diuntungkan dalam banyak hal. Secara sosial, 

perempuan masih menghadapi tradisi praktik-praktik patriarkis, seperti perkawinan dini, perkawinan 

anak, atau kawin paksa dan cerai paksa.1 Dalam segi ekonomi, perempuan juga menghadapi banyak 

rintangan, terutama dalam ketidaksetaraan pekerjaan, upah dan kesempatan untuk membiayai dan 

membangun usaha mereka sendiri. Upah rata-rata pekerja perempuan hanya sekitar 79 persen dari 

upah pekerja laki-laki.2 Epidemi COVID telah memperparah sebagian dari persoalan ini, karena telah 

menyebabkan penurunan pertumbuhan dan lapangan kerja, terutama di bidang jasa, dan peningkatan 

kemiskinan. 

Dalam hal kesetaraan gender, Indonesia memiliki peringkat yang buruk (Tabel 1). Ada tingkat 

ketimpangan yang tinggi, baik yang diukur dengan ukuran indeks agregat maupun indikator individual. 

Indonesia menduduki peringkat 101 dari 156 negara dalam Indeks Kesenjangan Gender Global Forum 

Ekonomi Dunia (WEF) pada tahun 2021 dengan skor keseluruhan 0,688 (dengan skor antara 0-1, di 

mana angka yang lebih tinggi menunjukkan kesetaraan yang lebih besar), yang hanya sedikit meningkat 

dari tahun 2006.3 Pada indikator individu, Indonesia mendapat skor lebih baik pada pencapaian 

pendidikan serta kesehatan dan kelangsungan hidup daripada partisipasi ekonomi, kesempatan dan 

pemberdayaan politik, meskipun semua skor meningkat dari tahun 2006 ke tahun 2021. Peringkat 

keseluruhan Indonesia dalam kesetaraan gender berada di bawah negara-negara tetangga, seperti 

Singapura, Thailand dan Filipina, tetapi sedikit lebih tinggi dari Malaysia. 

TABEL 1. KETIDAKSETARAAN GENDER 

INDIKATOR 2006 2021 PERINGKAT TERKINI 

Global Gender Gap Index 0.654 0.688 101 

Partisipasi dan peluang ekonomi   0.598 0.647 99 

Capaian pendidikan 0.949 0.970 107 

Kesehatan dan harapan hidup 0.969 0.971 76 

Pemberdayaan politik 0.101 0.164 92 

 

Terlepas dari ketidaksetaraan gender yang terus berlangsung, Indonesia memiliki kerangka hukum 

dan peraturan yang kuat untuk mendukung kesetaraan gender, dan Undang-Undang Dasar juga 

mendukung persamaan hak. Seiring waktu, berbagai undang-undang telah menyetarakan cuti ibu dan 

ayah, mewajibkan pemerintah daerah untuk memberdayakan perempuan, memperkuat perlindungan 

 
1 Estefani, Nadya, 2021, Perkawinan Anak, manuskrip tidak diterbitkan. 
2 Survey Angkatan Kerja Nasional, 2020, BPS. 
3 World Economic Forum, 2021, Global Gender Gap Report 2021 (Jenewa: WEF).  
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perempuan dari kekerasan dalam rumah tangga dan menegakkan hukuman bagi pelaku kekerasan, dan 

memperkuat hak-hak pekerja migran, yang mayoritas adalah perempuan. UU No. 10/2008 yang 

disahkan pada tahun 2008 mensyaratkan minimal 30 persen keterwakilan perempuan di parlemen 

nasional. 

Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan pencapaian pendidikan perempuan 

selama beberapa dasawarsa, tetapi literasi dan pendidikan dasar perempuan masih tertinggal 

dibandingkan dengan laki-laki, meskipun partisipasi perempuan dalam pendidikan menengah dan tinggi 

sekarang melebihi partisipasi laki-laki.4 Bidang Sains, Teknologi, Enjiniring dan Matematika (STEM) 

yang bergaji tinggi merupakan titik lemah, karena perempuan masih kurang terwakili di bidang ini. 

Demikian pula dalam hal kesehatan, Indonesia telah mengalami kemajuan, namun masih terdapat 

kelemahan.5 Harapan hidup perempuan melebihi harapan hidup laki-laki, tetapi kurang dari selisih 

sekitar 5 tahun seperti yang ditemukan di negara-negara maju, menunjukkan bahwa masih ada angka 

kematian perempuan yang berlebihan. Kematian ibu tetap tinggi relatif terhadap rata-rata di negara-

negara berkembang dan jauh di atas rata-rata negara-negara berpenghasilan menengah. 

Salah satu bidang di mana Indonesia mencatat disparitas kesetaraan gender yang besar adalah 

kesetaraan ekonomi perempuan. Dalam hal partisipasi angkatan kerja, perempuan mencakup sekitar 

40 persen dari orang yang bekerja. Partisipasi angkatan kerja perempuan sekitar 52 persen pada 

2019, dan saat ini cenderung stagnan, sedangkan partisipasi laki-laki sekitar 82 persen.6 Selain itu, 

perempuan tetap terkonsentrasi pada pekerjaan berupah rendah dan pekerjaan informal. Hanya 

sedikit perempuan yang menduduki jabatan manajer puncak, anggota dewan atau pemilik perusahaan.7 

Dalam hal akses keuangan, perempuan menghadapi banyak kendala yang membatasi ukuran usaha 

mereka. Perempuan memiliki sekitar 60 persen usaha kecil di Indonesia, tetapi sebagian besar adalah 

usaha yang amat kecil.8 Peringkat Indonesia pada ukuran keuangan tidak sepenuhnya setara, termasuk 

hak untuk memiliki rekening bank dan menerima kredit, hak waris untuk anak perempuan, serta 

akses, penguasaan, dan kepemilikan penggunaan tanah dan penggunaan non-tanah.9  

Penilaian Gender Negara Bank Dunia baru-baru ini mengidentifikasi beberapa bidang utama di mana 

pemerintah dapat bertindak untuk mempercepat kemajuan kesetaraan gender.10 Laporan tersebut 

merekomendasikan bahwa untuk meningkatkan kesetaraan perempuan dalam angkatan kerja, 

pemerintah harus memastikan bahwa layanan yang mendukung tersedia bagi perempuan di masa 

subur, termasuk permintaan yang tidak terpenuhi untuk pengasuhan anak dan peluang kerja yang 

lebih fleksibel dan kerja paruh waktu. Termasuk di dalam layanan ini adalah perluasan dan 

penyelarasan cuti orang tua. Terakhir, perlunya pembahasan mengenai perlindungan pekerja, 

diskriminasi dalam perekrutan dan upah, kerentanan wanita terhadap pelecehan seksual, dan 

ketidakmampuan untuk mendapatkan akses yang setara ke layanan keuangan. 

Di bidang-bidang lain, laporan tersebut merekomendasikan agar pemerintah terus berinvestasi dalam 

kesetaraan pendidikan bagi perempuan, termasuk di bidang STEM dan bidang berupah tinggi lainnya. 

Selanjutnya, laporan tersebut merekomendasikan bahwa pemerintah perlu meningkatkan akses 

 
4 World Economic Forum, 2021, Global Gender Gap Report 2021 (Jenewa: WEF).  
5 World Economic Forum, 2021, Ibid.  
6 World Bank, 2020, Indonesia Country Gender Assessment (Washington, DC: World Bank). 
7 World Economic Forum, 2021, Ibid.  
8 World Bank, 2020, Ibid. 
9 World Economic Forum, 2021, Ibid.  
10 World Bank, 2020, Ibid. 
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perempuan ke layanan kesehatan dan memperkuat hukum perdata untuk memberikan perempuan 

kesetaraan dalam perkawinan dan perceraian serta bidang kehidupan lainnya. Juga direkomendasikan 

agar pemerintah mempertimbangkan perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam 

infrastruktur dan layanan terkait. Akhirnya, dianjurkan upaya baru untuk meningkatkan agensi (hak 

menentukan) perempuan, melalui perwakilan yang lebih besar di parlemen dan posisi kepemimpinan 

lainnya.  

B. PENGARUSUTAMAAN GENDER 

Pemerintah telah berkomitmen untuk mencapai kesetaraan gender dan telah melakukan upaya yang 

signifikan untuk mengembangkan kerangka kerja pengarusutamaan gender (PUG). Kerangka kerja ini 

sudah diciptakan sejak kurang lebih 20 tahun yang lalu, dimulai dengan Instruksi Presiden tentang 

Pengarusutamaan Gender, Inpres No. 9/2000. Inpres ini menyatakan bahwa pengarusutamaan gender 

adalah  “bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga 

pemerintah,” dan menginstruksikan pemerintah pusat dan daerah untuk membuat mekanisme untuk 

mengarusutamakan gender ke dalam kegiatan mereka. Kerangka kerja pengarusutamaan gender ini 

terdiri dari undang-undang, peraturan, dan praktik. Sejak tahun 2009, Rencana Pembangunan 

Nasional telah memasukkan indikator kesetaraan gender. 

Mulai tahun 2009, pemerintah juga mulai mengintegrasikan kesetaraan gender ke dalam perencanaan 

dan penganggaran. Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan 

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada tahun 2012 merupakan langkah maju yang signifikan 

dalam memastikan integrasi kesetaraan gender ke dalam program dan kebijakan anggaran. 

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) didirikan pada tahun 1978 

dengan mandat untuk merumuskan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan 

anak dan mengkoordinasikan kebijakan dan praktik di bidang ini sesuai dengan rencana pembangunan 

nasional yang disusun pemerintah.11 

Bagian selanjutnya dari laporan ini membahas hal-hal berikut. Bagian II mengkaji elemen-elemen dasar 

PPRG, dan pendekatan yang diambil di Indonesia, keberhasilannya dan hal-hal yang perlu diperhatikan, 

yang berkaitan dengan semua aspek implementasi. Bagian ini mengevaluasi beberapa contoh 

pernyataan penganggaran gender dan pendekatan untuk monitoring dan evaluasi. Bagian III 

mengomentari rancangan keputusan presiden dan peraturan. Bagian IV secara singkat membahas 

koordinasi antar donor. Bagian V memuat kesimpulan dan memberikan rekomendasi tentang jalan ke 

depan. Lampiran memberikan informasi atau dokumentasi pendukung. 

BAB II. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF 

GENDER (PPRG) 

A. UNSUR-UNSUR UTAMA UNTUK KEBERHASILAN DAN PENGALAMAN 

INTERNASIONAL 

PPRG membutuhkan beberapa prasyarat utama agar berhasil, seperti dirangkum dalam Gambar 2.12 

Strategi yang dirancang dengan baik adalah komponen penting pertama. PPRG pertama dan terutama 

 
11 Rencana pembangunan yang kini berlaku adalah Republik Indonesia, 2020, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional 2020-2024 (Jakarta: Republik Indonesia).  
12 Stotsky, Janet G., 2020, Using Fiscal Policy and Public Financial Management to Promote Gender Equality 

(London: Routledge); Downes, Ronnie, dan Scherie Nicol, 2019, Designing and Implementing Gender 

Budgeting: A Path to Action (Paris: OECD). 
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membutuhkan komitmen politik yang kuat, terutama dari lembaga pemerintah yang bertanggung 

jawab atas anggaran, yaitu Kementerian Keuangan dan Bappenas. Namun, PPRG juga membutuhkan 

kerja sama dari kementerian dan lembaga utama lainnya dalam pemerintahan yang bertanggung jawab 

untuk melaksanakan anggaran, baik untuk belanja dan pendapatan, dan kementerian yang bertanggung 

jawab untuk isu-isu perempuan. Kepemimpinan yang kuat dan kejelasan peran merupakan komponen 

penting. Strategi kesetaraan gender nasional yang menetapkan tujuan utama kesetaraan gender 

diperlukan untuk memandu pemerintah. Alat implementasi yang efektif juga penting. Untuk berhasil 

melaksanakan PPRG, negara-negara harus mengintegrasikan pendekatan penganggaran ini secara 

mulus ke dalam pendekatan umum untuk perencanaan dan penganggaran. Penganggaran kinerja dalam 

kerangka jangka menengah dianggap sebagai pendekatan penganggaran terbaik, yang telah diadopsi 

oleh Indonesia saat ini. 

Gambar 1. Unsur-Unsur Utama Untuk Keberhasilan PPRG 

 

Lingkungan yang mendukung juga penting karena keberhasilan adopsi dan implementasi PPRG 

memerlukan berbagai aspek termasuk pengembangan data yang terpilah berdasarkan gender atau 

jenis kelamin, keterlibatan dengan masyarakat sipil dan akademisi, dan evaluasi oleh komisi DPR dan 

lembaga audit pemerintah. 

Di sebagian besar negara, termasuk Indonesia, rencana pembangunan nasional dan anggaran 

merupakan dokumen penting pemerintah yang menetapkan prioritas pemerintah serta program dan 

kebijakan yang ada untuk mencapai prioritas tersebut. PPRG sangat cocok dengan sifat lintas sektor 

program pemerintah yang berusaha mencapai perubahan ekonomi dan sosial yang diperlukan untuk 

memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan pertumbuhan ekonomi hijau atau ramah 

iklim. Pengorganisasian dan penataan sasaran PPRG sesuai dengan prioritas pembangunan nasional 

menyediakan kerangka kerja bagi kementerian dan lembaga pemerintah untuk mengembangkan dan 

melaksanakan program untuk mencapai sasaran tersebut. Sasaran-sasaran ini juga harus dikaitkan 

dengan kerangka kerja dengan indikator kualitatif dan kuantitatif untuk pencapaian yang akan dipantau 

dan dievaluasi. 

Kanada, yang secara resmi mengadopsi penganggaran gender pada tahun 2018, memberikan contoh 

yang baik tentang bagaimana pemerintah nasional dapat membingkai sasaran dan menetapkan 

indikator untuk mengukur kemajuan (Boks 1). Austria juga merupakan contoh lain PPRG yang 

berhasil (Boks 2). Banyak elemen yang ditemukan dalam penganggaran gender Kanada juga ditemukan 

dalam inisiatif-inisiatif di Austria. Islandia dan Swedia juga memiliki dasar yang kuat (Downs and Nicol, 

2019). 

Lampiran 1 menampilkan inisiatif-inisiatif terbaru di negara-negara maju terbesar. 

 

Strategi yang dirancang 
dengan baik

Komitmen politik yang kuat

Alat yang efektif Lingkungan yang mendukung

PPRG
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Boks 1.  Kerangka Kemajuan Gender Kanada 

Pemerintah Kanada telah menunjukkan komitmennya untuk memajukan kesetaraan gender melalui 

investasi yang signifikan dalam program, kebijakan, dan inisiatif utama. Diperkenalkan pada tahun 

anggaran 2018, Kerangka Kemajuan Gender mencerminkan visi Pemerintah Kanada untuk 

kesetaraan gender. Kerangka ini adalah alat pemerintah yang dirancang untuk: 

• Melacak bagaimana kinerja Kanada saat ini 

• Menentukan apa yang dibutuhkan untuk mencapai kesetaraan yang lebih baik 

• Menentukan bagaimana kemajuan akan diukur ke depannya 

Di bawah kerangka ini, pemerintah federal telah mengidentifikasi enam bidang utama yang 

memerlukan perubahan untuk memajukan kesetaraan gender. 

 

Dalam masing-masing bidang, ada beberapa tujuan dan indikator untuk mengukur kemajuan. 

Ringkasan program-program utama dalam anggaran yang bersesuaian dengan pencapaian tujuan 

dikaitkan dengan tujuan dan indikator ini. Selama persiapan anggaran, Kerangka Kemajuan Gender 

menyediakan kerangka untuk pembahasan kebijakan dan membantu memandu kementerian-

kementerian dalam membuat keputusan tentang alokasi sumber daya. 

Sumber: Diadaptasi dari Pemerintah Kanada, 2019, Kerangka Kemajuan Gender. Ditemukan di: Kerangka 

Kemajuan Gender - Perempuan dan Kesetaraan Gender Kanada.   
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Boks 2. Pengalaman Penganggaran Gender di Austria 

Fitur yang paling menonjol dari inisiatif penganggaran gender Austria adalah dasar konstitusional 

dan legislatif, integrasi ke dalam kerangka penganggaran kinerja Austria, dan dukungan kuat 

Kementerian Keuangan untuk upaya ini. Perubahan konstitusi memuat mandat untuk menargetkan 

kesetaraan antara perempuan dan laki-laki melalui pengelolaan anggaran. Ketentuan tersebut 

berlaku untuk semua tingkat pemerintahan. Penganggaran gender diatur secara khusus dalam 

undang-undang anggaran organik. Hal ini diperkenalkan sebagai bagian dari kerangka penganggaran 

berbasis kinerja, dan mewajibkan agar setiap bab dalam Laporan Anggaran Tahunan memiliki 

sasaran hasil yang setidaknya salah satunya secara langsung berkaitan dengan kesetaraan gender 

bagi perempuan dan laki-laki. 

Salah satu kekuatan pendekatan Austria terhadap penganggaran gender adalah bahwa pemerintah 

wajib melakukan penilaian ex-ante (sebelum pelaksanaan) terhadap dampak kesetaraan gender dari 

setiap undang-undang atau peraturan (Downes dkk., 2017). Salah satu kelemahan pendekatan 

Austria adalah ketidakjelasan berapa dana yang telah dialokasikan dalam anggaran untuk tujuan ini 

atau program mana yang terkait dengannya. Aspek hukum penganggaran gender harus dibarengi 

dengan upaya memasukkan program kegiatan terkait gender melalui alokasi anggaran yang 

bermakna. 

Klatzer dkk. (2018) menyarankan cara-cara untuk meningkatkan kinerja Austria. Pertama, mereka 

mengusulkan memperkenalkan mekanisme pengarah atau koordinasi di seluruh pemerintahan yang 

melibatkan kepemimpinan bersama Kementerian Keuangan dan Departemen Pengendalian Kinerja 

di Kantor Kanselir Federal. Mereka merekomendasikan untuk memasukkan Kementerian Urusan 

Perempuan dan Auditor Pengadilan, ditambah anggota parlemen, peneliti, dan masyarakat sipil ke 

dalam mekanisme pengarah itu. Kedua, mereka mengusulkan peningkatan pelembagaan 

penganggaran gender melalui staf yang lebih terlatih, dengan sumber daya yang memadai yang 

ditujukan untuk tugas ini. 

Ketiga, mereka mengusulkan penetapan persyaratan dan akuntabilitas yang mengikat bagi 

kementerian, terutama sebagai bagian dari serangkaian tujuan strategis jangka menengah yang 

koheren di seluruh pemerintahan. Mereka menganjurkan penggunaan reguler data terpilah 

menurut jenis kelamin, dan integrasi analisis ke dalam kerangka ekonomi makro. Keempat, mereka 

mengusulkan agar pemerintah melakukan penilaian dampak gender. Kelima, mereka mendukung 

penyusunan laporan anggaran gender tahunan, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. 

Sumber: Stotsky, Janet G., 2020, Using Fiscal Policy and Public Financial Management to Promote Gender 

Equality (London: Routledge; Downes, Ronnie, Lisa von Trapp, dan Scherie Nicol, 2017, Gender Budgeting 

in OECD Countries, OECD Journal on Budgeting , Vol. 2016/3; Klatzer, Elisabeth, Romana Brait, dan 

Christie Schlager, 2018, “The Case of Austria: Reflections on Strengthening the Potential of Gender 

Budgeting for Substantial Change,” dalam Angela O'Hagan dan Elisabeth Klatzer, editor, Gender Budgeting in 

Europe: Developments and Challenges (Cham, Swiss: Palgrave Macmillan). 
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B. GAMBARAN UMUM PPRG DI INDONESIA 

Kerangka PPRG Indonesia akan dijelaskan dengan elemen-elemen penting yang dibahas di atas. Uraian 

ini akan menjadi dasar untuk mengevaluasi pendekatan yang ada saat ini, mulai dari perencanaan dan 

penganggaran, legislasi, pelaksanaan atau implementasi, monitoring dan evaluasi, serta audit. 

Kerangka PPRG Indonesia telah tersusun sejak tahun 2009, melalui Peraturan Menteri Keuangan 

(Permenkeu) No. 119/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Permenkeu ini mewajibkan kementerian dan lembaga untuk 

melakukan analisis gender dan menyusun Gender Budget Statement (GBS), dengan menggunakan 

format yang telah disetujui. Peraturan ini diperbarui hampir setiap tahun. Upaya ini diperkuat pada 

tahun 2012 dengan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG, yang 

merupakan sebuah upaya bersama dari apa yang disebut empat  “penggerak” pengarusutamaan 

gender: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan 

(Kemenkeu), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), dan 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), yang bekerja sama dengan lembaga-lembaga tingkat 

daerah. Inisiatif serupa juga dilakukan di tingkat regional, pada tingkat pemerintah daerah dan desa. 

Berbagai arahan menyematkan PPRG dalam rencana kerja tahunan dan pengajuan anggaran 

kementerian dan lembaga pemerintah. Arahan tersebut juga memberikan dukungan kepada 

kementerian dan lembaga untuk upaya mereka dan mengharuskan mereka untuk melakukan Gender 

Analysis Pathway (GAP) (atau analisis gender) dan GBS. Sebagai bagian dari proses, kementerian dan 

lembaga diharapkan untuk  “menandai” (atau mengidentifikasi) alokasi dana yang akan mengatasi 

ketidaksetaraan gender. Program tersebut dimuat dalam perangkat lunak penganggaran kinerja 

(KRISNA), yang dikembangkan oleh Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian 

Pendayagunaan Aparatur Negara. Seiring berjalannya waktu, KPPPA dan kementerian atau lembaga di 

bawah pengawasan KPPPA telah mengembangkan pedoman atau pendekatan untuk meninjau 

pelaksanaan PPRG itu sendiri. Program penghargaan KPPPA dan inisiatif lainnya akan dibahas secara 

rinci di bawah ini. 

Oleh karena itu, kerangka PPRG saat ini telah mencapai tingkatan pelembagaan inisiatif yang cukup 

tinggi, termasuk: (1) keputusan atau peraturan presiden dan peraturan-peraturan pendukung, (2) 

petunjuk pelaksanaan untuk kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan daerah, pemerintah 

daerah dan pemerintah desa, (3) format untuk GAP dan GBS, dan (4) kriteria monitoring, evaluasi, 

dan audit untuk inspektorat kementerian dan evaluator lainnya. 

Kriteria utama yang digunakan untuk mengevaluasi PPRG adalah empat aspek umum: akses, 

partisipasi, kontrol, dan manfaat.13 Akses yang setara mengacu pada kemampuan laki-laki dan 

perempuan untuk mendapatkan dan menggunakan sumber daya secara setara. Partisipasi mengacu 

pada apakah proses pengambilan keputusan melibatkan laki-laki dan perempuan secara setara. 

Kontrol mengacu pada apakah laki-laki dan perempuan memiliki hak yang adil dan setara dalam 

penguasaan sumber daya. Manfaat mengacu pada apakah perempuan menerima manfaat yang sama 

dengan laki-laki dari pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai bagian dari kerangka kerja ini, ada tujuh prasyarat yang ditetapkan untuk PPRG yang efektif: 

komitmen; kebijakan termasuk pedoman; lembaga termasuk kelompok kerja PUG atau titik fokus 

 
13 Kementerian Keuangan, 2018, Memasukkan Penganggaran Responsif Gender ke dalam Sistem Anggaran 

Indonesia (Jakarta: Kemenkeu), PPT tidak diterbitkan. 
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kementerian; sumber daya manusia dan sumber dana yang memadai untuk pelaksanaannya; data 

terpilah; alat analisis gender analitikal; dan partisipasi masyarakat. 

GBS yang didukung oleh GAP adalah batu penjuru dari pendekatan ini, yang mengarah ke apa yang 

disebut sebagai Kerangka Acuan (TOR). GAP membutuhkan identifikasi masalah kesetaraan gender 

dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap ketidaksetaraan gender. Untuk itu diperlukan 

identifikasi dan perumusan intervensi atau kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan 

tersebut dan pemangku kepentingan terkait. Akhirnya, hal ini memerlukan pemilihan indikator kinerja 

untuk mengukur kemajuan. GBS mengikuti format tertentu yang dimasukkan ke dalam sistem 

penganggaran kinerja. Di sinilah kementerian menguraikan identifikasi dasar permasalahan mereka, 

mengidentifikasi program apa yang disasar  analisis mereka, kegiatan yang akan dilakukan untuk 

mengatasi ketidaksetaraan gender, indikator kinerja kegiatan, keluaran kegiatan, analisis situasional, 

rencana aksi yang dimaksudkan untuk mengatasi kesenjangan ini, alokasi anggaran untuk keluaran 

kegiatan, dan dampak atau hasil keluaran kegiatan.14 Lampiran 2 memberikan contoh GBS dari tiga 

kementerian: Kementerian Pertanian, Kementerian PUPR, dan Kementerian Keuangan, yang akan 

dibahas kemudian. 

PPRG tampaknya terintegrasi dengan baik ke dalam sistem manajemen keuangan publik Indonesia dan 

perangkat lunak terkait, yaitu KRISNA. Sistem manajemen keuangan publik baru-baru ini dievaluasi 

oleh Asian Development Bank (ADB), yang menemukan keberadaan dasar-dasar manajemen yang 

baik. Evaluasi ADB menemukan bahwa Direktorat Jenderal Anggaran merumuskan anggaran negara di 

bawah proses anggaran yang terdefinisi dengan baik, menggunakan sistem klasifikasi yang selaras 

dengan standar internasional, dan telah mengadopsi penganggaran berbasis kinerja dan prediksi 

pengeluaran jangka menengah. Namun, kualitas audit oleh inspektorat jenderal di K/L dan inspektorat 

daerah perlu diperkuat.15 

Siklus anggaran didasarkan pada siklus tahunan dengan tahapan. Saat ini pendekatan PPRG disusun 

mengikuti siklus perencanaan dan penganggaran tahunan, yang dirangkum dalam Gambar 3 dan 

diadaptasi dari pedoman terbaru Bappenas.16 

Siklus anggaran dibagi menjadi tahapan-tahapan di mana kementerian dan lembaga menyiapkan materi 

latar belakang seperti GAP, GBS, dan TOR untuk mendukung program dan kebijakan. Pertama, 

kementerian dan lembaga memutakhirkan kegiatan mereka dan keluaran terkait serta penandaan 

program terkait PPRG di KRISNA dari pagu indikatif anggaran (antara Maret hingga Mei tahun 

sebelum tahun anggaran pemberlakuan). Kedua, kementerian dan lembaga dapat memperbarui 

informasi ini (antara Juni dan Juli) melalui pertemuan dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. 

Terakhir, entri ini diselesaikan (antara Agustus dan Desember). Pada tahun anggaran berjalan, 

kegiatan tersebut dipantau dan dievaluasi. Oleh karena itu, siklus yang terdefinisi dengan baik ini 

menyisakan waktu yang cukup untuk mempersiapkan analisis, mendiskusikan dan menyepakati 

kegiatan yang direncanakan, dan pada prinsipnya melakukan monitoring dan evaluasi aktif ketika 

kegiatan berlangsung. 

 

 

 
14 Kementerian Keuangan, 2018, Memasukkan Penganggaran Responsif Gender ke dalam Sistem Anggaran 

Indonesia (Jakarta: Kemenkeu), PPT tidak diterbitkan. 
15 Asian Development Bank, 2018, Public Financial Management Systems—Indonesia (Jakarta: ADB). 
16 Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 2021, Pedoman Penganggaran Responsif Gender. 
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Gambar 2. Siklus dan Penandaan Perencanaan dan Penganggaran Tahunan 

 

Sumber: Bappenas 

Catatan: Jika Renja yang disusun adalah Renja K/L tahun anggaran 2022 : t-2 : 2020 (2 tahun sebelum tahun 

anggaran Renja K/L), t-1 : 2021 (1 tahun sebelum tahun anggaran Renja K/L), t: 2022 (tahun anggaran). 

C. CONTOH KEBERHASILAN PENERAPAN KEBIJAKAN DAN PENDEKATAN PPRG 

Sejak penerapan PPRG, pemerintah dapat mencontohkan beberapa kasus di mana pemerintah telah 

mengadopsi kebijakan, peraturan, atau praktik yang mempromosikan kesetaraan gender. Sebuah studi 

baru-baru ini oleh KPPPA (2019) mengutip beberapa contoh dari kementerian-kementerian 

pemerintah pusat termasuk Kementerian Keuangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan 

Kementerian Pekerjaan Umum, serta sejumlah lembaga daerah.17 Kebijakan tersebut berupa 

perundang-undangan, peraturan yang disahkan serta pengakuan dan perubahan praktik. Beberapa 

disarikan dari penelitian dan disajikan di bawah ini. 

• Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang skema baru pajak penghasilan, yang 

menurunkan tarif pajak untuk UMKM menjadi 0,5 persen, yang dianggap membantu 

perempuan secara disproporsional. 

• Peraturan Menteri Keuangan No. 22 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Sebagian 

besar peminjam ini adalah perempuan pemilik usaha rumahan skala kecil dan menengah. 

Akses terhadap pembiayaan permodalan skala kecil semakin membuka peluang bagi UMKM 

yang selama ini mengalami kesulitan dalam mengakses pembiayaan dari perbankan. 

• Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40 Tahun 2014 tentang Peran Serta dan 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pasal 4 

mengatur bahwa masyarakat harus mempunyai kesempatan yang sama untuk berperan serta 

 
17 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, Kajian Identifikasi Indikasi Dampak 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Jakarta: KPPPA).  
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dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dalam tahap perencanaan, 

pelaksanaan, dan pengawasan. 

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan, 

Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan 

Perkotaan. Peraturan ini mengatur bahwa jaringan pejalan kaki harus dimasukkan dalam 

peraturan daerah. Jaringan pejalan kaki tersebut harus mengakomodir kebutuhan penyandang 

disabilitas, dan lansia, serta ramah anak, dengan lebar trotoar yang mempertimbangkan 

jumlah, mobilitas, dan karakteristik penggunanya. 

• Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang 

Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung. Peraturan ini mengatur ketentuan mengenai 

fasilitas kemudahan bagi semua golongan masyarakat, seperti ram, railing, toilet, tempat 

parkir, ruang laktasi, taman penitipan anak, dan rambu/marka. 

Sebagaimana dikutip dalam laporan tersebut, kebijakan responsif gender juga dapat diterapkan dalam 

bentuk lain, termasuk:  

• Pengakuan bahwa perempuan bekerja dalam profesi yang secara tradisional dianggap sebagai 

pekerjaan laki-laki. Misalnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan secara resmi mengakui 

adanya perempuan nelayan. Selama ini KTP perempuan nelayan hanya menunjukkan bahwa 

mereka adalah ibu rumah tangga. 

• Dukungan berupa perlindungan terhadap risiko. Pemerintah memperkuat asuransi bagi 

pembudidaya ikan skala kecil. Hal ini dianggap bermanfaat bagi perempuan yang sebagian 

besar berprofesi sebagai nelayan kecil. 

• Dukungan lain yang diberikan kepada nelayan untuk membantu mereka mengembangkan 

usahanya. 

• Menargetkan perempuan miskin yang menjadi kepala rumah tangga dan memberikan hibah 

kepada koperasi perempuan dan pelatihan khusus untuk perempuan di beberapa daerah. 

Terlepas dari manfaatnya, perubahan-perubahan ini tidak komprehensif karena pencapaian nyata 

kurang dievaluasi, atau malah diabaikan, seperti ditunjukkan oleh indikator-indikator kuantitatif atau 

kualitatif. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui sudah seberapa banyak pencapaian dan 

penyebabnya, selama PPRG berjalan, karena hanya sedikit contoh program yang bermakna atau 

inovatif dari kementerian. 

D. IMPLEMENTASI PPRG  

Ada ruang lingkup yang cukup besar untuk memperbaiki PPRG di setiap tahap prosesnya18 seperti 

yang disarankan oleh Bappenas, KPPPA, lembaga pemerintah lainnya dan organisasi non-pemerintah, 

serta diskusi dengan staf dari berbagai lembaga ini dan lainnya. Pada bagian ini, kami akan membahas 

kelemahan pada tahap perencanaan dan penganggaran dan rekomendasi kami untuk memperkuatnya, 

serta monitoring, evaluasi, dan audit. 

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

Bappenas, Kemenkeu dan KPPPA, dan lainnya telah mengidentifikasi beberapa masalah utama. 

Pertama, keterampilan K/L yang tidak setara, dan dalam beberapa kasus, kurang mampu memahami 

ketidaksetaraan gender utama yang dapat diatasi melalui anggaran dan menyusun GAP, GBS, dan 

 
18 Kementerian Keuangan, 2018, Memasukkan Penganggaran Responsif Gender ke dalam Sistem Anggaran 

Indonesia (Jakarta: Kemenkeu), PPT tidak diterbitkan. 
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TOR yang dipikirkan dengan matang. Beberapa kementerian tampaknya memiliki kapasitas untuk 

melakukan analisis demikian, tapi tidak dengan yang lainnya. Bahkan di kementerian di mana GBS 

dikembangkan dengan baik, tidak ada bukti bahwa proses tersebut didukung oleh analisis manfaat-

biaya yang bermakna, atau analisis ekonomi terkait untuk mendukung program atau kebijakan yang 

diusulkan atau berlaku. Kami mencatat bahwa bahkan kementerian koordinator utama hampir tidak 

berpartisipasi dalam PPRG dalam beberapa tahun terakhir, sebagaimana dibuktikan oleh ketiadaan 

GBS yang bermakna untuk kami tinjau. 

Ada persepsi tentang kurangnya data terpilah untuk menganalisis masalah. Tinjauan kami sendiri 

terhadap Rencana Pembangunan Nasional dan sumber data lain yang bergantung pada data terpilah 

gender dan tingkat rumah tangga atau data penggunaan waktu menunjukkan bahwa sudah ada 

cakupan data yang cukup besar untuk meningkatkan kuantifikasi. Selain itu, pemerintah 

mengumpulkan data sendiri untuk tujuan penganggaran yang dapat digunakan untuk menganalisis 

kebutuhan anggaran dan menetapkan target kinerja. 

Penempatan analisis ini dalam kerangka pengeluaran jangka menengah tampak pada umumnya kurang. 

Indikator keberhasilan jarang ditetapkan, terutama berkaitan dengan urutan target yang indikator 

keberhasilannya dapat dievaluasi dari waktu ke waktu. Ini semua akan menjadi elemen yang 

diperlukan untuk memastikan bahwa pemantauan dan evaluasi dapat dilakukan secara produktif, 

terhadap tolok ukur yang ditetapkan dan didukung oleh pemahaman yang baik tentang hasil yang 

diharapkan. Akibatnya, meskipun sistem penganggaran berbasis kinerja yang berlaku di Indonesia pada 

prinsipnya memberikan ruang yang jelas untuk keluaran dan hasil dalam dokumentasi anggaran, 

setidaknya dalam hal PPRG komponen ini serta perencanaan dan penganggaran sebagian besarnya 

masih kurang. 

Pemerintah dapat memperbaiki kekurangan ini dengan mengacu pada proses yang telah dilakukan. 

Pertama, perlu memperkuat program pelatihan PPRG yang dilakukan oleh KPPPA untuk memastikan 

bahwa pelatihan ini cukup untuk memberikan pemahaman penuh kepada kementerian dan bahwa 

semua kementerian mendapat manfaat dari pelatihan ini. 

Pelatihan PPRG dilakukan di bawah KPPPA (melalui Deputi Pengarusutamaan Gender).19 Saat ini, 

pelatihan dan peningkatan kapasitas PPRG kementerian/lembaga berada di bawah tanggung jawab tiga 

asisten deputi: (1) Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Ekonomi, (2) Asisten Deputi 

Pengarusutamaan Gender Bidang Politik dan Hukum, dan (3) Asisten Deputi Bidang Pengarusutamaan 

Gender Bidang Sosial Budaya. Setiap asisten deputi bertanggung jawab atas beberapa kementerian di 

bawah kemitraannya berdasarkan ruang lingkup tugasnya masing-masing. Deputi Pengarusutamaan 

Gender telah menetapkan standar tertentu dan standardisasi materi pelatihan dan kriteria pelatihan 

untuk fasilitator, namun pelaksanaannya ditentukan oleh masing-masing asisten deputi. Asisten Deputi 

Perumusan Kebijakan Kesetaraan Gender secara khusus berfokus pada perumusan kebijakan 

pengarusutamaan gender tetapi tidak mengelola peningkatan kapasitas atau pelatihan. 

Kekuatan utama pelatihan adalah adanya standardisasi materi pelatihan, terutama tentang tahap 

perencanaan dan penganggaran. Selain itu, fasilitator pelatihan adalah orang-orang yang memiliki 

keahlian gender dan pernah bekerja di pemerintah, yang disebut sebagai champion gender dari 

kementerian dan KPPPA. Asisten deputi bekerja sama untuk mengembangkan laporan pelatihan 

PPRG setahun sekali untuk penggunaan internal mereka. KPPA mendukung semua dimensi pelatihan 

dan pengembangan kapasitas. 

 
19 Deskripsi pelatihan dan asesmen didapatkan dari wawancara dengan staf KPPPA. 
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Kelemahan dari pelatihan ini adalah tidak adanya koordinasi yang teratur untuk memperkuat aspek-

aspek tertentu dari pelatihan seperti monitoring dan evaluasi. Misalnya, KPPPA tidak cukup 

berkolaborasi dengan Kemenkeu untuk memperkuat pemantauan dan evaluasi PPRG bagi petugas 

APIP. Selain itu, peserta pelatihan tidak selalu dipilih secara tepat dan tidak memiliki kewenangan dan 

kedudukan di lingkungan kementeriannya untuk meningkatkan program PPRG. Terakhir, pelatihan 

sering kali tidak dilaksanakan pada waktu yang tepat dan terdapat tantangan dalam memastikan bahwa 

K/L menyelesaikan pelatihan secara memadai. Idealnya, pelatihan ini seharusnya menjadi bagian dari 

proses pengembangan rencana kerja tahunan yang tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan kapasitas 

tetapi juga bantuan teknis untuk mengembangkan dokumen PPRG yang akan menjadi rencana resmi 

GBRB yang dapat digunakan sebagai lampiran resmi dari dokumen perencanaan. Sering kali, ketika 

jadwal pelatihan tertunda dalam jadwal perencanaan dan penganggaran tahunan kementerian, 

pelatihan analisis gender hanya akan menghasilkan lembar pelatihan yang tidak akan berfungsi sebagai 

perencanaan GBPB resmi oleh kementerian. 

Sebagai prioritas, KPPPA harus memastikan bahwa Bappenas dan Kemenkeu memiliki unit-unit yang 

cukup terampil dengan staf yang memahami pentingnya tujuan utama pembangunan nasional yang 

melibatkan kesetaraan gender dan peran berbagai kementerian. Kementerian koordinator dan 

kementerian yang bertanggung jawab atas program utama kesetaraan gender, seperti di bidang 

pendidikan, perawatan kesehatan, dan rumah tangga dan infrastruktur ekonomi, juga harus menjadi 

target pelatihan KPPPA. Dengan materi yang ada untuk melatih staf di kementerian dan lembaga ini, 

serangkaian contoh praktik yang baik dapat dibangun dan digunakan untuk melatih kementerian dan 

lembaga lainnya. 

Dengan memprioritaskan pelatihan kepada kementerian atau lembaga utama pemerintah yang 

diperlukan untuk implementasi yang efektif, KPPPA dapat membantu pemerintah mengembangkan 

pemahaman yang lebih komprehensif tentang pentingnya dan tujuan utama kesetaraan gender. 

Selanjutnya, kementerian dapat mengembangkan program-program inovatif, seperti dapat dilihat di 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian 

Pertanian, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Keuangan, dan lain-lain. 

Untuk memantau kemajuan dalam peningkatan kapasitas, KPPPA dapat mengembangkan satu basis 

data terintegrasi yang dapat diakses oleh Kemenkeu dan Bappenas, yang menunjukkan kementerian 

mana yang telah menerima pelatihan dan sejauh mana (misalnya, apakah pelatihan tahap awal atau 

apakah sudah mencapai tahap pemantauan dan evaluasi). Basis data ini dapat membantu pejabat dalam 

mengembangkan strategi untuk meningkatkan PPRG. Selain itu, jadwal pelatihan dan bantuan teknis 

untuk kementerian harus disesuaikan untuk mempersiapkan mereka menghadapi siklus perencanaan 

dan penganggaran tahunan. Idealnya, pelatihan harus diberikan selama periode perencanaan bagi K/L 

terkait untuk memanfaatkan hasil pelatihan untuk mengembangkan dokumen perencanaan mereka. 

Pada tahun 2021, hanya 24 dari 87 kementerian yang dianggap memenuhi persyaratan penandaan 

dasar PPRG, dan jumlah ini tidak banyak berubah dalam beberapa tahun terakhir menurut Bappenas 

(Gambar 4).20 Dari kementerian-kementerian yang paling berkepentingan dengan tujuan kesetaraan 

gender, hanya beberapa yang terwakili di antara ke-24 kementerian di atas. Kegiatan yang paling 

banyak ditandai dalam sistem pada tahun 2021 adalah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan 

sumber daya manusia, sertifikasi, dan pendampingan, dengan 72 entri di antara semua kementerian 

dan lembaga. Kelompok terbesar kedua dengan 50 entri mengacu pada pemberdayaan, sistem 

 
20 Bappenas, Kebijakan, Implementasi dan Tantangan PUG dan PPRG, slide 6, dipresentasikan 16 Juli 2021, tidak 

diterbitkan. 
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informasi, dan regulasi. Kelompok terbesar ketiga mengacu pada rekomendasi kebijakan, dan 

kelompok keempat mengacu pada layanan.  

Gambar 3. Penandaan Anggaran Responsif Gender Dalam KRISNA, 2018-2021 

 

KPPPA menyimpulkan dalam studinya baru-baru ini bahwa perlunya mendorong kementerian dan 

lembaga pembina untuk mengambil peran yang lebih besar dalam membimbing unsur-unsur 

pemerintah lainnya untuk menerapkan pengarusutamaan gender, termasuk penganggaran gender dan 

penilaian dampak kesetaraan gender. 21 Juga perlu menyiapkan materi pelatihan dengan mengacu pada 

tujuan untuk mencapai kesetaraan gender dan indikator kemajuan yang spesifik. Materi ini perlu 

dibarengi dengan peningkatan kapasitas, sementara kementerian dan lembaga perlu 

mempertanggungjawabkan hasilnya. 

Harus ada mandat yang diperkuat dari Kemenkeu, Bappenas, dan KPPPA untuk memastikan bahwa 

dokumentasi PPRG mencakup pengukuran yang valid dari situasi sebelum dan sesudah program 

ketika kebijakan diberlakukan. Sekalipun data tidak secara sempurna mencerminkan hasil yang 

diharapkan, kementerian dan lembaga harus diberi mandat untuk memilih indikator terbaik yang 

tersedia untuk dipantau dan dilaporkan setiap tahun. Setiap kementerian harus memiliki lampiran 

khusus untuk anggaran mereka yang mencakup program dan hasil, termasuk indikator kemajuan. 

Kekurangan lainnya, seperti disebutkan di atas, adalah bahwa kementerian dan lembaga tidak 

menempatkan kegiatan, program, keluaran, dan hasil yang diharapkan dengan tepat dalam konteks 

jangka menengah. Untuk program biasa, pemerintah berkewajiban menyusun program dan kegiatan 

dalam konteks jangka menengah, yang dapat memperkirakan dan sesuai dengan pencapaian tujuan 

 
21 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019, Kajian Identifikasi Indikasi Dampak 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (Jakarta: KPPPA).  
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dalam rencana pembangunan nasional lima tahun. Namun, kurangnya koherensi yang jelas antara 

anggaran dan rencana pembangunan nasional untuk anggaran juga terbawa ke komponen PPRG. 

Untuk banyak program PPRG, ekspektasi kemajuan hanya dapat diukur dalam jangka menengah 

karena hanya sedikit atau tidak ada tujuan kesetaraan gender yang dapat dicapai dalam waktu singkat 

(misalnya, satu tahun). 

Meskipun peraturan perundang-undangan pemerintah dapat berubah dalam jangka waktu satu tahun 

anggaran, hasil dari perubahan tersebut hanya dapat diharapkan dalam jangka menengah, karena 

tujuan dari perubahan peraturan perundang-undangan tersebut tersebar di seluruh birokrasi dan 

didukung melalui tinjauan yudisial ketika intervensi ini diperlukan. Selain itu, beberapa perubahan 

secara alami menghasilkan hasil dalam jangka panjang, seperti yang berkaitan dengan pendidikan dan 

kesehatan dan bidang pembangunan manusia lainnya. Misalnya, kesetaraan pendidikan mungkin dapat 

dicapai dalam waktu beberapa tahun dengan adanya investasi pemerintah yang memadai dan tepat, 

tetapi manfaat atau hasil dari investasi ini mungkin memerlukan waktu satu dasawarsa atau lebih 

untuk dapat terlihat, dalam bentuk perempuan mengambil tempat yang merupakan haknya dalam 

ekonomi dan bidang-bidang kemasyarakatan lainnya. 

Kurangnya konteks jangka menengah merupakan bukti bahwa keluaran terkait PPRG tidak konsisten 

dari tahun ke tahun dan mungkin berada di direktorat-direktorat yang berbeda dalam kementerian 

yang sama dengan pola yang tidak konsisten. Hal ini menyulitkan untuk mengukur hasil dan arti dari 

angka penandaan. Dalam konteks jangka menengah yang tepat, akan ada konsistensi dari tahun ke 

tahun dalam memasukkan anggaran, karena sebagian besar program dan kebijakan anggaran berlanjut 

dalam jangka menengah, atau malah jangka panjang. 

Isu lain yang terkait adalah tidak semua kementerian berupaya mengidentifikasi dan memanfaatkan 

KRISNA dalam program dan kegiatan kesetaraan gender yang berada di bawah anggarannya. 

Beberapa kementerian memiliki anggaran dan program yang berkontribusi untuk mengurangi 

kesenjangan gender, tetapi mereka tidak merumuskan analisis gender dan GBS yang menyertainya 

(dan oleh karena itu tidak mencantumkan anggaran dalam KRISNA). Kesadaran yang lebih luas di 

keseluruhan pemerintah tentang apa yang dianggap sebagai kegiatan yang mempromosikan kesetaraan 

gender akan membantu mengatasi kesenjangan implementasi ini. 

Terdapat kesenjangan yang tampak antara aspirasi rencana pembangunan nasional dengan program 

dan kebijakan anggaran terkait kesetaraan gender. Proses yang diperbaiki perlu mewajibkan 

kementerian dan lembaga memetakan dalam perencanaan mereka bagaimana program dan kegiatan 

mereka berhubungan dengan tujuan khusus dari rencana pembangunan nasional. Pengkodean yang 

koheren perlu disusun untuk memudahkan hal ini. Pemerintah jarang menyediakan pemetaan yang 

koheren seperti itu, tetapi ini penting ketika tema lintas sektoral seperti kesetaraan gender harus 

dipenuhi melalui program dan kebijakan pemerintah. 

2. PENANDAAN DAN KUANTIFIKASI DALAM KRISNA  

Anggaran responsif gender diukur dan dikuantifikasi berdasarkan alokasi anggaran yang diverifikasi 

oleh GBS dan ditandai di KRISNA. Meskipun definisi PPRG mencakup kebijakan, perencanaan dan 

penganggaran, pelaksanaan hingga pembelanjaan, bagian sistem yang dikembangkan saat ini hanya 

berfokus pada target awal melalui penandaan dalam hal perencanaan dan penganggaran (instrumen 

GAP dan GBS). 

Masalah teknis yang terkait dengan formalisasi implementasi melalui KRISNA adalah terkadang output 

PPRG hanya berlaku di tingkat sub-output. Hal ini menyulitkan pemantauan pelaksanaan kegiatan/sub-
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output PPRG karena pemantauan yang dilakukan oleh inspektorat berada pada tingkat keluaran. 

Masalah ini mungkin sering terjadi, maka akan berguna bagi kelompok kerja atau titik fokus untuk 

melihat secara luas anggaran-anggaran kementerian dan mengembangkan pemahaman apakah PPRG 

sebagian besarnya dimasukkan pada tingkat sub-output atau output. Jika kegiatan sebagian besar 

dimasukkan pada tingkat sub-output, maka mungkin perlu mengadopsi pengkodean yang lebih rinci, 

dengan indikator tambahan sub-output. Ini dapat dimasukkan sebagai lampiran terpisah untuk 

anggaran (atau laporan KRISNA), jika modifikasi sistem pelaporan anggaran (atau bagan akun) tidak 

mudah mengakomodasi perubahan. 

Penandaan sebagai praktik dalam penganggaran gender (serta kegiatan lintas sektor lainnya) memiliki 

pro dan kontra. Penandaan bertujuan untuk memberikan masukan dalam pembahasan anggaran dan 

menyediakan sarana untuk pengawasan dan akuntabilitas yang sistematis. Namun, sulit untuk 

merancang sistem di mana penandaan bisa sepenuhnya bermakna. Jika tujuan kesetaraan gender 

adalah satu-satunya tujuan program, ini menjadi relatif mudah, dan seluruh program harus ditandai. 

Namun, dalam kenyataannya,  tujuan kesetaraan gender biasanya hanya merupakan bagian dari 

program yang lebih besar (misalnya, infrastruktur khusus untuk menampung siswa perempuan). 

Menjadi lebih sulit untuk memisahkan hanya jumlah yang diarahkan untuk mencapai tujuan kesetaraan 

gender. Mungkin perlu untuk mengira-ngira, meskipun mungkin akhirnya perhitungan akan menjadi 

lebih acak. Sementara analisis formal akan membantu untuk mengidentifikasi komponen yang relevan, 

biasanya analisis demikian tidak dilakukan atau hanya dilakukan untuk program pengeluaran secara 

keseluruhan dan bukan komponen spesifik yang relevan dengan gender. 

Beberapa negara OECD juga menggunakan pendekatan penandaan ini dengan beberapa variasi. 

Misalnya, pemerintah di Italia sempat mengadopsi pendekatan (saat ini sudah dihentikan) di mana 

pemerintah mengklasifikasikan pengeluaran menjadi: netral, artinya tidak ada dampak pada gender 

(misalnya, pembayaran bunga dan utang), sensitif, artinya pengeluaran ini mungkin memiliki dampak 

yang berbeda pada laki-laki. dan perempuan (misalnya, pengeluaran untuk pendidikan atau 

kompensasi kepada karyawan), dan pengeluaran yang ditujukan untuk mengurangi ketidaksetaraan 

gender (misalnya, dana kewirausahaan perempuan, insentif pekerjaan). 

Pedoman penandaan Bappenas tidak cukup jelas tentang bagaimana mengukur kegiatan atau keluaran 

PPRG dalam hal pengeluaran. Misalnya, jika ada program yang luas dan tujuan gender hanya 

merupakan komponen kecil, apakah seluruh program dimasukkan atau hanya bagiannya secara pro 

rata? Tampaknya kementerian-kementerian membuat keputusan sendiri-sendiri dan mungkin 

memasukkan keseluruhan program, meskipun bagian yang responsif gender hanya sebagian kecilnya. 

Jumlah yang ditandai seharusnya hanya merupakan komponen yang diperlukan untuk memuat tujuan 

kesetaraan gender ke dalam program, bukan keseluruhan program. Ada penekanan berlebihan pada 

penandaan jumlah, diukur secara tidak konsisten dan jumlah tersebut harus dikurangi sampai 

metodologi yang konsisten dan tepat digunakan. 

Kami dapat memberikan beberapa contoh bagaimana penetapan biaya ini dapat dilakukan. Misalnya, di 

bidang pendidikan, program khusus dimulai untuk mempromosikan STEM ke siswi-siswi. Seluruh 

biaya program dapat dimasukkan, baik biaya variabel, seperti guru dan buku teks, dan pengujian untuk 

mengidentifikasi siswi yang mendapat manfaat dari program, ditambah bagian biaya tetap seperti 

ruang kelas dan bus untuk mengantar siswi ke sekolah. Tentu saja, pemerintah harus mengikuti 

akuntansi biaya yang biasa untuk mengalokasikan biaya. Contoh lain adalah program untuk 

meningkatkan perawatan kesehatan bagi perempuan usia subur di mana biaya variabel termasuk 

tenaga medis profesional dan bahan yang digunakan untuk merawat pasien, dan biaya tetap mencakup 

sebagian dari overhead. 
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Meskipun demikian, mungkin sulit untuk menentukan jumlah baseline dan penambahan. Masalah 

demikian harus diselesaikan dengan panduan yang jelas, mungkin dengan menggunakan perkiraan 

penerima manfaat tahun sebelumnya sebagai dasar. Pokja Pengarusutamaan Gender dapat 

dimanfaatkan untuk menetapkan metodologi yang jelas, yang akan membuat angka agregat dari 

KRISNA menjadi bermakna setelah semua kementerian menggunakannya. Kementerian dan lembaga 

diharapkan memberikan catatan yang menjelaskan metodologi kuantifikasi dan penilaian mereka 

mengenai alokasi dana untuk komponen kesetaraan gender. 

Pendekatan yang lebih mudah yang tidak terlalu spesifik mungkin memerlukan perancangan ulang 

KRISNA untuk memungkinkan penandaan ke dalam kelas-kelas yang luas, seperti contoh dari Italia. 

Kementerian dan lembaga dapat diarahkan untuk memasukkan pengeluaran hanya jika seluruhnya 

difokuskan pada tujuan kesetaraan gender atau jika komponen langsung dari program pengeluaran 

yang lebih besar dapat dipisahkan. 

Terkait hal ini, beberapa negara telah memilih untuk menetapkan target dalam hal persentase 

anggaran yang harus dibelanjakan untuk tujuan gender, atau mereka mungkin menetapkan jumlah 

nominal dan menyesuaikannya setiap tahun. Ini tidak direkomendasikan karena mendorong 

kementerian untuk mengeluarkan anggaran dan melabelinya responsif gender meskipun sebenarnya 

tidak, atau membelanjakan uang untuk hal-hal yang tidak penting, seperti pelajaran menari atau tujuan 

konyol lainnya, seperti yang terjadi di Filipina ketika menggunakan penetapan target demikian. 

3. INSTITUSIONALISASI  

Beberapa kelompok kelembagaan yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas PPRG tampak tidak 

bekerja sesuai kapasitasnya. Peran kelompok kerja Pengarusutamaan Gender dan titik fokus masih 

kurang jelas. Di beberapa kementerian, kelompok kerja dan titik fokus mungkin memiliki pengaruh, 

tetapi tidak jelas bagaimana tepatnya. Kementerian penggerak perlu memastikan bahwa anggota 

kelompok kerja dan titik fokus adalah staf dengan pemahaman yang kuat tentang PPRG, telah 

berpartisipasi dalam pelatihan dan menunjukkan pemahaman mereka tentang inisiatif ini, dan 

berkomitmen untuk menerapkannya di seluruh pemerintahan. Tanpa staf yang berpengetahuan luas 

dan berkomitmen, lembaga-lembaga ini mungkin tidak akan banyak berguna. Sebuah sub kelompok 

yang khusus berfokus pada pendekatan kuantifikasi untuk kementerian juga akan meningkatkan 

relevansi kelompok kerja dan titik fokus. 

KPPPA, kelompok kerja, dan titik fokus memiliki pekerjaan penting untuk menyusun dan 

mempublikasikan metodologi yang harus digunakan kementerian dan lembaga untuk semua aspek 

PPRG, termasuk bagaimana membangun GAP dan GBS, bagaimana menetapkan target dan indikator 

yang bermakna melalui penggunaan data, bagaimana menghitung biaya untuk memastikan bahwa 

pengeluaran yang ditandai itu bermakna, dan bagaimana memantau pelaksanaan dan kinerja anggaran. 

Kelompok kerja dan titik fokus (atau kementerian penggerak) harus memastikan bahwa kementerian 

dan lembaga menetapkan metodologi yang mereka gunakan untuk mengukur jumlah yang ditandai 

dari anggaran yang lebih luas dalam GBS atau TOR. 

4. MONITORING DAN EVALUASI 

Akuntabilitas kinerja sangat penting agar PPRG berkinerja tinggi. Pelembagaan akuntabilitas dimulai 

dengan pemantauan dan evaluasi internal di lingkungan kementerian dan lembaga pemerintah, yang 

disupervisi oleh kementerian penggerak. Mereka juga mencakup utamanya DPR dan lembaga audit 

pemerintah dan publik termasuk melalui organisasi non-pemerintah. 
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Saat ini, pemerintah memiliki dua mekanisme utama monitoring dan evaluasi. Yang pertama, 

dilaksanakan oleh KPPPA, adalah penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). KPPPA mengukur 

kemajuan dalam pengarusutamaan gender dan PPRG melalui beberapa indikator dan memberikan 

penghargaan kepada kementerian dan lembaga (dan pemerintah daerah) atas kinerjanya. Yang kedua 

mengintegrasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG sebagai bagian dari pendekatan reguler 

pemerintah. 

Proses penghargaan APE diberikan setiap satu sampai dua tahun (diringkas lebih lanjut dalam 

Lampiran 3). Penghargaan ini dirancang untuk memberi penghargaan kepada kementerian, lembaga, 

dan pemerintah daerah atas kompetensinya dalam menerapkan pengarusutamaan gender dan 

termasuk komponen untuk PPRG. Kriteria evaluasi menekankan pada perencanaan dan 

penganggaran. Tidak ada persyaratan untuk menyertakan hasil pemantauan dan evaluasi, yang 

merupakan kekurangan dalam proses ini.22 Tabel 1 menyajikan kementerian-kementerian yang meraih 

penghargaan dalam beberapa tahun terakhir. Penghargaan tersebut dibagi menjadi empat kategori 

dari terendah ke tertinggi: Pratama (pemula), Madya (pengembangan), Utama (peletakan dasar dan 

keberlanjutan) dan Mentor. Kementerian membutuhkan staf khusus yang memiliki pengetahuan 

tentang masalah ini untuk mengevaluasi pengajuan dan menentukan penghargaan. Karena bersifat 

sukarela, penghargaan ini mungkin melewatkan inisiatif-inisiatif penting karena beberapa kementerian 

tidak berpartisipasi dalam proses ini. Kementerian dan lembaga diminta untuk mengisi kuesioner dan 

menyediakan dokumen pendukung. Dokumen-dokumen ini termasuk GBS, dokumen kebijakan, dan 

modul atau pedoman PPRG. 

Para penerima penghargaan ini ditampilkan pada Gambar 5. Pada tahun 2014, APE diberikan kepada 

delapan kementerian dan lembaga, 12 provinsi, dan 49 kabupaten dan kota.23 Jumlah ini meningkat 

signifikan pada tahun 2016 menjadi 12 kementerian dan lembaga, 17 provinsi, dan 84 kabupaten dan 

kota.24 Pada 2018, jumlah kementerian turun menjadi 9 kementerian dan lembaga, namun pada saat 

yang sama terdapat peningkatan menjadi 22 provinsi, dan 159 kabupaten dan kota.25 Namun jumlah 

yang berpartisipasi berbeda dengan jumlah yang menandai anggaran gender di KRISNA. Pada tahun 

2018, 23 kementerian memasukkan informasi untuk PPRG,26 dibandingkan dengan 9 yang 

berpartisipasi dalam APE. 

 

TABEL 2. PENGHARGAAN APE 2014-201827 

NO. 2014 2016 2018 

 Mentor   

1 Kemenkeu Kemenkeu Kemenkeu 

2 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 

Perumahan Rakyat (PUPR) 
Kementerian PUPR Kementerian PUPR 

3 Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas Kementerian PPN/Bappenas 

 
22 Wawancara dengan KPPPA. 
23 Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, RI nomor 67 th 2014 tentang 

penetapan penghargaan APE. 
24 Kementerian PPN/Bappenas: Berita. 
25 Siaran Pers Nomor: B-272 /Set/Rokum/MP 01/12/2018. 
26 Bappenas, penarikan data KRISNA Renja K/L TA 2021, 30 Maret 2021. 
27

 Anugerah Parahita Ekapraya 2016, Bukti Kuat Kementerian Lembaga Pemerintah Peduli Perempuan dan 

Anak: Okezone News. 

https://www.bappenas.go.id/id/berita-dan-siaran-pers/bappenas-terima-penghargaan-anugerah-parahita-ekapraya-kategori-mentor/
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TABEL 2. PENGHARGAAN APE 2014-201827 

NO. 2014 2016 2018 

4  Kementerian Pertanian (Kementan) Kementan 

5   KLHK 

6   
Kementerian Kelautan dan Perikanan 

(KKP) 

 Utama   

1 Kemendagri Kemendagri Kemendagri 

2 
Kementerian Kesehatan 

(Kemenkes) 
KLHK  

3  KKP  

 Madya   

1 KLHK 
Kementerian Koperasi dan Usaha 

Kecil Menengah (Kemenkop UKM) 
KemenkopUKM 

2 Kementan 
Kementerian Perhubungan 

(Kemenhub) 
 

3 KKP   

4 Kemendagri   

 Pratama   

1  
Kementerian Pertahanan 

(Kemenhan) 
 

2  
Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan (Kemendikbud) 
 

3  Kementerian Pariwisata (Kemenpar)  

 Kategori Khusus   

1   

Kementerian Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan (Kemenko PMK) 
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Gambar 4. Jumlah Total Penghargaan APE 2014-2018 

 

Sebelumnya, APE terutama berfokus pada perencanaan dan penganggaran, namun belakangan ini telah 

terjadi pergeseran untuk memberikan perhatian yang lebih besar pada pemantauan dan evaluasi. 

Formulir pemantauan dan evaluasi pengarusutamaan gender telah diperbaiki dan dibagi menjadi dua 

indikator: 

1. Indikator A: Pelembagaan pengarusutamaan gender; dan 

2. Indikator B: Implementasi pengarusutamaan gender. 

Indikator pemantauan dan evaluasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri PPPA Nomor 7 Tahun 

2018, perubahan atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi 

Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Evaluasi APE mengacu 

pada indikator-indikator ini sebagai bagian dari evaluasi. Sehubungan dengan Indikator A, pertanyaan 

23 (dalam pedoman), kementerian dan pemerintah daerah ditanya apakah mereka sudah memiliki 

pedoman untuk pengarusutamaan gender atau pemantauan dan evaluasi PPRG untuk penggunaan 

internalnya. Indikator partisipasi publik juga masuk dalam evaluasi dan kementerian ditanya apakah 

mereka melibatkan pemangku kepentingan dalam implementasi PPRG.28 

Mekanisme monitoring dan evaluasi yang kedua adalah melalui proses rutin evaluasi belanja anggaran 

yang diterapkan pada PPRG. KPPPA dan Bappenas telah mengembangkan pendekatan untuk 

pemantauan dan evaluasi yang diterapkan di seluruh pemerintahan. Kemenkeu telah mengadaptasi 

pendekatan KPPPA dan Bappenas untuk PPRG ke dalam peraturan tahunan yang dikeluarkannya 

tentang implementasi anggaran. Sistem pemantauan dan evaluasi pemerintah, yaitu E-monev dan 

SMART, tidak digunakan untuk memantau dan mengevaluasi kemajuan.29 

Pendekatan mendasar ini dijelaskan dalam Pedoman Pemantauan PPRG untuk Kementerian dan 

Lembaga (KPPPA, 2017). Metodologi pemantauan PPRG bagi pemerintah pada dasarnya sama dengan 

proses yang telah dilaksanakan oleh inspektorat kementerian untuk semua pemantauan dan evaluasi 

anggaran. Perbedaannya terletak pada ruang lingkup yang difokuskan pada pengawasan terhadap 

pelaksanaan program dan kegiatan PPRG. Bappenas juga mengeluarkan pedoman yang berfokus pada 

penandaan KRISNA. 

 

 
28 KPPPA, petunjuk melengkapi form monitoring dan evaluasi. 
29 Bappenas, Kebijakan, Implementasi dan Tantangan PUG dan PPRG, slide 10, dipresentasikan 16 Juli 2021, 

tidak diterbitkan. 
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Metodologi pemantauan PPRG mencakup tujuh tahapan kegiatan berikut ini: 

1. Menentukan standar 

2. Mengukur kegiatan yang dilakukan 

3. Membandingkan realisasi dengan kriteria 

4. Memberikan rekomendasi untuk perbaikan 

5. Mempresentasikan temuan dan rekomendasi 

6. Melakukan pemantauan tindak lanjut dan 

7. Menyiapkan laporan 

 Untuk mendukung tahapan-tahapan tersebut, komponen pemantauan PPRG mencakup penilaian 

tentang apakah: 

a. Instrumen PPRG sudah digunakan, sebagaimana tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan 

PPRG 

b. Seluruh Unit Eselon 1 di lingkungan kementerian masing-masing sudah mematuhi dan 

memiliki GBS yang digunakan. 

c. Pelaku pengawasan sudah melakukan pemeriksaan yaitu APIP, yang dalam pelaksanaannya 

dapat melibatkan pemangku kepentingan lainnya, seperti Pokja Pengarusutamaan Gender. 

d. Laporan pemantauan, dengan menggunakan formulir Hasil Pengawasan Pelaksanaan PPRG, 

sudah disiapkan. 

Pendekatan dasar diringkas dalam Gambar 6, dengan contoh formulir di Lampiran 4. 

Sumber: disarikan dari KPPPA, Pedoman Pemantauan PPRG Kementerian dan Lembaga (2017). 

5. AUDIT DAN REVIEW PPRG 

PPRG juga masih kurang diaudit, dan audit yang sudah ada berfokus pada standar akuntansi publik dan 

laporan keuangan. Meskipun inspektorat jenderal di setiap kementerian bertanggung jawab untuk 

mengaudit PPRG bersama dengan aspek-aspek lain dari kegiatan kementerian, tampaknya tidak 

banyak audit yang bermakna, terutama dalam hal kinerja. Kami tidak dapat memperoleh satu pun 

contoh audit yang melihat implementasi PPRG. Ada pedoman, yang disiapkan oleh KPPPA dan 

Gambar 5. Siklus Monitoring dan Evaluasi PPRG 
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Bappenas (akan dibahas di bagian lain) yang tampaknya menetapkan bidang-bidang yang harus menjadi 

fokus inspektorat jenderal. Pedoman ini disusun dengan baik tetapi tampaknya tidak digunakan secara 

luas. Sekali lagi, kami tidak dapat memperoleh satu pun contoh dari evaluasi yang lengkap, yang 

menggunakan salah satu dari berbagai pedoman ini, meskipun kami mendapatkan informasi bahwa 

setidaknya beberapa kementerian, seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, telah 

melakukan evaluasi dengan pedoman mereka sendiri. Selama ini, BPKP tampaknya tidak berperan 

dalam PPRG, tidak seperti di beberapa negara maju seperti Kanada atau Austria.   

6. EVALUASI PEFA DAN UN WOMEN 

Beberapa evaluasi eksternal oleh Sekretariat Pengeluaran Publik dan Akuntabilitas Keuangan (PEFA), 

yang diajukan di Bank Dunia, dan UN Women telah mencapai kesimpulan serupa tentang penilaian 

pemerintah. PEFA baru-baru ini mengembangkan penilaian gender, yang masih dalam tahap 

percontohan, untuk melengkapi penilaian standar PEFA dan mengembangkannya untuk memasukkan 

fokus khusus pada gender dalam aspek-aspek kunci dari manajemen keuangan pemerintah. 

Indonesia adalah salah satu negara percontohan dan laporan terbaru memberikan evaluasi seberapa 

baik kinerja Indonesia dalam memasukkan PPRG dalam pengelolaan keuangan publik.30 Laporan 

tersebut menyimpulkan bahwa Indonesia memiliki kerangka peraturan yang solid untuk PPRG, 

terutama karena mengharuskan semua kementerian untuk memilih output yang relevan untuk 

mencapai kesetaraan gender, menganalisisnya dari perspektif gender, dan menandainya dalam sistem 

penganggaran kinerja, KRISNA. 

Nilai tertinggi diberikan pada proses di mana edaran anggaran untuk PPRG diterbitkan, anggaran 

didokumentasikan, dan pengeluaran anggaran dilacak melalui KRISNA, di mana semua komponen 

ditempatkan selama 10-12 tahun terakhir. Namun, penilaian ini menemukan bahwa panduan dari 

Kemenkeu dan KPPPA kurang memadai dalam menjelaskan bagaimana merancang program dan 

kegiatan untuk mencapai kesetaraan gender. Penilaian ini juga menemukan bahwa kurang ada upaya 

untuk memantau konsistensi dengan rencana. Namun evaluasi ini tidak terfokus pada berbagai 

pedoman yang beredar di kalangan pemerintahan, yang akan kita bahas kemudian. 

Evaluasi PEFA merekomendasikan penguatan kapasitas baik di kementerian penggerak utama maupun 

mereka yang ditugaskan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Evaluasi ini merekomendasikan 

peningkatan pengumpulan informasi terpilah jenis kelamin dan penggunaan data yang sudah tersedia 

dengan lebih baik. Misalnya, meskipun beberapa kementerian mengumpulkan data terpilah menurut 

jenis kelamin, laporan tersebut menemukan bahwa mereka tidak menyajikannya dalam laporan kinerja 

mereka. Evaluasi tersebut juga menunjukkan adanya kesempatan untuk memperbaiki bagaimana 

pertimbangan gender dapat dimasukkan ke dalam manajemen investasi publik dan manajemen 

pengadaan publik. Investasi publik merupakan komponen penting untuk kerangka pengeluaran jangka 

menengah dan oleh karena itu, seperti yang kami sebutkan di atas, menjadi penting terhadap program 

PPRG. Pengadaan publik berada di luar fokus langsung kita, tetapi semestinya mungkin 

mengembangkan pedoman di sektor publik untuk memastikan bahwa perusahaan yang dipimpin 

perempuan diberi kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam kontrak pemerintah. 

 
30 PEFA, 2020, PEFA Assessment of Gender Responsive Public Financial Management: Indonesia (Washington, 

DC: PEFA Secretariat). 
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Evaluasi UN Women sebelumnya secara umum mencapai kesimpulan yang sama dengan penilaian 

PEFA.31 Evaluasi tersebut secara umum memberikan pandangan positif tentang pelembagaan PPRG 

dalam perencanaan dan penganggaran Indonesia tetapi menemukan bahwa tindak lanjutnya masih 

kurang. 

7. PARTISIPASI KOMUNITAS  

Partisipasi masyarakat juga masih kurang, terutama karena masyarakat tidak mudah mengakses GBS 

dan materi terkait lainnya. Tidak ada posting reguler tentang latar belakang dan materi terkait ke situs 

kementerian dan lembaga, juga tidak ada materi yang disebarkan secara luas. Meskipun demikian, 

kami menemukan bahwa ada beberapa NGO, donor bilateral atau multilateral, atau kelompok 

masyarakat yang berperan aktif dalam pembentukan PPRG di Indonesia, yang di antaranya paling 

menonjol adalah PATTIRO, UN Women, dan USAID. Partisipasi berkelanjutan mereka harus 

didorong dan mereka harus dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam inisiatif apa pun untuk 

memperkuat proses. 

E. CONTOH DAN EVALUASI GENDER BUDGET STATEMENT 

Format dasar GBS sudah dipikirkan dengan matang, tetapi seperti disebutkan di atas, ada beberapa 

cara untuk memperbaikinya. Pada prinsipnya, proses ini terintegrasi dengan baik ke dalam 

perencanaan dan penganggaran, oleh karena itu, kami tidak memiliki rekomendasi khusus di bidang 

ini. Kami akan membahas masalah pemantauan dan evaluasi nanti. 

Sebagaimana dicatat, Lampiran 2 memberikan contoh beberapa GBS. Namun, tiga kekurangan terlihat 

pada GBS ini. Yang pertama adalah tidak adanya keterkaitan antara tujuan-tujuan yang dikemukakan 

oleh GBS ini dan tujuan-tujuan kesetaraan gender dari Rencana Pembangunan Nasional, yang 

menyebabkan dokumen ini tidak memiliki konteks jangka menengah. Yang kedua berkaitan dengan 

kurangnya ketelitian dalam menguantifikasi pengeluaran. Yang ketiga berkaitan dengan kurangnya 

indikator-indikator spesifik dari dampak di semua pernyataan, atau bila ada, masih belum jelas 

hubungannya antara tujuan kegiatan dan indikator kinerja. 

Untuk mengatasi masalah pertama, GBS haruslah menghubungkan tujuan kegiatan dengan beberapa 

tujuan atau sasaran tertentu dalam Rencana Pembangunan Nasional. Bappenas mungkin perlu 

menyajikan hal ini secara lebih teliti untuk memastikan bahwa kementerian dapat memetakan 

kegiatannya ke dalam Rencana Pembangunan Nasional. Dalam hubungannya dengan kelompok kerja, 

KPPPA, Bappenas, dan Kemenkeu harus meninjau GBS-GBS, memastikan bahwa kementerian dan 

lembaga menangani tujuan yang penting, dengan keseimbangan antara yang mengatasi ketidaksetaraan 

gender yang dapat dipenuhi melalui program pengeluaran pemerintah; yang mungkin tidak 

sepenuhnya dapat diatasi melalui pembelanjaan saja tetapi memerlukan gabungan antara 

pembelanjaan, pajak, dan perubahan peraturan; dan yang dapat dipenuhi dengan meningkatkan 

kesempatan kerja dan pelatihan bagi staf pemerintah. 

Tampaknya tidak ada pedoman khusus tentang bagaimana kuantifikasi pengeluaran dilakukan karena 

GBS tidak memberikan perincian dan juga tidak ada pedoman khusus yang tersedia. Ini adalah salah 

satu kelemahan yang perlu dibenahi, terutama karena angka-angka tersebut dimasukkan ke dalam 

sistem KRISNA dan angka-angka agregat dilaporkan sebagai indikator bermakna tentang keseriusan 

 
31 Bab mengenai Indonesia, dalam Kanwar, Sheena, 2016, Gender Responsive Budgeting in the Asia-Pacific 

Region (Delhi: UN Women). 
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pemerintah dalam melaksanakan PPRG. Saat ini, statistik agregat ini tampaknya tidak terlalu bermakna 

karena mungkin termasuk pengeluaran yang komponen kesetaraan gendernya hanya sebagian kecil. 

Kami mengilustrasikan poin-poin ini dengan mengacu pada contoh-contoh GBS yang diberikan kepada 

kami. Mereka menyampaikan aspek-aspek yang berbeda dalam menangani ketidaksetaraan gender dan 

oleh karena itu memungkinkan kami untuk berfokus pada cara-cara yang berbeda untuk memperbaiki 

proses perumusan GBS. 

Kedua GBS dari Kementerian Keuangan membahas aspek-aspek yang berbeda dari ketidaksetaraan 

gender, dengan keduanya berfokus pada peningkatan lapangan kerja dan pelatihan staf, sesuai 

ekspektasi terhadap kementerian yang tidak secara langsung menyediakan layanan pemerintah melalui 

program pengeluaran. Contoh tahun 2019 terkait dengan peningkatan kesempatan pelatihan bagi 

perempuan di badan kebijakan fiskal, dengan memperhatikan kerentanan yang dihadapi perempuan 

karena tumpang tindih tanggung jawab pekerjaan dan rumah. Perhatian ini merupakan hal yang layak 

dipuji. 

Namun, ada beberapa masalah yang perlu diperhatikan karena kuantifikasi pengeluaran tidak jelas. 

Apakah itu mencakup seluruh program pelatihan atau hanya yang menargetkan perempuan? 

Bagaimana menentukan sasaran untuk pelatihan perempuan? Beberapa detail tambahan akan 

memperkuat tujuan yang sebenarnya bermanfaat secara keseluruhan ini. 

Contoh tahun 2020 berkaitan dengan peningkatan peluang bagi perempuan dalam pekerjaan 

kepabeanan, yang sekali lagi merupakan tujuan yang terpuji dan inovatif. Mengotomatiskan prosedur 

bea cukai diharapkan dapat meningkatkan peluang perempuan karena mereka akan menikmati 

lingkungan kerja yang lebih aman. Tujuan ini telah menangkap aspek penting dalam mengamankan 

lingkungan kerja bagi petugas pajak dan bea cukai perempuan dengan mengurangi intervensi langsung 

dengan pembayar pajak, yang mungkin terutama laki-laki dan beberapa di antaranya mungkin dapat 

mengintimidasi atau mengancam perempuan. Tujuan ini dapat dikembangkan lebih jauh dengan juga 

mengatasi kesulitan yang dihadapi perempuan di luar kantor pusat, terutama di pos-pos perbatasan, di 

mana lingkungan yang tidak aman merupakan ancaman yang lebih besar lagi bagi pegawai perempuan. 

Namun, ukuran kinerja aktivitas tampaknya tidak memiliki hubungan yang jelas dengan tujuan dan 

sebaliknya berhubungan dengan kepuasan pengguna dan waktu henti sistem, dan mirip dengan GBS 

lainnya, kuantifikasi biayanya tidak jelas. Tidak ada dokumentasi apakah ini terkait dengan program 

khusus untuk memperbaiki lingkungan bagi perempuan atau seluruh program pertukaran data 

elektronik. Jika yang pertama, perlu ada metode untuk alokasi total biaya program. 

 GBS Kementerian Pertanian berkaitan dengan layanan pelatihan yang diberikan kepada petani untuk 

memberikan penyuluhan tentang pengendalian serangan hama di lahan mereka. GBS ini mencakup 

topik yang penting dan meningkatkan produktivitas petani perempuan. Hal ini juga patut dipuji karena 

berusaha mengukur penerima manfaat. Meskipun demikian, tidak ada konteks jangka menengah, 

seperti indikator dalam jangka waktu yang sama, dan manfaat memasukkan program semacam itu ke 

dalam anggaran akan lebih kuat jika dokumentasi memberikan analisis dasar untuk menyoroti manfaat 

dalam hal pertumbuhan dan produktivitas.  

Kementerian Pekerjaan Umum telah membuat GBS yang membahas penyediaan infrastruktur 

perumahan melalui perbaikan daerah kumuh dan berupaya memastikan bahwa perempuan 

dikonsultasikan dalam proses renovasi dan menerima bagian yang adil dari perumahan tersebut. Mirip 

dengan program Kementerian Pertanian, inisiatif ini secara keseluruhannya terpuji. Ketentuan khusus 

tentang konsultasi perempuan patut diperhatikan, dan perlu dimasukkan lebih luas untuk 
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pengembangan program pemerintah. Namun, GBS ini juga memiliki kelemahan yang sama dalam hal 

kurangnya konteks jangka menengah dan indikator, serta analisis pendukung.  

F. MEMPERBAIKI MONITORING DAN EVALUASI 

1. PENGHARGAAN 

Meskipun pendekatan APE memiliki potensi untuk memperbaiki implementasi PPRG, fokusnya pada 

tahap awal, terutama perencanaan dan penganggaran, berarti bahwa kementerian dan lembaga 

pemerintah lainnya tidak perlu bergantung pada pencapaian hasil. Selain itu, berbagai pertimbangan 

yang berlaku untuk evaluasi juga terutama berfokus pada pengarusutamaan gender, bukan pada 

PPRG. Oleh karena itu, tidak jelas sejauh mana penghargaan ini telah menghasilkan pencapaian 

substantif melalui anggaran. 

Ada ruang lingkup yang jelas bagi KPPPA untuk memfokuskan kembali penghargaan ini pada PPRG 

dan demonstrasi pencapaian melalui output atau outcome yang diukur melalui indikator yang dipilih. 

Atau, jika KPPPA ingin melanjutkan penghargaan untuk pengarusutamaan gender, ia bisa membuat 

evaluasi terpisah untuk PPRG yang berfokus pada program anggaran dan pencapaiannya. Evaluasi yang 

menggeser fokus ke hasil program akan memotivasi kementerian dan lembaga pemerintah lainnya 

untuk berfokus pada hal yang sama. Saat ini, proses APE hanya menanyakan apakah kementerian 

memiliki pedoman pemantauan dan evaluasi, tetapi seharusnya menjadi persyaratan bahwa PPRG 

mereviu laporan pelaksanaan program dan laporan audit untuk tinjauan KPPPA. Ini akan memfasilitasi 

KPPPA untuk membuat laporan terbaru tentang implementasi APE dari waktu ke waktu. Publikasi 

atau sirkulasi hasil secara berkala akan meningkatkan motivasi semua kementerian. 

Meskipun demikian, penghargaan apa pun kemungkinan akan terbatas pengaruhnya kecuali ada hal 

substantif yang dihasilkan dari memenangkan penghargaan tersebut, seperti peningkatan staf atau 

anggaran untuk kementerian atau lembaga pemerintah yang memenangkan penghargaan. Oleh karena 

itu, tampaknya penghargaan ini berfungsi sebagai pertunjukan yang penting bagi lembaga-lembaga lain 

dalam pemerintahan, tetapi mungkin tidak menyebabkan perubahan perilaku yang signifikan. 

2. PANDUAN DAN ALAT-ALAT UNTUK MONITORING DAN EVALUASI PPRG 

Kami telah meneliti pedoman atau templat KPPPA, Bappenas, dan KLHK. Pedoman-pedoman ini 

telah disusun dengan baik dan dapat berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk pemantauan dan 

evaluasi, meskipun mereka belum mensyaratkan analisis biaya-manfaat untuk mendasari keputusan 

anggaran serta penjelasan yang jelas tentang bagaimana jumlah anggaran yang ditandai dalam KRISNA 

diperoleh. Kami mendukung rekomendasi Bappenas agar pemerintah menyiapkan satu laporan 

terpadu tentang pelaksanaan PPRG, evaluasi kualitas program yang komprehensif, penelusuran 

pelaksanaan anggaran, dan pemantauan formal dan teratur terhadap kemajuan yang dibuat pada 

kontribusi kegiatan dan output untuk mengurangi ketidaksetaraan dan kesenjangan gender. 

Namun, masalah kritis dalam memastikan bahwa PPRG mencapai tujuannya adalah bahwa sepertinya 

tidak ada program evaluasi yang aktif. Kami tidak dapat memperoleh salinan evaluasi yang sepenuhnya 

lengkap menggunakan pedoman pemerintah. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengindikasikan telah mengembangkan templat tetapi belum menggunakannya dan baru akan 

dilakukan pada tahun 2021. Kementerian ini menyatakan bahwa pihaknya menghadapi tantangan 

dalam implementasi di mana unit kerja masih belum memahami dan konsisten dalam menerapkan 
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PPRG, dan oleh karena itu tidak siap untuk diaudit. Akibatnya, kementerian sejauh ini berfokus pada 

penguatan proses PPRG. 

Pemerintah sebaiknya memberikan prioritas untuk memastikan bahwa setiap kementerian dievaluasi 

setiap tahun menggunakan pedoman KPPPA. Kami mengusulkan formulir yang direvisi dalam 

Lampiran 5, dengan memanfaatkan hal-hal positif dari pedoman dan formulir yang ada, namun 

menambahkan lebih banyak konten dan evaluasi subjektif, serta analisis biaya-manfaat, keterkaitan 

dengan tujuan utama rencana pembangunan nasional, dan fokus jangka menengah, tiga hal yang 

diperlukan. Pedoman ini dapat disesuaikan dengan kementerian yang berbeda, berangkat dari yang 

sudah dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan pihak lain yang telah mencoba 

mengembangkan templat mereka sendiri. Namun, perlu ada kesepakatan mengenai sebuah templat 

dasar. 

Untuk memperkuat proses ini, perlu dilakukan pengkajian ulang terhadap peran inspektorat dalam 

proses tersebut. Sebagai bagian dari kerangka penganggaran kinerja, ini diperlukan untuk memilih 

Indikator Kinerja Utama (KPI), namun ini tidak termasuk kesetaraan gender. Akibatnya, inspektorat 

tidak mengorientasikan diri untuk memastikan GBS yang berkualitas meskipun memiliki pedoman. 

Evaluasi kerangka PPRG kementerian atau lembaga pemerintah terkait harus menjadi KPI untuk 

semua lembaga pemerintah yang memiliki inspektorat. 

Mekanisme yang sebelumnya digunakan juga mengharuskan adanya persetujuan dari evaluator atau 

unit di Kemenkeu atas program PPRG masing-masing kementerian. Ini perlu dipertimbangkan untuk 

diterapkan lagi. Kanada dan Austria menggunakan pendekatan serupa. 

G. AUDIT 

Lembaga audit memainkan peran penting dalam akuntabilitas karena mereka memungkinkan 

pemeriksaan yang teliti dan audit independen. Sebagian besar lembaga audit umumnya berfokus pada 

audit keuangan tetapi kini lebih sering bagi mereka untuk berfokus pada aspek kinerja, termasuk nilai 

dibandingkan uang (value for money). Kami tidak dapat menentukan apakah audit kinerja di Indonesia 

mencakup penganggaran gender. 

Hampir setengah dari negara-negara OECD melakukan audit berdasarkan tujuan kinerja.32 Audit 

demikian memperkuat akuntabilitas dan menyediakan mekanisme penting bagi kementerian dan 

lembaga untuk memperbaiki proses. Mereka dapat mengajukan pertanyaan seperti pentingnya dan 

relevansi tujuan gender, data untuk mengukur keluaran dan hasil, apakah tujuan tersebut  memiliki 

target yang tepat untuk perbaikan, dampak yang lebih luas dari tindakan tersebut dan apakah 

perempuan dan laki-laki terwakili dalam pengambilan keputusan. Audit ini juga dapat berfokus secara 

sempit pada proses dan apakah proses ini dipatuhi sebagian atau seluruhnya. Beberapa negara OECD 

mewajibkan pelaporan reguler tentang program penganggaran gender mereka ke parlemen untuk 

memastikan pengawasan program. Kantor Auditor Jenderal Kanada telah melakukan dua audit 

implementasi analisis berbasis gender, yang dimandatkan oleh pemerintah untuk menilai efek 

kesetaraan gender dari program dan kebijakan (Boks 3). 

H. IRISAN ANTARA PENGANGGARAN GENDER DAN PERUBAHAN IKLIM   

 
32 Downes, Ronnie, dan Scherie Nicol, 2019, Designing and Implementing Gender Budgeting: A Path to Action 

(Paris: OECD). 
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Perubahan iklim adalah isu lintas sektoral lain yang hendak ditangani oleh pemerintah. Pemerintah 

baru-baru ini menyiapkan laporan yang menguraikan irisan antara penganggaran gender dan 

perubahan iklim.33 Pendekatan dasar pemerintah sangat mirip dengan PPRG di mana ia bertujuan 

untuk menilai dan mengintegrasikan program perubahan iklim ke dalam anggaran melalui proses 

penandaan, yang dimulai pada tahun 2015. Anggaran perubahan iklim yang responsif gender telah 

dikembangkan di beberapa kementerian pemerintah, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup. dan 

Kehutanan. Penganggaran perubahan iklim yang responsif gender memanfaatkan sistem KRISNA 

melalui penandaan bersama item-item di bawah tag responsif gender dan tag perubahan iklim (ada 

dua tag untuk iklim, satu untuk mitigasi perubahan iklim dan satu untuk adaptasi perubahan iklim). 

Dampak potensial dari perubahan iklim yang memiliki efek berbahaya yang disproporsional terhadap 

perempuan termasuk kegagalan panen, kekurangan bahan bakar dan air bersih, bencana alam, serta 

penyakit dan pengungsian. 

Laporan tersebut mengaitkan kurangnya implementasi yang kuat dengan beberapa faktor, termasuk 

kurangnya pemahaman di seluruh organisasi tentang pentingnya PPRG sebagai isu lintas sektor dan 

kurangnya keinginan untuk mengintegrasikannya ke dalam program kerja, yang juga terlihat di dalam 

Bappenas. Di dalam KPPPA, terdapat kekurangan kemampuan untuk melaksanakan pelatihan yang 

diperlukan lintas kementerian dan lembaga pemerintah, yang merupakan masalah khusus karena 

Bappenas dan Kemenkeu kekurangan pelatihan. Laporan tersebut juga menyebutkan penundaan 

pembaharuan pedoman yang mencerminkan perubahan peraturan dan pendekatan yang diperlukan 

dalam KRISNA. Terakhir, di lingkungan Kemenkeu, masalahnya adalah persepsi kurangnya komitmen 

dan tidak adanya sekretariat bersama tentang PPRG, target yang jelas untuk apa yang harus dicapai, 

dan tidak adanya hadiah dan hukuman bagi kementerian untuk mematuhi proses yang ideal. 

Laporan tersebut mencatat bahwa strategi pemerintah untuk mengatasi stunting (karena malnutrisi 

dan faktor lainnya) dipandang berhasil karena ia mencakup konsep, ukuran, dan target, yang 

diterjemahkan ke dalam keluaran tertentu. PPRG belum sespesifik demikian,  khususnya dalam 

hubungan antara Rencana Pembangunan Nasional dan program anggaran. Ketika pemerintah 

meningkatkan upayanya tentang perubahan iklim, pemerintah harus bekerja secara paralel untuk 

meningkatkan komponen kesetaraan gender tetapi juga pendekatan terhadap PPRG secara umum. 

Belajar dari pengalaman tentang stunting, perlu upaya untuk berfokus pada tujuan utama dan 

memastikan bahwa ada cara yang jelas untuk mengukur kemajuan. 

Boks 3. Audit Berbasis Gender di Kanada 

Kantor Auditor Jenderal memilih empat departemen untuk audit ini: 

• Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sosial Kanada, 

• Urusan Aborigin dan Pembangunan Kanada Utara, 

• Industri Kanada, dan 

• Sumber Daya Alam Kanada. 

 

Audit ini memeriksa apakah departemen yang dipilih melakukan analisis berbasis gender yang 

memadai untuk mendasari keputusan pemerintah, dan apakah Status Perempuan Kanada dan 

lembaga pusat terkait (Sekretariat Dewan Perbendaharaan Kanada dan Kantor Dewan Penasihat) 

secara tepat mendukung penerapan analisis berbasis gender di seluruh pemerintah federal. Audit 

ini juga memeriksa kemajuan pemerintah atas rekomendasi kami di tahun 2009. 

 
33 Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal, 2020, Studi Penganggaran Perubahan Iklim Responsif Gender 

(Jakarta: Kemenkeu). 



27     |     MEMPERBAIKI PENGANGGARAN BERBASIS GENDER                                                                                      USAID.GOV 

Audit ini penting karena dapat membantu pemerintah menilai kemajuan yang dicapai dalam 

menerapkan analisis berbasis gender, sesuai dengan tujuannya untuk memenuhi komitmen 

internasionalnya terhadap analisis berbasis gender dan kewajibannya terhadap kesetaraan gender. 

 

Temuan keseluruhan adalah bahwa kerangka kerja yang tepat diterapkan hanya di beberapa 

departemen dan lembaga. Pada mereka yang menerapkannya, analisisnya tidak selalu lengkap, dan 

kualitasnya tidak konsisten. Temuan serupa ditemukan pada tahun 2009. Persyaratan wajib untuk 

melakukan analisis semacam itu telah menghambat penerapannya secara lebih luas. Oleh karena itu 

disimpulkan bahwa dampak spesifik gender mungkin terlewatkan dalam pembuatan kebijakan, 

program, dan undang-undang pemerintah. 

Sumber: Laporan Musim Gugur 2015 dari Auditor Jenderal Kanada. Laporan-1—Menerapkan Analisis 

Berbasis Gender. Ditemukan di: https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/att__e_41078.html. 

 

BAB III. KOORDINASI LINTAS DONOR  

Selama bertahun-tahun, Indonesia telah bekerja dengan berbagai mitra pembangunan, termasuk Asian 

Development Bank (ADB), Asia Fund, UN Women, USAID, dan Bank Dunia, serta entitas bilateral 

dan multilateral lainnya. Ada minat yang cukup besar pada PPRG dari dalam pemerintah dan 

komunitas pembangunan internasional. Kami telah melaporkan beberapa pekerjaan mereka dalam 

dokumen ini. 

Perlu ada mekanisme koordinasi untuk memastikan bahwa semua donor dan mitra pembangunan 

bekerja menuju tujuan yang sama dan tidak tumpang tindih atau bertentangan dengan saran satu sama 

lain. Hal ini menjadi pertimbangan USAID, setelah selesainya rencana kerja ini. 

BAB IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  

A. KESIMPULAN   

Perempuan Indonesia menghadapi hambatan signifikan dalam mencapai kesetaraan ekonomi, sosial, 

dan politik. Dalam hal ekonomi, perempuan mendapatkan hambatan dalam pekerjaan dan 

pengupahan, serta kesempatan untuk membiayai dan membangun usaha mereka sendiri. Akibatnya, 

peringkat Indonesia buruk dalam hal kesetaraan gender. 

• Kerangka hukum dan peraturan yang kuat tersedia untuk mendukung 

kesetaraan gender 

Terlepas dari ketidaksetaraan gender yang terus berlanjut, Indonesia memiliki kerangka hukum dan 

peraturan yang kuat untuk mendukung kesetaraan gender. Pemerintah telah berkomitmen untuk 

mencapai kesetaraan gender dan telah melakukan upaya yang signifikan untuk mengembangkan 

kerangka pengarusutamaan gender sejak tahun 2000. Kerangka PPRG Indonesia telah ada sejak tahun 

2009. Menteri Keuangan mulai mewajibkan kementerian dan lembaga untuk melakukan analisis 

gender dan menyiapkan GBS menggunakan format yang disetujui. Upaya ini diperkuat pada tahun 

2012, dengan Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui PPRG, upaya bersama 

antara empat penggerak pengarusutamaan gender: Bappenas, Kemenkeu, KPPPA, dan Kemendagri. 

https://www.oag-bvg.gc.ca/internet/English/att__e_41078.html
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• PPRG terintegrasi dengan baik ke dalam sistem pengelolaan keuangan publik 

Indonesia 

Indonesia telah mengadopsi penganggaran kinerja dalam kerangka jangka menengah. PPRG telah 

diimplementasikan dalam kerangka kerja ini tetapi masih ada ruang yang cukup besar untuk 

meningkatkan kinerjanya. Kerangka kerja PPRG saat ini mencakup sejumlah besar pelembagaan 

inisiatif, termasuk (1) instruksi presiden dan peraturan pendukung, (2) pedoman pelaksanaan untuk 

kementerian dan lembaga di tingkat nasional dan daerah, pemerintah daerah dan desa di tingkat 

daerah, (3) format GBS dan analisis terkait, dan (4) kriteria pemantauan, evaluasi, dan audit untuk 

inspektorat kementerian dan evaluator lainnya. PPRG tampaknya terintegrasi dengan baik ke dalam 

perangkat lunak sistem manajemen keuangan publik Indonesia, KRISNA. 

• Analisis gender belum ditempatkan dalam kerangka pengeluaran jangka 

menengah  

Penempatan analisis gender dalam kerangka pengeluaran jangka menengah tampaknya belum 

memadai. Kerangka kerja ini harus mencakup target yang terukur dan institusi terkait untuk 

mendukung pengukuran dan pencapaian tujuan. Indikator keberhasilan jarang ditetapkan, terutama 

dalam hal urutan target untuk mengevaluasi indikator keberhasilan dari waktu ke waktu. Ini semua 

akan menjadi elemen yang diperlukan untuk memastikan bahwa pemantauan dan evaluasi dapat 

dilakukan secara produktif. 

• Kemampuan kementerian menerapkan PPRG belum merata 

Bappenas, Kemenkeu dan KPPPA, dan lainnya telah mengidentifikasi beberapa masalah utama. 

Pertama, keterampilan kementerian belum merata dan, dalam beberapa kasus, belum mampu 

menyusun analisis dan tujuan yang dipikirkan dengan baik. Bahkan di kementerian yang 

mengembangkan GBS dengan cara yang kompeten, tidak ada bukti bahwa proses tersebut didukung 

oleh analisis manfaat biaya yang bermakna, atau analisis ekonomi terkait untuk mendukung program 

atau kebijakan yang diusulkan atau diterapkan. KPPPA perlu memastikan bahwa pelatihan diberikan 

kepada kementerian-kementerian utama untuk memastikan bahwa mereka sepenuhnya memahami 

PPRG dan tahap siklus perencanaan dan penganggaran saat ini. 

• Kurangnya data terpilah dan penggunaan data tersedia yang belum memadai  

Ada persepsi tentang kurangnya data terpilah untuk menganalisis masalah. Tinjauan kami sendiri 

terhadap Rencana Pembangunan Nasional dan kemungkinan sumber data lainnya menunjukkan bahwa 

sudah ada cakupan data yang tersedia yang cukup untuk memperbaiki kuantifikasi. 

• Kurang ada evaluasi atas pencapaian aktual menggunakan indikator kuantitatif 

atau kualitatif 

Sejak PPRG diadopsi, pemerintah memiliki beberapa contoh promosi kesetaraan gender melalui 

kebijakan, peraturan, atau praktik yang diadopsi. Meskipun perubahan ini bermanfaat, mereka tidak 

komprehensif, tidak selalu berfokus hanya pada ketidaksetaraan gender yang dapat melemahkan 

kegunaannya, dan kurang atau tidak ada evaluasi pencapaian aktual, sebagaimana dibuktikan oleh 

indikator kuantitatif atau kualitatif. Oleh karena itu, sulit untuk mengetahui seberapa banyak yang 

telah dicapai dan penyebabnya, walaupun PPRG telah lama berjalan, karena hanya ada sedikit contoh 

dari kementerian nasional tentang program yang bermakna atau inovatif. 
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• Alat yang memadai tersedia untuk memandu kementerian dan lembaga, tetapi 

tidak digunakan secara luas, terutama dalam pemantauan, evaluasi dan audit 

Saat ini KPPPA telah menyiapkan pedoman yang komprehensif, dilengkapi dengan pedoman 

penandaan Bappenas, yang telah diadopsi dalam peraturan tahunan Kemenkeu untuk pelaksanaan 

anggaran. Ini adalah dasar yang baik untuk membuat templat yang akan digunakan di seluruh 

pemerintah. Pedoman KPPPA membahas tiap-tiap bagian dari proses PPRG dan meminta 

kementerian untuk menilai materi dari program mereka. Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan telah membuat templat berdasarkan pedoman ini yang dapat menjadi model bagi 

kementerian lini setelah selesai dikonsultasikan dengan pihak-pihak lain dan dilakukan beberapa 

penyesuaian spesifik kementerian. 

B. REKOMENDASI  

Pemerintah dapat memperbaiki kelemahan tentang PPRG yang diidentifikasi oleh laporan dengan 

memperkuat proses yang ada. 

• Kementerian dan lembaga perlu melakukan analisis yang lebih baik atas situasi 

sebelum dan sesudah (ex-ante dan ex-post) program dan kebijakan diberlakukan, 

dengan program pendukung analisis biaya-manfaat dan menggunakan indikator 

yang relevan untuk target dan kinerja. 

Harus ada mandat yang diperkuat di tingkat nasional untuk Bappenas, Kemenkeu, dan KPPPA untuk 

memastikan bahwa kementerian dan lembaga terkait mengembangkan dan menyediakan dokumentasi 

untuk PPRG yang mencakup pengukuran yang valid dari situasi sebelum dan sesudah program dan 

kebijakan dilaksanakan, didukung oleh analisis biaya-manfaat. Sekalipun data tidak secara sempurna 

mencerminkan hasil yang diharapkan, kementerian dan lembaga harus diberi mandat untuk memilih 

indikator terbaik yang tersedia dan memantau serta melaporkannya setiap tahun. Setiap kementerian 

harus memiliki lampiran khusus untuk anggaran mereka yang menguraikan program dan hasil, 

termasuk indikator kemajuan. 

• Kementerian harus menempatkan semua proposal PPRG dalam konteks jangka 

menengah. 

Kurangnya koherensi yang jelas antara anggaran dan rencana pembangunan nasional untuk anggaran 

juga terbawa ke komponen PPRG. Bappenas harus memberikan arahan yang jelas tentang program-

program berprioritas tertinggi yang diperlukan untuk mencapai tujuan kesetaraan gender. Namun, 

untuk banyak program PPRG, ekspektasi kemajuan hanya dapat diukur dalam jangka menengah 

karena hanya sedikit, kalaupun ada, tujuan kesetaraan gender yang dapat dicapai dalam waktu singkat 

(misalnya, satu tahun). Oleh karena itu, PPRG harus ditempatkan dalam konteks jangka menengah. 

• Kementerian perlu mengidentifikasi dan memanfaatkan KRISNA dalam 

program dan kegiatan kesetaraan gender yang berada di bawah anggaran 

mereka. 

Penerapan dan pendekatan yang tidak konsisten saat ini dalam mengukur pengeluaran anggaran untuk 

kesetaraan gender berarti bahwa angka-angka yang dikumpulkan melalui KRISNA tidak bermakna. 

Kesadaran yang lebih luas di seluruh pemerintah tentang apa yang dianggap sebagai kegiatan yang 

mempromosikan kesetaraan gender akan membantu mengatasi kesenjangan dalam implementasi ini. 

Selain itu, pemerintah perlu mengembangkan metodologi dan memastikan bahwa metodologi 
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tersebut diterapkan secara konsisten untuk mengukur pengeluaran bertingkat untuk tujuan 

kesetaraan gender. Pedoman penandaan Bappenas tidak memiliki kejelasan yang memadai tentang 

bagaimana mengukur kegiatan atau keluaran PPRG dalam hal pengeluaran. Jumlah yang ditandai harus 

mengacu hanya pada kenaikan yang dirancang untuk memenuhi tujuan kesetaraan gender. KRISNA 

mungkin perlu dirancang ulang untuk memungkinkan penandaan yang lebih baik. 

• Kementerian dan lembaga harus memetakan bagaimana program dan kegiatan 

mereka berhubungan dengan tujuan khusus dari rencana pembangunan nasional. 

Terdapat kesenjangan yang tampak antara aspirasi rencana pembangunan nasional dengan program 

dan kebijakan anggaran terkait kesetaraan gender. Ini harus menjadi elemen kunci dari evaluasi 

program kementerian. Pengkodean yang koheren dapat dikembangkan untuk memudahkan hal ini. 

• Kementerian harus bertanggung jawab atas kinerja dan harus diminta untuk 

melakukan monitoring dan evaluasi secara teratur menggunakan pendekatan 

yang disepakati. 

Kementerian penggerak harus melengkapi pengembangan form monitoring dan evaluasi dan 

perangkat terkait, yang sudah terintegrasi ke dalam proses anggaran. Implementasi awal harus dimulai 

dengan kementerian penggerak yang sudah memiliki kapasitas untuk melakukan pekerjaan dengan 

baik dan meluas ke kementerian yang siap, dan kemudian ke semua kementerian dan lembaga lainnya. 

• Pemerintah sebaiknya tetap meletakkan tanggung jawab utama monitoring dan 

evaluasi pada inspektorat internal 

Tanggung jawab untuk pemantauan dan evaluasi PPRG harus tetap berada di inspektorat internal 

kementerian dan lembaga karena ini adalah peran alami mereka dan inspektur sudah mendapatkan 

pelatihan yang relevan. Pendekatan ini mencegah menempatkan terlalu banyak tanggung jawab pada 

kementerian penggerak. Hal ini sejalan dengan kerangka kerja yang sedang dibangun saat ini. 

 

• KPPPA perlu mengarahkan ulang penghargaan APE ke komponen pemantauan 

dan evaluasi dan dapat memberikan penghargaan moneter untuk memotivasi 

kementerian dan lembaga untuk bersaing mendapatkan penghargaan ini. 

KPPPA perlu lebih menekankan pada komponen pemantauan dan evaluasi dari proses penghargaan 

APE. Kemenkeu dapat menggunakan hasil penghargaan ini untuk kepentingan penganggaran, untuk 

meningkatkan motivasi kementerian untuk mendapatkan penghargaan ini. KPPPA harus melibatkan 

kementerian pemenang penghargaan untuk menyebarkan pendekatan yang baik, membuat basis, dan 

mempublikasikannya. 

• Audit eksternal sangat penting dan perlu dilakukan dengan audit kinerja reguler. 

Meskipun inspektur jenderal di setiap kementerian bertanggung jawab untuk mengaudit PPRG 

bersama dengan aspek lain dari kegiatan kementerian, tampaknya tidak banyak audit yang berarti, 

terutama dalam hal kinerja. 

• Pemerintah harus menggunakan kesempatan merevisi Instruksi Presiden untuk 

memperjelas peran kelompok kerja dan titik fokus PUG. 

Kelompok kerja dan titik fokus saat ini tampaknya kurang dimanfaatkan dibandingkan dengan potensi 

mereka untuk meningkatkan proses. Pemerintah seharusnya menggunakan kesempatan saat ini untuk 

merevisi Inpres untuk memperjelas dan memperkuat peran mereka guna memastikan bahwa mereka 
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memainkan peran yang lebih besar dalam membantu mengembangkan pendekatan dan metodologi 

untuk disebarluaskan ke seluruh pemerintah. 

• Pemerintah harus memberikan akses publik yang lebih besar ke dokumentasi 

dan melakukan konsultasi rutin dengan NGO dan pemangku kepentingan lainnya 

yang dapat membantu mengarahkan inisiatif 

Pemerintah memberikan akses yang relatif terbatas terhadap materi latar belakang yang telah 

dikembangkan kementerian untuk PPRG. Materi ini seharusnya tersedia lebih luas bagi kementerian-

kementerian untuk belajar dari satu sama lain dan juga untuk masyarakat luas untuk memungkinkan 

mereka lebih mudah mengakses untuk mengevaluasi apa yang dilakukan pemerintah tentang 

kesetaraan gender. Sejauh ini, pemerintah telah memanfaatkan masukan NGO dengan baik ke dalam 

inisiatif dan mereka harus memastikan bahwa mereka terus melibatkan seluruh lapisan masyarakat. 

• KPPPA perlu meningkatkan pelatihan PPRG dan menyesuaikan jadwal agar 

bertepatan dengan persiapan kementerian untuk siklus perencanaan dan 

penganggaran. 

Pemerintah melalui KPPPA perlu memperkuat program pelatihan PPRG untuk memastikan kualitas 

pengajaran yang tinggi dan pemberian banyak contoh. Pemerintah harus memastikan bahwa Bappenas 

dan Kemenkeu memiliki unit yang terampil dan berdedikasi dengan staf yang memahami pentingnya 

tujuan utama pembangunan nasional yang melibatkan kesetaraan gender dan peran berbagai 

kementerian. Pelatihan harus mencakup pengembangan baseline, keterkaitan dengan tujuan Rencana 

Pembangunan Nasional, indikator yang digunakan untuk mengukur kemajuan, dan fitur lain dari 

program. 

Kementerian koordinator pemerintah dan kementerian yang bertanggung jawab atas program utama 

kesetaraan gender, seperti di bidang pendidikan, perawatan kesehatan, dan partisipasi ekonomi, juga 

harus menjadi target pelatihan KPPPA. Dengan materi yang ada untuk melatih staf di kementerian 

dan lembaga tersebut, materi tersebut dapat digunakan untuk melatih kementerian dan lembaga 

lainnya. 

• Inspektorat membutuhkan pelatihan khusus untuk pemantauan dan evaluasi. 

Inspektur bertanggung jawab untuk pemantauan dan evaluasi, namun saat ini tidak cukup inspektur 

terlatih dalam proses PPRG untuk melakukan pemantauan dan evaluasi yang khusus untuk proses ini. 

Pelatihan KPPPA perlu mencakup semua aspek pemantauan pengeluaran dan pelaksanaan serta 

evaluasi kualitas program. Studi kasus dan penggunaan form evaluasi yang telah diisi dari kementerian 

yang sudah berjalan baik seperti KLHK harus memandu pengembangan pelatihan bagi para inspektur 

ini. 

• Pemerintah harus membangun portal pembelajaran PPRG. 

Kementerian penggerak harus mengumpulkan dan menyajikan dengan cara yang mudah diakses 

semua materi yang digunakan untuk staf pelatihan. Saat ini, masih sukar untuk mengompilasi bahan-

bahan tersebut. Portal dapat menjadi titik awal untuk mengintegrasikan inspeksi internal dengan 

inspeksi eksternal melalui pelatihan profesional auditor. Kompetensi PPRG dapat menjadi salah satu 

bidang penilaian auditor.  
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LAMPIRAN 

LAMPIRAN 1. INISIATIF-INISIATIF GENDER UTAMA DI NEGARA-NEGARA G7  

Di Kanada, kesetaraan gender adalah tanggung jawab bersama pemerintah federal, provinsi, dan 

teritorial. Pada tahun 2018, Kanada secara resmi mengadopsi penganggaran gender dan telah 

mengembangkan Kerangka Hasil Gender untuk memandu implementasi. 

Prancis mengeluarkan undang-undang organik tentang Kesetaraan Gender pada tahun 2014 yang 

mengintegrasikan penganggaran gender ke dalam pembuatan kebijakan, yang mengharuskan implikasi 

gender dinilai di setiap undang-undang baru dan kuota ditetapkan untuk perempuan di posisi 

manajemen senior di layanan sipil, politik, dan sektor swasta. Sejak 2010, UU Anggaran tahunan 

memasukkan lampiran tentang kesetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam kebijakan fiskal dan 

jumlah yang dipilah berdasarkan gender yang dialokasikan dalam anggaran. 

Pemerintah federal Jerman menganggap kebijakan kesetaraan sebagai tugas utama dan karena itu 

sudah terintegrasi dengan baik ke dalam pembuatan anggaran. Sejak tahun 2000, kesetaraan gender 

telah menjadi prinsip panduan dalam Aturan Prosedur Bersama Kementerian Federal. 

Implementasinya lebih nyata di tingkat daerah,  yang paling menonjol di antaranya adalah Berlin. 

Di Italia, berbagai undang-undang terkait dengan kesetaraan gender baik di tingkat lokal maupun 

nasional dan anggaran nasional telah mendanai inisiatif terkait kesetaraan gender dalam perawatan 

ibu, penitipan anak, insentif untuk pekerjaan perempuan, dan memerangi kekerasan dalam rumah 

tangga. Namun, ia tidak memiliki inisiatif penganggaran gender formal. 

Pemerintah Jepang telah mempromosikan kesetaraan gender melalui berbagai langkah legislatif, 

termasuk Undang-Undang untuk Kesetaraan Gender tahun 1999, dan baru-baru ini mengadopsi 

penganggaran gender secara formal. Ini mencakup menetapkan bidang prioritas untuk kesetaraan 

gender termasuk meningkatkan peran perempuan dalam pembuatan kebijakan dan pekerjaan, 

meningkatkan keseimbangan kehidupan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mendukung pendidikan 

dan kesehatan perempuan. 

Inggris telah mengarusutamakan kesetaraan gender dalam kebijakan fiskal dengan cara yang berbeda. 

Pencapaian utamanya mencakup membawa lebih banyak perempuan ke dalam pekerjaan dan kegiatan 

kewirausahaan dan menciptakan lingkungan yang lebih memberdayakan bagi perempuan dengan anak-

anak untuk bekerja. 

Di Amerika Serikat, beberapa langkah legislatif baru-baru ini dimaksudkan untuk menangani 

kekerasan terhadap perempuan dan mempromosikan lebih banyak perempuan dalam peran 

kepemimpinan ekonomi dan teknis. AS belum mengadopsi penganggaran gender. Di tingkat daerah, 

San Francisco memiliki inisiatif penganggaran gender yang berfokus pada mengidentifikasi prioritas 

perempuan dalam penyediaan layanan publik dan mengidentifikasi infrastruktur publik, terutama 

untuk penerangan yang aman. 

Sumber: Diadaptasi dari IMF, 2017, Gender Budgeting in G7 Countries (Washington, DC: IMF). 
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LAMPIRAN 2. CONTOH GENDER BUDGET STATEMENT 

 

Contoh 1  

GENDER BUDGET STATEMENT  

Kementerian/Lembaga: Kementerian Pertanian 

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Perkebunan 

 

 

PROGRAM  PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 

Kegiatan  Pengembangan Magang Sekolah Lapangan 

Sub-Kegiatan  Integrated Pest Management Field School (SL-PHT) (Sekolah 

Lapangan Pengendalian Hama Terpadu) 

Analisis Situasi  
Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) merupakan salah satu 

faktor krusial yang menghambat pencapaian target produksi suatu 

perkebunan. Akibat gangguan OPT, produksi turun ke tingkat 

yang tidak menguntungkan dan menurunkan kualitas produk, 

yang menyebabkan rendahnya harga jual. Upaya pengendalian 

pada tanaman perkebunan masih didominasi penggunaan 

pestisida kimia yang dalam jangka panjang akan menimbulkan 

kerusakan lingkungan yang bertentangan dengan pembangunan 

pertanian yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. 

 

Mengingat permasalahan OPT sangat kompleks, maka diperlukan 

penanganan yang lebih efisien, efektif dan lebih ramah lingkungan. 

Konsep Pengendalian Hama Terpadu (PHT) merupakan salah 

satu alternatif jawaban untuk mengatasi permasalahan OPT. 

Menyadari keterbatasan kapasitas sumber daya manusia di 

kalangan petani penggarap, pendekatan yang digunakan agar 

petani mau menerapkan PHT adalah melalui Sekolah Lapangan 

Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT). SL-PHT bertujuan untuk 

memberdayakan petani baik laki-laki maupun perempuan dalam 

pengambilan keputusan pengelolaan kebun mereka, sehingga 

mereka dapat secara mandiri melakukan PHT di kebun mereka. 

Dari tahun 1997 hingga 2008, jumlah petani yang telah dilatih 

mencapai 131.185 orang, dan hanya 20% petani perempuan. Hal 

ini disebabkan karena: 

 

• Dalam pelaksanaan SL-PHT melalui sub-proyek SECP-

PHT, ditentukan bahwa peserta perempuan harus 20%. 

• Pada sosialisasi penetapan calon peserta dan calon 

lokasi, yang diundang adalah petani pemilik dan 

penyewa/penyewa yang umumnya kepala rumah tangga 

yang umumnya laki-laki. Sosialisasi yang dilakukan pada 

pagi hari juga menjadi kendala bagi kaum perempuan 

yang umumnya ibu rumah tangga untuk mengikuti 

kegiatan tersebut. 

• Kegiatan SL-PHT dilakukan selama 16 kali pertemuan 

berturut-turut dan dimulai pada pukul 08.00 sampai 

dengan pukul 14.00. Jam kerja yang relatif panjang ini 

menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan karena 

berarti mereka harus meninggalkan pekerjaan rumah 

tangga sebagai ibu rumah tangga. 
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PROGRAM  PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI 

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama SL-PHT, 

perempuan petani juga berperan dalam pengelolaan kebun 

rakyat, oleh karena itu dalam pelaksanaan SL-PHT perlu adanya 

upaya peningkatan partisipasi petani perempuan. 

 

 Untuk meningkatkan partisipasi petani perempuan, baik petani 

perempuan maupun laki-laki diberikan kesempatan yang sama 

dalam setiap tahapan pelaksanaan SL-PHT sebagai berikut: 

 

• Persiapan: meliputi identifikasi lokasi, sosialisasi, dan 

penetapan calon peserta/calon lokasi yang memberikan 

kesempatan yang sama bagi petani laki-laki dan 

perempuan untuk mengikuti kegiatan SL-PHT, dengan 

mempertimbangkan waktu pelaksanaannya. Partisipasi 

petani laki-laki dan perempuan merupakan hasil 

konsensus dalam rumah tangga, sehingga memberikan 

kesempatan kepada petani perempuan untuk 

berpartisipasi dalam SL-PHT. 

• Pelaksanaan: 16 kali pertemuan mingguan berturut-

turut yang meliputi kegiatan rutin pengamatan 

agroekosistem, analisis agroekosistem, pengambilan 

keputusan dan tindakan serta topik khusus dan 

dinamika kelompok yang diikuti oleh 25 peserta akan 

mempertimbangkan kesesuaian peran petani laki-laki 

dan perempuan. Waktu pertemuan harus mencari 

kesepakatan antara petani perempuan dan laki-laki 

dengan mengacu pada ketentuan dalam 

penyelenggaraan SL-PHT. 

• Monitoring dan evaluasi: untuk memantau dan 

mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sebagai umpan balik 

untuk perbaikan selama pelaksanaan SL-PHT serta 

pelaksanaan tahun depan agar program ini menganut 

prinsip keadilan gender dan kesetaraan gender.    

Rencana Tindakan dalam Sub-Kegiatan Kelompok 

Akun I 

Perkebunan SL-PHT di kabupaten 

 Indikator 

Input 

Penyuluh lapangan di tingkat kabupaten dan provinsi 

  Indikator 

output 

70 kelompok tani binaan yang terdiri dari 1.750 petani 

perempuan dan laki-laki di 18 provinsi di 36 kabupaten dengan 

perbandingan 75% petani laki-laki dan 25% petani perempuan. 

Anggaran  Rp 2.706.380.000, 

Indikator outcome  Peserta dapat menerapkan 4 prinsip PHT (budidaya tanaman 

yang sehat, pengamatan rutin, konservasi dan pemanfaatan 

pengendalian hama alami, dan petani sebagai ahli PHT) dalam 

mengelola usaha taninya 

 

 

  



USAID.GOV                                                                                     MEMPERBAIKI PENGANGGARAN BERBASIS GENDER      |     36                                                                                                                                                                                             

 

Contoh 2  

GENDER BUDGET STATEMENT 

Kementerian/Lembaga: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Unit Organisasi: Direktorat Jenderal Cipta Karya 

 

PROGRAM  PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

Kegiatan  Penyediaan Infrastruktur di Kawasan Kumuh Perkotaan 

Sub-Kegiatan  Penyediaan Infrastruktur di Kawasan Kumuh Perkotaan 

melalui Peremajaan atau Perbaikan Kualitas Lingkungan 

Perumahan  

Analisis Situasi  Permukiman kumuh perkotaan yang ditandai dengan 
kepadatan bangunan yang tinggi dan/atau kurangnya sarana 
dan prasarana dasar mengakibatkan permasalahan sebagai 
berikut: 

• Permukiman kumuh rentan terhadap penyebaran 
dan penularan penyakit yang disebabkan oleh 
kualitas air dan udara, dan yang paling sering 
terkena adalah anak-anak dan perempuan. 

• Akses air bersih yang mahal, sulit, dan tidak efisien 
menyebabkan ibu rumah tangga harus 
mengalokasikan waktu dan uang ekstra untuk 
mendapatkan air bersih. 

• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak 
membuang sampah sembarangan di lingkungan 
sekitar. 

• Kawasan perumahan yang rapi dan teratur 
meningkatkan nilai lingkungan sehingga secara tidak 
langsung dapat meningkatkan pendapatan keluarga 
dengan melakukan usaha informal di rumah. 

Tahapan kegiatan untuk mewujudkan peremajaan kawasan 
kumuh banyak dilakukan dengan dialog/konsultasi dengan 
warga. Pada tahapan-tahapan tersebut, pertimbangan 
responsif gender ditekankan pada kegiatan-kegiatan berikut: 

• Sosialisasi: kegiatan yang memastikan baik laki-laki 
maupun perempuan mendapatkan informasi 
tentang rencana penataan kawasan kumuh. Metode 
sosialisasi yang diterapkan sedapat mungkin 
mewujudkan aspirasi laki-laki dan perempuan 
(waktu, tempat, cara penyampaian). 

• Identifikasi kebutuhan: kegiatan yang memastikan 
bahwa laki-laki dan perempuan berpartisipasi 
dalam proses pengambilan keputusan rencana 
pembangunan kawasan kumuh. 

• Perancangan (area dan fisik): kegiatan yang 
memastikan aspirasi masyarakat (laki-laki dan 
perempuan) terakomodasi dan diwujudkan ke 
dalam desain. 

• Konstruksi: sesuai dengan rencana desain yang 
telah mengakomodasi aspirasi laki-laki dan 
perempuan. 

Rencana Tindakan dalam Sub-Kegiatan Kelompok 

Akun I 

Fasilitasi penyusunan rencana aksi penanganan kawasan 

kumuh perkotaan di Kabupaten/Kota (catatan: dilakukan 

melalui FGD yang difasilitasi oleh fasilitator yang mumpuni) 

 Indikator - Jumlah perempuan yang menghadiri pertemuan 
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PROGRAM  PROGRAM PEMBANGUNAN PERUMAHAN 

Input I 
Aspirasi perempuan yang dikedepankan 

 Indikator 

Output I 

Rencana aksi peremajaan yang telah mengakomodasi 

aspirasi perempuan dan laki-laki 

 Kelompok 

Akun 2 

Penyediaan infrastruktur perumahan di kawasan kumuh 

perkotaan 

 Indikator 

Input 2 

Jumlah perempuan anggota organisasi kelompok swadaya 

masyarakat (KSM) 

 Indikator 

Output 2 

Jumlah perempuan yang mendapat manfaat dari 

infrastruktur yang dibangun 

Anggaran  Rp x 

Indikator Outcome  Jumlah perempuan yang terwakili dalam organisasi swadaya 

masyarakat 

 

 

Contoh 3 

GENDER BUDGET STATEMENT 

Kementerian Keuangan Republik Indonesia 

Badan Kebijakan Fiskal 

Sekretariat Badan 

 

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG FISKAL DAN KEUANGAN 

Kegiatan Dukungan Manajerial dan Dukungan Teknis lainnya dari BKF 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Persentase karyawan yang memenuhi standar jam pelatihan 

Output Kegiatan Layanan Dukungan Manajerial Eselon I 

Analisis Situasi 

1. Jumlah pegawai Badan Kebijakan Fiskal sampai dengan Mei 2018 berjumlah 593 
orang, dengan rincian 390 pegawai laki-laki dan 173 pegawai perempuan. Hal ini 
menunjukkan bahwa laki-laki masih mendominasi porsi pegawai yang ada. Pemberian 
kesempatan yang sama kepada perempuan untuk dapat mengaktualisasikan dirinya, antara 
lain dengan kesempatan mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pribadi, merupakan 
tantangan tersendiri bagi BKF. 

2. Peluang pengembangan ini pada prinsipnya difasilitasi oleh Kementerian Keuangan 
melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
(BPPK). Namun karena keterbatasan jenis pelatihan dan pelaksanaan kegiatan yang 
seringkali diselaraskan dengan konsentrasi beban kerja, BKF melakukan inovasi dengan 
memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengikuti pelatihan atas inisiatif 
pribadi. Hal ini juga secara khusus ditujukan untuk memfasilitasi perempuan yang memiliki 
keterbatasan waktu untuk mengikuti pelatihan seperti biasanya di BPPK, sehingga lebih 
leluasa dalam mengikuti pelatihan peningkatan kapasitas pribadi. 

3. Ukuran pemenuhan kesempatan untuk pengembangan kapasitas pribadi umumnya 
menggunakan ukuran pencapaian standar jamlat, yaitu jumlah minimal jam pelatihan yang 
harus dipenuhi oleh setiap pegawai pada jenjang jabatan tertentu dalam satu tahun 
anggaran. 
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PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN BIDANG FISKAL DAN KEUANGAN 

4. Jamlat adalah jam kerja efektif (6 jam 25 menit/hari) atau jamlat 
Diklat/Pelatihan/Lokakarya/FGD dengan ketentuan jam diklat 1.507 jam adalah jam kerja 
pegawai Kementerian Keuangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 
71/KMK.01/1996 tentang Hari dan Jam Kerja di Lingkungan Departemen Keuangan. 

5. Persentase pencapaian minimal jam pelatihan pegawai adalah 4% dari 1.507 jam (jam 
kerja efektif dalam satu tahun) atau 60 jam Diklat/Pelatihan/Lokakarya/FGD untuk setiap 
pegawai dalam satu tahun anggaran. 

6. Ruang lingkup pelatihan yang dapat diakui sebagai prestasi jamlat meliputi diklat yang 
diselenggarakan di BPPK maupun di luar BPPK, antara lain seminar, sosialisasi, magang/on 
the job training, pelatihan dasar (DTSD, Samapta), lokakarya, bimbingan teknis, sharing 
session, dan pelatihan internal. Bimbingan teknis, sharing session dan in-house training 
harus melibatkan narasumber eksternal dari satker yang mengadakan. Ruang lingkup 
pelatihan tidak termasuk tugas-tugas pembelajaran yang meliputi Program Diploma III 
Kurikulum Khusus dan Diploma IV STAN, serta Program Pascasarjana dan Pascasarjana. 

7. Standar jamlat per tahun per pegawai adalah sebagai berikut: 

Pelaksana : 30 Jamlat Eselon III : 30 Jamlat 

Fungsional : 40 Jamlat Eselon II : 15 Jamlat 

Eselon IV : 30 Jamlat Eselon I : 15 Jamlat 

8. Target pegawai yang memenuhi standar jamlat adalah 60% dari total pegawai di 
setiap unit Eselon I. Untuk mencapai target tersebut, BKF mengalokasikan anggaran 
tertentu bagi pegawai untuk mengembangkan diri melalui pelatihan inisiatif mandiri. 
Dengan komitmen pimpinan berupa pemberian anggaran, diharapkan BKF tetap dapat 
menjalankan kewajibannya dalam mempersiapkan pegawainya dengan pelatihan sesuai 
amanat UU ASN. 

9. Database menunjukkan bahwa dengan komitmen pimpinan terhadap penyediaan 
anggaran untuk peningkatan kapasitas SDM, sebagian besar pegawai telah memenuhi 
standar pencapaian jam pelatihan yang ditetapkan. Persentase perempuan dalam 
memenuhi standar jamlat selama dua tahun terakhir mencapai lebih dari 80% dari 
populasi. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan komitmen BKF terhadap 
penyediaan anggaran khusus untuk penyelenggaraan pelatihan atas inisiatif mandiri 
karyawan. Database tahun 2013 – 2017 terkait persentase pegawai yang mengikuti jamlat 
adalah sebagai berikut:  

Tahun Jumlah Pegawai  Jumlah Pemenuhan Capaian % 

 L P  L P  L P 

2013 368 101  196 60  53.26 59.41 

2014 369 113  247 82  66.94 72.57 

2015 364 133  189 98  51.92 73.68 

2016 397 149  295 125  74.31 83.89 

2017 337 139  229 116  67.95 83.45 

 

Contoh 4  

GENDER BUDGET STATEMENT 

Nama Kementerian/Lembaga  : Kementerian Keuangan 

Unit Organisasi    :  Direktorat Jenderal Bea Cukai 

 

PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI 
KAWASAN BEA DAN CUKAI 

Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi Kepabeanan dan Cukai 

Indikator Kinerja Kegiatan Persentase Sistem Waktu Henti Layanan, Indeks Kepuasan Pengguna Layanan 

Output Kegiatan Pemeliharaan Jaringan dan Pengembangan Sistem Informasi 
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PROGRAM PROGRAM PENGAWASAN, PELAYANAN, DAN PENERIMAAN DI 
KAWASAN BEA DAN CUKAI 

Analisis Situasi 
• Sebelum program Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan, 

Importir/Eksportir yang menangani dokumen impor/ekspor harus secara manual 

menyerahkan dokumen impor/ekspor langsung ke Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai yang berada di laut dan bandara. Ini menimbulkan paradigma 

dalam masyarakat bahwa penanganan daerah pabean merupakan pekerjaan laki-laki 

yang memerlukan upaya fisik yaitu membawa dokumen dan mempertimbangkan 

faktor keamanan perempuan yang sangat rentan. 

• Oleh karena itu, kegiatan penanganan dokumen impor/ekspor di Kantor Pengawasan 

dan Pelayanan Bea dan Cukai didominasi oleh laki-laki. 

• Setelah program Pertukaran Data Elektronik (PDE) Kepabeanan dilaksanakan oleh 

DJBC, penanganan dokumen impor/ekspor menjadi lebih mudah karena deklarasi 

impor dan ekspor dilakukan secara elektronik dan dapat dilakukan dari kantor 

importir/eksportir tanpa harus membawa dokumen terlebih dahulu ke Kantor 

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai. 

• Pengoperasian sistem aplikasi Bea dan Cukai sering mengalami sistem down dan 

kendala teknis lainnya. Sistem aplikasi Bea dan Cukai sangat vital bagi akses pemangku 

kepentingan dalam penyelesaian dokumen impor/ekspor, sehingga diperlukan 

pemeliharaan rutin terhadap aplikasi dimaksud. 

Rencana Aksi 
Pengembangan dan 

Pemeliharaan 

Jaringan Perangkat 

Lunak dan Perangkat 

Keras 

Penyempurnaan fitur pada aplikasi Bea dan Cukai yang dapat 

memudahkan masyarakat dalam melakukan input data dalam 

rangka penanganan dokumen impor/ekspor di daerah Pabean 

Penyempurnaan fitur pada aplikasi Bea dan Cukai yang dapat 

mempermudah masyarakat dalam melacak posisi barang 

konsinyasi. 

Melakukan pemeliharaan dan pengembangan baik perangkat 

keras maupun perangkat lunak sistem Kepabeanan dan Cukai di 

DJBC. 

  Alokasi Anggaran  

  Keluaran Kegiatan 

Rp. 59,782,553,000.- 

Dampak/Hasil Keluaran Kegiatan Peningkatan aksesibilitas pemangku kepentingan dalam penanganan dokumen 

impor dan ekspor di daerah kepabeanan dan cukai. 
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LAMPIRAN 3. PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) 

Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) mengakui komitmen dan peran kementerian, 

lembaga, dan pemerintah daerah dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui pengarusutamaan 

gender. KPPPA telah memberikan penghargaan APE sejak tahun 2004. 

APE diberikan berdasarkan evaluasi pengarusutamaan gender, yang dilakukan oleh KPPPA, sesuai 

dengan beberapa peraturan nasional.34 Penghargaan terbagi dalam empat kategori, diurutkan dari 

penghargaan terendah hingga tertinggi: Pratama (pemula), Madya (pengembangan), Utama (peletakan 

dasar dan keberlanjutan) dan Mentor. 

Penghargaan ditentukan oleh evaluasi tujuh komponen utama PPRG: 

1. Komitmen mengacu pada apakah lembaga pemerintah telah setuju untuk melakukan 

pengarusutamaan gender. Berbagai dokumen dapat dijadikan sebagai bukti komitmen pelaksanaan 

pengarusutamaan gender. Ini termasuk peraturan pemerintah tentang pengarusutamaan gender. 

2. Kebijakan mengacu pada apakah lembaga pemerintah telah mengembangkan konsep dan prinsip 

yang menjadi pedoman dan dasar perencanaan dalam pelaksanaan program pengarusutamaan 

gendernya. Berbagai dokumen juga dapat digunakan sebagai bukti kebijakan yang mendukung 

pengarusutamaan gender di sini. Ini termasuk perencanaan pembangunan jangka menengah, 

rencana strategis tahunan, dan keputusan pemerintah terkait dengan pengarusutamaan gender. 

3. Kelembagaan mengacu pada apakah lembaga pemerintah telah menciptakan lembaga 

pengarusutamaan gender. Ini termasuk kelompok kerja pengarusutamaan gender, tim analisis 

teknis, dan titik fokus. Pokja pengarusutamaan gender yang dikenal dengan Pokja PUG 

merupakan forum konsultasi bagi para pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari 

berbagai instansi pemerintah. Sebuah tim teknis melakukan analisis yang relevan dan terdiri dari 

pejabat yang memahami analisis anggaran yang responsif gender. Titik fokus pengarusutamaan 

gender adalah perwakilan yang membawahi pekerjaan pengarusutamaan gender di unit kerjanya 

masing-masing. Dokumen yang dapat diajukan sebagai bukti keberadaan lembaga pelaksana adalah 

surat keputusan tentang pembentukan atau penetapan lembaga tersebut. 

4. Sumber daya manusia dan anggaran mengacu pada apakah lembaga pemerintah telah melatih 

sumber daya manusia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dan PPRG; dan, apakah telah 

mengalokasikan anggaran untuk lembaga, staf, dan program yang responsif gender. Anggaran 

dapat mencakup sumber daya untuk institusi yang dijelaskan di atas atau pengembangan kapasitas, 

dan tidak harus program saja. 

5. Alat mengacu pada apakah lembaga pemerintah menggunakan alat analisis gender seperti GAP 

dan GBS. Analisis gender harus menggunakan data untuk mengevaluasi secara sistematis kondisi 

relatif laki-laki dan perempuan, terutama tentang akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang 

diperoleh dalam proses pembangunan; dan berfokus pada akar penyebab ketidaksetaraan. Analisis 

ini harus didokumentasikan, yang diserahkan untuk evaluasi. 

6. Data terpilah atau data yang relevan mengacu pada apakah lembaga pemerintah menggunakan 

data terpilah dengan benar, baik kualitatif maupun kuantitatif, untuk menjelaskan kesetaraan 

gender dan kondisi perempuan dan anak perempuan. 

 
34 Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Indikator Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak. 
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7. Partisipasi masyarakat adalah poin terakhir evaluasi dan mengacu pada apakah lembaga 

pemerintah melibatkan masyarakat (individu, kelompok, bisnis dan lembaga lain, media, dan 

akademisi) dalam konsultasi. 

Prosesnya melibatkan urutan langkah-langkah berikut: 

• Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membuka dan menjawab kuesioner melalui 

tautan: https://evaluasipug.kemenpppa.go.id/. Kuesioner terlampir. 

• Mereka mengunggah dokumen pendukung ke tautan. 

• Kemudian dilakukan verifikasi lapangan dengan peninjau independen yang dipilih oleh KPPPA. 

Evaluasi ini berfokus pada tujuh prasyarat yang tercantum di atas. 
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LAMPIRAN 4.  ALAT MONITORING PPRG YANG SUDAH ADA  

 

A. Dari KPPPA 

 

1. Form Review GBS35  

 

Tabel Form Review Gender Budget Statement (GBS) 

Unit Organisasi             _____________________________________________ 

Unit Kerja Eselon II       _____________________________________________ 

Pertanyaan dan penjelasan         

1. Program/Kegiatan/Komponen 

a. Program/kegiatan yang dipilih merupakan Program Prioritas Nasional 

dalam RPJMN 

b. Program/kegiatan yang dipilih terkait dengan kegiatan pengabdian kepada 

masyarakat. 

c. Program/kegiatan yang dipilih akan mendukung pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan. 

 

2. Analisis Situasi 

a. Isu gender yang teridentifikasi didukung oleh data terpilah dan/atau data 

spesifik gender yang relevan. 

b. Isu dan penyebab kesenjangan gender dari sumber internal dan eksternal 

dijelaskan. 

c. Kesenjangan gender tercermin dengan jelas dalam rumusan masalah 

ketimpangan. 

d. Indikator-indikator yang dicantumkan (tercantum dalam RPJMN/Renstra) 

akan digunakan sebagai dasar dalam mengurangi kesenjangan gender. 

 

3. Rencana Aksi 

a. Rencana aksi dapat mengatasi masalah gender dan penyebabnya. 

b. Rencana tindakan memiliki tujuan dengan alur tindakan yang logis. 

 

4. Anggaran: Alokasi anggaran sesuai dengan yang tercantum dalam pagu 

indikatif. 

 

5. Dampak: Dampak/hasil kegiatan berkontribusi pada pengurangan 

kesenjangan gender. 

 

6. Keterkaitan dengan PRJMN: Keluaran terkait langsung dengan indikator 

RPJMN.  

 

Jakarta, _____________  

 

 

 

2. Rekap Penandaan Anggaran36  

 

 
35 Sumber: Panduan Monitoring PPRG untuk K/L, KPPPA, 2017, hal. 37, dengan penyuntingan format. 
36 Sumber: Panduan Monitoring PPRG untuk K/L, KPPPA, 2017, hal. 32. Dan juga dikutip dalam Peraturan 

Dirjen Anggaran No. 5/AG/2020, Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran, Kemenkeu, 2020, hal. 151. 
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Unit eselon 1 melakukan penandaan anggaran tematik PPRG. Sejak anggaran tahun anggaran 2018, 

informasi kinerja anggaran disusun menggunakan aplikasi KRISNA.  

 

Rekap penandaan Kementerian/Lembaga 

Tahun Anggaran (TA) 20xx 

A. Kementerian/Lembaga : Nama K/L dan kodenya 

B. Unit Organisasi : Nama unit kerja dan kodenya 

A. PENANDAAN ANGGARAN 

Program 

(Memuat nama program yang diusulkan)  

1. NAWACITA 

Deskripsi TA 20XX 

(1) (2) 

1) ….. 

2) ….. 

3) .…. 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

 

2. JANJI PRESIDEN 

Deskripsi TA 20XX 

(1) (2) 

1) ….. 

2) ….. 

3) …. 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

 

3. Prioritas Nasional 

Deskripsi TA 20XX 

(1) (2) 

1) ….. 

2) ….. 

3) ….. 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

 

4. Anggaran Temati APBN 

Deskripsi TA 20XX 

(1) (2) 

1) …… 

2) …… 

3) …… 

 

9.999.999 

9.999.999 

9.999.999 

 

 
 

 

Memberikan penjelasan 

program yang didukung 

Memberikan penjelasan janji 

presiden  

Memberikan penjelasan 

prioritas nasional yang 

didukung 

Memberikan penjelasan 

deskripsi tematik yang 

didukung 
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Laporan Implementasi GBS37  

 

Setelah masa pelaksanaan program/kegiatan berakhir, satuan kerja menyusun laporan pelaksanaan 

GBS untuk mendokumentasikan baik kinerja maupun pencapaian keuangan. 

No. 
Program/Kegiatan 

dengan lampiran GBS 

Finansial Kinerja 

Alokasi 

anggaran 
Realisasi Persentase Target Realisasi Persentase 

(1) (2) (3) (4) ((5)= 

[(4)/(3)] x 

100% 

(6) (7) (8)= [(7)/(6)] x 

100% 

1        

2        

… Dan seterusnya       

 

Deskripsi isi di setiap kolom: 

Kolom 1: Nomor Seri. 

Kolom 2: Berisi program/kegiatan terpilih untuk analisis gender, diambil dari baris kedua format GBS 

mengenai program/kegiatan, yang memiliki informasi yang sama dengan format RKA. 

Kolom 3: Berisi jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mencapai hasil keluaran pada kolom 1 

program kegiatan. 

Kolom 4 Berisi realisasi anggaran tahun berjalan dan program/kegiatan terkait sebagaimana tercantum 

dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Kolom 5: Berisi persentase realisasi alokasi anggaran program/kegiatan kolom 1. 

Kolom 6: Berisi target kinerja dan kegiatan/program tahun berjalan, dengan kategori baik (sama 

dengan format RKA). 

Kolom 7: Berisi realisasi anggaran tahun berjalan dan program/kegiatan terkait yang dilaporkan dalam 

LAKIP. 

Kolom 8 : Persentase realisasi target kinerja program/kegiatan pada kolom 7. 

 

B. Dari Kementerian Keuangan38 

 

Formulir review untuk relevansi proposal anggaran PPRG 

Formulir ini berasal dari peraturan umum Direktorat Jenderal Anggaran, tentang Pedoman 

Penyusunan dan Pengkajian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan 

Daftar Pelaksanaan Anggaran, yang dimaksudkan untuk membantu pelaksanaan anggaran. 

 
37 Sumber: Panduan Monitoring PPRG untuk K/L, KPPPA, 2017, hal. 22.  
38 Peraturan Dirjen Anggaran No. 5, AG 2020, Tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja 

dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Pelaksanaan Anggaran, Kemenkeu, 2020, hal.197. 
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Sebagian dari pedoman Kemenkeu memasukkan PPRG dan dirangkum di bawah ini. 

H. 138: Formulir RKAP K/L perlu dilampirkan. GBS dimasukkan sebagai lampiran pada dokumen 

perencanaan reguler (hal. 153). 

P. 170: Formulir tinjauan Rencana Kerja, di mana APIP akan mengkaji usulan anggaran dari satuan 

kerja berdasarkan beberapa klasifikasi (dengan form yang berbeda yang terdiri dari persyaratan yang 

harus ditangani). Meninjau PPRG adalah salah satunya. 

P. 196: Formulir review relevansi usulan anggaran PPRG. Formulir disiapkan oleh APIP. 

• 3. Formulir Pengujian Kualitas dan Relevansi Proposal PPRG  

No. Langkah Kerja untuk Review RKA K/L  Pelaksana Waktu/jam Nomer 

KKR 

Keterangan 

Rencana Realisasi   

Pengujian kualitas dan relevansi perencanaan penganggaran responsif gender (PPRG) 

Tujuan: Untuk menguji relevansi dan kualitas PPRG” 

1 Menyiapkan dokumen pendukung GRPB 

dalam bentuk GBS 

     

2 Memastikan sudah ditandai dalam anggaran 

tematik ARG 

     

3 Memastikan GBS mengandung unsur 

program/kegiatan, analisis situasi, rencana 

aksi, anggaran, dan dampak 

     

4 Memastikan program/kegiatan yang: 

a) Mendukung program prioritas nasional 

b) Merupakan kegiatan prioritas 

sebagaimana tertuang dalam dokumen 

perencanaan K/L, khususnya Renstra. 

c) Penting untuk isu-isu gender yang relevan 

dengan unit kerja. 

     

5 Memastikan bahwa analisis situasi 

menyajikan data yang jelas dan relevan 

tentang isu-isu gender, baik dalam bentuk 

data terpilah maupun data spesifik gender. 

     

6 Memastikan ada hubungan logis antara 

analisis situasi dan rencana aksi serta 

dampaknya. 

     

7 Kesimpulan      
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C. Templat dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (dalam 

proses) 

Laporan Pokja PUG 39 

Setelah masa pelaksanaan program/kegiatan berakhir, satuan kerja menyusun laporan pelaksanaan 

untuk mendokumentasikan baik kinerja maupun pencapaian keuangan. 

LAPORAN HASIL KERJA PENGAWASAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 

UNIT KERJA  ….. 

TAHUN ANGGARAN ….. 

Bab I. Rangkuman 

1. Kesimpulan 

Berisi kesimpulan hasil pelaksanaan program responsif gender di unit kerja tertentu pada suatu 

tahun anggaran. 

2. Saran 

Berisi saran-saran perbaikan yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelaksanaan 

pengarusutamaan gender ke depan, baik yang perlu dilakukan oleh unit kerja terkait maupun oleh 

penggerak PUG. 

 

Bab II. Deskripsi hasil pengawasan 

l. Data umum 

a. Dasar 

Berisi tentang dasar pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi program responsif gender tahun 

anggaran ..... yang terdiri dari: 

(i) surat penugasan dari pejabat yang berwenang; dan 

(ii) regulasi terkait PUG. 

b. Tujuan 

Berisi penjelasan mengenai tujuan dilakukan pemantauan pelaksanaan PUG 

c. Cakupan 

Berisi ruang lingkup kegiatan pemantauan pelaksanaan PUG, terdiri dari: 

(i) program tertentu; dan 

(ii) banyak program. 

d. Keterbatasan dan waktu 

Berisi penjelasan tentang waktu pelaksanaan kegiatan pengawasan. 

 

2. Hasil pemantauan 

Berisi penjelasan tentang: 

Tahapan dalam melakukan pengawasan; sumber informasi: dokumen dan hasil wawancara dan 

diskusi; dan temuan pemantauan; dan berisi penjelasan tentang temuan-temuan penting tentang 

bagaimana PUG dilaksanakan, dengan fokus pada bagaimana GBS disusun dan dilaksanakan. 

 

3. Penutup 

 

 
39 Sumber: Lampiran Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 

P.O5/Itjen/Setitjen/Kum.I/09/2018 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hal. 37. 
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Kertas Kerja Audit/KKA40  

Jika Inspektorat telah mengkaji GBS dalam proses penganggaran dengan mengkaji GBS pada aspek 

ketersediaan, pemenuhan dan kualitas GBS, maka hasil kajian tersebut dapat dijadikan bahan acuan 

untuk mengisi kertas kerja audit ini. 

Disiapkan oleh APIP/Auditor/Inspektorat 

Unit Kerja No. Indeks KKA  

Diusulkan oleh  

Inspektur Jenderal Diperiksa oleh.…./Tanggal  

Disahkan oleh…../Tanggal  

Nama unit kerja: 

Hasil monitoring: 

   

1. Ketersediaan GBS  

 

2. Kualitas GBS 

 

3. Implementasi GBS 

 

Kesimpulan 

 

Komentar 

 

 

 

 

  

 
40 Sumber: Lampiran Peraturan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 

P.O5/Itjen/Setitjen/Kum.I/09/2018 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pengarusutamaan Gender, 2018, 

hal. 35 dan Pedoman Pemantauan PPRG Kementerian dan Lembaga, KPPPA, 2017, hal. 45. 
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LAMPIRAN 5. USULAN ALAT MONITORING DAN EVALUASI  

KPPPA, bersama dengan Bappenas dan Kemenkeu, harus diminta untuk menyiapkan laporan tahunan 

tentang pelaksanaan PPRG, menyampaikannya kepada DPR sebagai bagian dari evaluasi dan 

pemantauan anggaran, dan membuatnya tersedia untuk umum. Auditor internal di setiap kementerian 

harus berkontribusi dalam persiapannya dan laporan tersebut nantinya harus tersedia untuk audit 

kinerja oleh audit eksternal. 

Laporan ini harus berisikan analisis apakah program/kegiatan anggaran PPRG diarahkan dengan tepat 

untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang penting atau kesenjangan gender, apakah 

program/kegiatan terkait dengan tujuan Rencana Pembangunan Nasional, apakah desain program dan 

penetapan biaya telah dilakukan dengan metodologi yang baik, dan apakah indikator yang tepat sudah 

dipilih untuk mengukur tingkat masalah dan kemajuan. Program/kegiatan harus dirumuskan dalam 

konteks jangka menengah untuk anggaran jangka menengah dan tidak hanya terkait dengan anggaran 

tahunan, dengan pemahaman bahwa setiap program/kegiatan yang bermakna akan membutuhkan 

waktu beberapa tahun untuk mencapai tujuannya. 

Kementerian harus memastikan bahwa setiap program/kegiatan dimasukkan dalam proses penandaan 

dan dimasukkan ke dalam KRISNA. Jika di tingkat sub-output, kementerian harus menjelaskan dalam 

catatan laporan KRISNA di output mana program/kegiatan itu berada. Kementerian juga harus 

memastikan bahwa program/kegiatan disusun dengan urutan kegiatan yang logis dan bagaimana jika 

indikator kemajuan terlewatkan, mereka dapat mengembalikan program ke jalur yang benar. 

Kementerian juga harus memastikan bahwa keluaran dan hasil diindikasikan, sesuai dengan rencana 

penganggaran kinerja pemerintah. 

Tanggung jawab penyusunan laporan tahunan kementerian harus diajukan ke APIP internal K/L, untuk 

mencegah membebani kementerian pendorong  menggali rincian masing-masing kementerian 

pembelanja (atau badan penerimaan). Namun, pelatihan dan pengawasan inspektorat harus berasal 

dari KPPPA, Kemenkeu, dan Bappenas. 

Kami menyusun urutan langkah-langkah di bawah ini: 

Pertama: KPPPA, Kemenkeu, dan Bappenas harus mengembangkan program pelatihan untuk 

kementerian dan inspektur, berdasarkan pelatihan yang sudah ada. Materi pelatihan harus mencakup 

contoh spesifik dari kementerian pembelanja utama. Satu kelemahan, sebagaimana dicatat dalam 

laporan kami, adalah bahwa saat ini tidak ada metodologi yang disepakati untuk memisahkan biaya 

program/kegiatan tertentu untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dari keseluruhan program yang 

sudah ada. Materi pelatihan juga harus mencakup contoh bagaimana memisahkan sumber daya 

tambahan yang dibutuhkan. Materi juga harus mencakup contoh analisis biaya-manfaat. 

Kementerian penggerak harus membangun portal pembelajaran PPRG yang lengkap, termasuk semua 

materi ini. Pejabat pemerintah dapat memanfaatkan portal ini, bahkan jika mereka belum menerima 

pelatihan formal atau jika mereka tidak memiliki pengalaman yang diperlukan untuk menyelesaikan 

analisis. Portal ini dapat berfungsi sebagai forum interaksi reguler tentang masalah ini. 

Kedua, kementerian pengemudi harus bekerja sama dengan BPK sebagai Badan Pembina Auditor, 

untuk mengintegrasikan materi dasar GRPB ke dalam pelatihan Auditor. Pemahaman tentang masalah 

ini harus menjadi salah satu kompetensi yang harus ditunjukkan oleh auditor untuk memiliki peringkat 

sebagai auditor yang berkualifikasi penuh. 
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Usulan Form Monitoring dan Review 

Tabel Monitoring dan Review  

Unit Organisasi   _____________________________________________ 

Unit Kerja Eselon II        _____________________________________________ 

No. Pertanyaan  Penjelasan 

1 Program/Aktivitas/Komponen Berikan 

lampiran untuk 

setiap bagian. 

 a. Program/kegiatan yang dipilih merupakan Program Prioritas Nasional 

dalam RPJMN. 

 

 b. Program/kegiatan yang dipilih akan mendukung pencapaian SDGs.  

2 Analisis Situasi  

 a. Isu gender yang teridentifikasi didukung oleh analisis biaya-manfaat, 

data terpilah, dan/atau data spesifik gender yang relevan. Komentari 

metodologi dan penggunaan data untuk mengukur biaya tambahan untuk 

program yang ada atau seluruh biaya program baru. 

 

 b. Sumber ketidaksetaraan gender atau kesenjangan gender dijelaskan 

dengan baik. 

 

 

 c. Cara untuk mengatasi ketidaksetaraan atau kesenjangan gender secara 

jelas tercermin dalam program atau kebijakan anggaran yang diusulkan. 

 

 d. Indikator-indikator (tercantum dalam RPJMN/Renstra) yang akan 

digunakan sebagai baseline dan mengukur kemajuan dalam mengatasi 

ketidaksetaraan atau kesenjangan gender dijelaskan dengan baik, relevan, 

dan diurutkan dengan baik dari waktu ke waktu. 

 

3 Rencana Aksi  

 a. Rencana aksi mengatasi ketidaksetaraan gender dan kesenjangan 

gender. 

 

 b. Rencana tindakan memiliki alur logis.  
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No. Pertanyaan  Penjelasan 

1 Program/Aktivitas/Komponen Berikan 

lampiran untuk 

setiap bagian. 

 a. Program/kegiatan yang dipilih merupakan Program Prioritas Nasional 

dalam RPJMN. 

 

 b. Program/kegiatan yang dipilih akan mendukung pencapaian SDGs.  

2 Analisis Situasi  

 a. Isu gender yang teridentifikasi didukung oleh analisis biaya-manfaat, 

data terpilah, dan/atau data spesifik gender yang relevan. Komentari 

metodologi dan penggunaan data untuk mengukur biaya tambahan untuk 

program yang ada atau seluruh biaya program baru. 

 

 b. Sumber ketidaksetaraan gender atau kesenjangan gender dijelaskan 

dengan baik. 

 

 

 c. Cara untuk mengatasi ketidaksetaraan atau kesenjangan gender secara 

jelas tercermin dalam program atau kebijakan anggaran yang diusulkan. 

 

 d. Indikator-indikator (tercantum dalam RPJMN/Renstra) yang akan 

digunakan sebagai baseline dan mengukur kemajuan dalam mengatasi 

ketidaksetaraan atau kesenjangan gender dijelaskan dengan baik, relevan, 

dan diurutkan dengan baik dari waktu ke waktu. 

 

3 Rencana Aksi  

 a. Rencana aksi mengatasi ketidaksetaraan gender dan kesenjangan 

gender. 

 

 b. Rencana tindakan memiliki alur logis.  

 


