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KATA PENGANTAR
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 20052025 sesuai dengan UU Nomor 17 Tahun 2007 memberikan amanah
bahwa Pembangunan Jangka Menengah ketiga harus berupaya
memantapkan pembangunan perekonomian yang bersumber pada
keunggulan kompetitif yang berbasis sumberdaya alam dan sumber
daya manusia yang berkualitas serta berkemampuan dalam IPTEK.
S e i r i n g d e n g a n p e r u b a h a n i k l i m y a n g te r j a d i , m a k a
pembangunanresponsif gender yang dilaksanakan di berbagai bidang
dan sektor harus mampu menciptakan dan memanfaatkan IPTEK yang
beradaptasi dengan pengaruh yang ditimbulkan, terutama dalam
memantapkan kemandirian ekonomi dalam ketahanan pangan dan
energi. Demikian pula yang terkait dengan aspekkesehatan dan
infrastruktur,pemberdayaan sistem kehidupan masyarakat haruslah
responsif gender.
Perubahan iklim secara tidak langsung berinteraksi dengan
kondisiketidaksetaraan gender dan menghasilkan dampak yang
umumnya merugikan perempuan dan anak, khususnya di kalangan
masyarakat yang miskin, sehingga diperlukan akses ke sumber daya
yang ada agar dapat membantu mereka untuk mengatasi kerentanan
yang terjadi. Tingkat partisipasi dan manfaat programbagi seluruh
kelompok masyarakat harus dipastikan meningkat dalam proses
adaptasi perubahan iklim untuk beragam situasi.
Untuk itu, Pedoman ini disusun dengan tujuan: pertama,
memberikan arahan dan meningkatkan pemahaman
pengarusutamaan gender dalam kaitannya dengan kegiatan adaptasi
dampak perubahan iklim pada program dan kegiatan sektoral di
kalangan Kementerian, LPNK, SKPD di daerah dan lembaga masyarakat.
Kedua, memberikan arahan praktis untuk koordinasi lintas sektor dan
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integrasi program aksi adaptasi yang sejenis. Ketiga, mendorong dan
mengarahkan program aksi adaptasi sebagai upaya untuk mewujudkan
pembangunan yang responsif gender.
Harapan kami, Pedoman ini dapat mendorong berbagai upaya
untuk mencapai tujuan nasional mengatasi kompleksitas perubahan
iklim dan kendala yang dihadapi, serta cita-cita agar proses
pengintegrasian gender dapat berjalan secara efektif.
Jakarta, Desember 2015

Heru Prasetyo Kasidi
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BAB I. PENDAHULUAN
1. Latar Belakang
Perubahan iklim yang saat ini menjadi tantangan global, di mana
variasi iklim berpengaruh besar terhadap masyarakat di seluruh belahan
dunia khususnya kelompok masyarakat miskin yang sebagian besar
diantaranya adalah perempuan. Menurut Alston dan Whittenbury
(2013), jika krisis bencana alam perubahan iklim tidak dikendalikan,
pada tahun 2030 variabilitas iklim akan mengancam ketahanan pangan
dan kebutuhan air karena pada saat itu populasi dunia sudah
menyebabkan peningkatan kebutuhan pangan 50% lebih besar dari
saat ini, 45% lebih banyak energi yang dibutuhkan dan 30% lebih

banyak air bersih yang dibutuhkan. Sehingga diperkirakan jumlah
masyarakat yang kekurangan gizi akan meningkat lebih dari 20 juta
orang, 884 juta orang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan 2,6
miliar orang tidak mempunyai sanitasi dasar. Di sinilah perempuan
dan anak merasakan dampaknya berupa masalah kesehatan seperti
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kurangnya asupan gizi akibat gagal panen dan kekeringan yang
berkepanjangan dan gangguan system pernafasan akibat buruknya
kualitas udara.
Indonesia
sebagai negara
kepulauan
terbesar di dunia
dan salah satu
negara yang
paling rentan
t e r h a d a p
dampak negatif
perubahan iklim diprediksikan semua wilayahnya akan mengalami
kenaikan temperatur dan intensitas curah hujan. Hal ini akan
meningkatkan risiko banjir maupun kekeringan pada musim kemarau,
serta bertambahnya frekuensi peristiwa iklim ekstrim yang berdampak
pada kesehatan dan mata pencaharian masyarakat serta stabilitas
ekonomi dan gangguan biodiversitas.
Antisipasi terhadap perubahan iklim tersebut, banyak dilakukan
upaya pencegahan sebagai langkah mitigasi terhadap perubahan
iklim yang sangat penting, namun dampaknya sangat berpengaruh
terhadap perempuan dan anak-anak. Untuk itu, aksi adaptasi
memerlukankepedulian dan perhatian seluruh pihak yang
berkepentingan, baik pemerintah, pemerintah daerah, lembaga
swadaya masyarakat maupun lembaga internasional serta masyarakat.
Untuk mengatisipasi dampak negatif perubahan iklim, pemerintah
melakukan berbagai upaya adaptasi dengan menyusun dokumen
kebijakan nasional untuk mengatasi dampaknya, seperti Indonesian
Climate Change Sectoral Road Map (Bappenas 2010), Indonesia
Adaptation Strategy (Bappenas 2011), Rencana Aksi Nasional Adaptasi
Perubahan Iklim-RAN API (Bappenas 2013), Rencana Aksi Nasional
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Menghadapi Perubahan Iklim (Kementerian Lingkungan Hidup 2007),
dan rencana adaptasi sektoral oleh Kementerian/Lembaga.
Perubahan iklim berdampak terhadap kelompok masyarakat yang
rentan diantaranya, yaitu masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir,
perkotaan dan pulau pulau kecil. Selain itu, juga bagi masyarakat yang
menggantungkan hidupnya pada mata pencaharian dari pemanfaatan
sumber daya alam seperti petani, nelayan, dan masyarakat yang
mencari penghidupan dari sumber daya hutan. Masyarakat miskin,
perempuan dan anak anak juga sangat merasakan dampaknya karena
memiliki keterbatasan akses dan kesempatan.
Adaptasi perubahan iklim tidak netral gender karena Perempuan
dan laki laki memiliki
kapasitas yang berbeda
dan berkontribusi
terhadap adaptasi secara
berbeda; dan perempuan,
sebagaimana laki-laki,
dapat menjadi agen
perubahan dan pemimpin yang kuat dalam mendorong adaptasi.
Perempuan dan laki-laki juga memiliki perbedaan kebutuhan (strategis
maupun praktis) dan minat dalam upaya-upaya beradaptasi. Strategi
dan tindakan adaptasi, di sisi lain, dapat memiliki dampak yang berbeda
terhadap perempuan dan laki-laki, dan berpotensi untuk meningkatkan
atau mengurangi kesejangan yang ada.
Pencapaian tujuan kebijakan-kebijakan tersebut diwujudkan
dengan harmonisasi dan operasionalisasi dokumen kebijakan melalui
arahan strateginya. Menurut WEDO (2008) dampak perubahan iklim
terhadap perempuan meliputi seluruh aspek, baik pangan, lingkungan,
energi, kesehatan, sosial budaya serta perekonomian, seperti
ditunjukkan pada tabel berikut ini:
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Dampak Perubahan Iklim


Kegagalan panen



Kekurangan bahan bakar



Kekurangan air bersih



Dampak terhadap perempuan


Penyediaan pangan rumah
tangga; peningkatan
pekerjaan pertanian



Penyediaan bahan bakar
rumah tangga; konflik
penggunaan bahan bakar



Penyediaan air bersih rumah
tangga; air terkontaminasi
bahan berbahaya

Kelangkaan sumber daya alam



Kemunduran tingkat
ekonomi; kekurangan lahan;
penghidupan yang
tergantung pada sumber
daya; berhenti sekolah;
penikahan dini



Bencana alam



Meningkatnya insiden
kematian; menurunnya angka
harapan hidup



Meningkatnya kejadian
penyakit



Kurangnya akses terhadap
layanan kesehatan;
meningkatnya beban
merawat anak-anak, orang
sakit dan orang tua



Perpindahan



Kehilangan mata pencaharian;
kurangnya tempat tinggal;
konflik



Perang sipil/konflik



Kehilangan mata pencaharian;
kekerasan seksual dan trauma

Perubahan iklim juga secara langsung berdampak terhadap
pembangunan gender. Penerapan Pengarusutamaan Gender (PUG)
sebagai strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender
(KKG) dilakukan melalui kebijakan dan program dengan
memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan
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perempuan dan laki-laki. Dalam perencanaan, pelaksanaan,
pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di
berbagai bidang pembangunan dirumuskan berbagai pendekatan
untuk merumusk an kebijak an yang menerapk an PUG.
Upaya yang sistematis dan terintegrasi dengan strategi yang
handal, serta komitmen dan tanggung jawab bersama dari berbagai
pemangku kepentingan dan para pihak sangat diperlukan dalam
mengantisipasi dampak perubahan iklim. Untuk dapat
diimplementasikan dengan mudah di lapangan, upaya antisipasi
dampak perubahan iklim memerlukan sosialisasi dan pedoman
yang jelas, termasuk strategi dan program aksi adaptasi. Pedoman
umum ini menguraikan antisipasi dampak perubahan iklim melalui
pemahaman yang tepat terhadap persoalan gender sebagai arahan
strategi dan program aksi adaptasinya.
2. Definisi
Definisi yang digunakan dalam Pedoman Umum Adaptasi
Perubahan Iklim yang responsif gender sebagai berikut:
(a) Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan
sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan
laki-laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus
hambatan-hambatan struktural dan kultural dalam
mencapai kesetaraan gender.
(b) Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan
kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan
gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan
membandingkan kondisi kesetaraan gender yang dicitacitakan (kondisi normatif) dengan kondisisebagaimana adanya
(kondisi subyektif).
(c) Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang
dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai
Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender
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Keadilan dan Kesetaraan Gender dalam aspek kehidupan
manusia melalui kebijakan dan program yang memperhatikan
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan
perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di
bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable,
serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) untuk
memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan,
evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai
bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.
(d) Perubahan Iklim adalah berubahnya iklim yang diakibatkan
langsung atau tidak langsung oleh aktivitas manusia sehingga
menyebabkan perubahan komposisi atmosfir secara global,
berupa perubahan variabilitas iklim alamiah yang teramati
pada kurun waktu yang dapat dibandingkan.
(e) Pemanasan Global adalah suatu proses meningkatnya suhu
rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi.
(f) Efek Rumah Kaca adalah suatu proses dimana radiasi termal
dari permukaan atmosfer yang diserap oleh gas rumah kaca,
dan dipancarkan kembali ke segala arah. Mekanisme ini pada
dasarnya berbeda dari rumah kaca sebenarnya, yang bekerja
dengan mengisolasi udara hangat dalam struktur tersebut
sehingga panas yang tidak hilang oleh konveksi
(g) Adaptasi Perubahan Iklim adalah upaya yang dilakukan untuk
meningkatkan kemampuan dalam menyesuaikan diri
terhadap perubahan iklim, termasuk keragaman iklim dan
kejadian iklim ekstrim sehingga potensi kerusakan akibat
perubahan iklim berkurang, peluang yang ditimbulkan oleh
perubahan iklim dapat dimanfaatkan, dan konsekuensi yang
timbul akibat perubahan iklim dapat diatasi.
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(h) Mitigasi Perubahan Iklim adalah usaha pengendalian untuk
mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan
yang dapat menurunkan emisi atau meningkatkan
penyerapan gas rumah kaca dari berbagai sumber emisi.
(i)

Ketahanan Pangan adalah suatu kondisi ketersediaan pangan
cukup dansehatbagi setiap orang pada setiap saat dimana
setiap individu mempunyai akses untuk memperolehnya baik
secara fisik maupun ekonomi.

(j) Energi terbarukan adalah energi yang dihasilkan dari sumber
energi yang dapat diperbarui dan berkelanjutan, antara lain
panas bumi, angin, bioenergi, radiasi matahari, aliran air dan
air terjun serta gerakan perbedaan suhu lapisan laut.
3. Tujuan
Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang responsif gender
bertujuan untuk:
a)

Memberikan arahan dan meningkatkan pemahaman
pengarusutamaan gender dalam kaitannya dengan dampak
perubahan iklim.

b) Memberikan pedoman praktis untuk koordinasi lintas sektor
dan integrasi program aksi adaptasi yang sejenis.
c)

Mendorong dan mengarahkan program aksi adaptasi sebagai
upaya untuk mewujudkan pembangunan responsif gender
dan dampak yang menyertainya.

4. Sasaran dan Ruang Lingkup
Sasaran utama penyusunan pedoman umum ini antara lain adalah:
a)

Meningkatnya pemahaman terhadap dampak dan upaya
adaptasi perubahan iklim yang responsif gender pada
berbagai bidang oleh pemangku kebijakan dan para pihak,
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terutama di lingkungan Kementerian Teknis, Pemerintah
Daerah, dan institusi terkait.
b) Meningkatkan upaya penyebaran informasi, edukasi dan
sosialisasi tentang pengarusutamaan gender kepada
masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait
implementasi strategi adaptasi perubahan iklim.
c)

Mempercepat tercapainya target program aksi adaptasi
perubahan iklim secara optimal di pusat dan daerah dan
meminimalisasi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan
keluarga.

Ruang lingkup pedoman adaptasi perubahan iklim yang responsif
gender dan peduli anak meliputi definisi, isu gender dan pemenuhan
hak anak serta perlindungan anak dalam bidang pangan, energi dan
air bersih. Implementasi pedoman ini diarahkan pada kehadiran
pemerintah untuk melindungi anak dan perempuan dari dampak
perubahan iklim sesuai dengan visi pemerintah dalam Nawa Cita.
Pedoman ini juga menjadi acuan pemerintah, dunia usaha dan
masyarakat dalam pembangunan kedaulatan pangan dan energi yang
responsif gender.
5. Sistematika
Pedoman ini ditujukan bagi para pemangku kepentingan untuk
penyelenggaraan pembangunan gender dan perlindungan anak yang
rentan terdampak perubahan iklim. Pedoman disusun dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I
Bab II
Bab III
Bab IV
Bab V
Bab VI

8

Pendahuluan
Dasar Pemikiran
Strategi Adaptasi Perubahan Iklim
Program Adaptasi Perubahan Iklim
Tata Laksana
Penutup
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BAB II. DASAR PEMIKIRAN
1. Isu Pembangunan Gender
Pemanasan global merupakan salah satu persoalan lingkungan
yang dihadapi umat manusia masa kini dan masa datang, yang
berdampak terhadap perubahan
iklim. Perubahan iklim menjadi
P Dalam konteks potensi
tantangan dan persoalan
krisis lingkungan akibat
lingkungan hidup global paling
perubahan iklim, relasi
serius yang dihadapi oleh
sosial antara laki-laki dan
perempuan menjadi hal
masyarakat dunia pada saat ini.
yang perlu diperhatikan,
Kesadaran masyarakat dunia
karena perbedaan
tentang krisis lingkungan, seperti
pengalaman laki-laki dan
pemanasan global, penipisan
perempuan selama dan
setelah krisis perubahan
lapisan ozone, kerusakan sumber
iklim.
daya alam maupun perubahan
ik lim yang mungk in ak an
P Perbedaan timbul akibat
mengganggu keberlanjutan
norma budaya, peran lakilaki dan perempuan dalam
pembangunan suatu negara.
pekerjaan, akses terhadap
Variasi iklim berpengaruh
sumber daya, tingkat keamanan dan keselamatan
besar terhadap masyarakat di
serta perbedaan tingkat
seluruh belahan dunia khususnya
kerentanan akibat komkelompok masyarakat miskin yang
binasi berbagai faktor.
sebagian besar diantaranya adalah
perempuan. Dampak bencana
alam akibat perubahan atau variasi iklim ekstrim yang terjadi sampai
saat ini telah mengakibatkan kematian, korban luka maupun
pengungsian besar-besaran. Menurut Alston dan Whittenbury (2013),
jika krisis bencana alam akibat perubahan iklim terjadi pada tahun
2030 maka variabilitas iklim akan mengancam ketahanan pangan dan
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kebutuhan air karena pada saat itu populasi dunia sudah menyebabkan
peningkatan kebutuhan pangan 50% lebih besar dari saat ini, 45%
lebih banyak energi yang dibutuhkan dan 30% lebih banyak air bersih
yang dibutuhkan. Sehingga diperkirakan jumlah masyarakat yang
kekurangan gizi akan meningkat lebih dari 20 juta orang, 884 juta
orang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan 2,6 miliar orang
tidak mempunyai sanitasi dasar. Oleh karena itu diperlukan suatu
pemahaman terhadap dampak perubahan iklim pada perempuan dan
laki-laki serta pengembangan tindakan antisipatif dan preventif
berperspektif gender, karena perempuan lebih rentan terhadap
kemiskinan, ketidakamanan dan kekerasan selama dan setelah kejadian
bencana alam perubahan iklim.
2. Adaptasi Perubahan Iklim
Perubahan iklim merupakan perubahan dari iklim yang secara
langsung atau tidak langsung disebabkan oleh aktifitas manusia yang
merubah komponen atmosfir global sehingga menyebabkan
pemanasan global dan mengintensifkan perubahan iklim yang terjadi
secara alami. Kemajuan pesat pembangunan ekonomi yang dilakukan
melalui pembakaran besar-besar batu bara, minyak bumi, kayu dan
pembabatan hutan memberikan dampak yang
serius terhadap iklim global. Perubahan
iklim merujuk pada penumpukan gas
rumah kaca di atmosfir karena aktifitas
manusia yang akhirnya
mengakibatkan peningkatan
temperatur bumi dan atmosfir.
Gas rumah kaca utama yang terus
meningkat konsentrasinya di atmosfir
adalah karbon dioksida. Gas ini yang
dihasilkan dari pembakaran batu
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bara atau kayu maupun dari penggunaan kendaraan berbahan bakar
minyak bensin atau solar. Sebagian dari karbon dioksida ini secara
alami diserap tanaman melalui proses fotosintesis. Namun, saat ini
masyarakat dunia memproduksi karbon dioksida secara jauh lebih
cepat dibanding kecepatan penyerapan karbon dioksida oleh tanaman
sehingga konsentrasinya di atmosfir meningkat secara bertahap.
Peningkatan konsentrasi karbon dioksida juga dipercepat karena
sebagian besar pohon dan hutan di bumi sudah banyak yang ditebang.
Dengan meningkatnya emisi dan berkurangnya kemampuan
penyerapan karbon dioksida maka tingkat gas rumah kaca di atmosfir
sekarang menjadi lebih tinggi dibandingkan pada masa-masa lampau.
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) yang memiliki
mandat untuk memonitor isu perubahan iklim telah menunjukkan
bahwa antara tahun 1750 dan 2005 konsentrasi karbon dioksida di
atmosfir meningkat dari sekitar 280 ppm (parts per million) menjadi
379 ppm per tahun dan sejak itu terus meningkat dengan kecepatan
1,9 ppm per tahun. Peningkatan konsentrasi karbon dioksida ini pada
tahun 2100 diperkirakan akan meningkatkan suhu global antara 1,8
sampai 2,9 derajat celsius (UNDP, 2007).
Perubahan iklim juga merupakan bagian dari rantai dampak
bencana akibat kerusakan lingkungan. Perubahan iklim menyebabkan
meningkatnya kejadian bencana alam seperti badai, banjir maupun
kekeringan. Dampak dari bencana akibat perubahan iklim berbedabeda pada setiap negara, wilayah, kelas sosial ekonomi masyarakat,
usia maupun gender. Perubahan iklim telah menyebabkan dampak
yang negatif terhadap kualitas kehidupan sosial dan ekonomi terutama
pada populasi penduduk yang rentan di negara dimana sistem
pelayanan terhadap kebutuhan dasar, pada sistem pangan dan
kesehatan yang ada tidak tahan terhadap variabilitas terhadap
perubahan iklim.
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Tingkat kerentanan
masyarakat dalam menghadapi
Perempuan dan anak
cenderung
mempunyai resiko
bencana alam dan perubahan
yang
lebih
besar
dibanding lakiiklim sangat dipengaruhi oleh
laki, khususnya di negaraderajat paparan (exposure), negara berpenghasilan rendah
kepek aan (sensitivit y) dan
dan masyarakat miskin.
Bencana
alam dan perubahan
kapasitas adaptasi (adaptive
iklim
umumnya
akan semakin
capacity) dalam menghadapi
memperburuk kondisi
bencana alam dan perubahan
ketidaksetaraan dan
iklim (IPCC, 2007b). Di samping
diskriminasi terhadap
perempuan. Kerentanan
itu, bencana alam tidak
perempuan
terhadap bencana
berdampak kepada manusia
alam dan perubahan iklim lebih
secara sama. Fakta menunjukkan
tinggi dibandingkan dengan
bahwa ketidaksetaraan paparan
laki-laki disebabkan tidak saja
d a n s e n s i t i v i t a s s e r t a karena faktor biologis maupun
sosial, akan tetapi juga karena
ketidaksetaraan akses terhadap
faktor ekonomi dan rendahnya
sumber daya, kapabilitas dan
partisipasi perempuan dalam
p e l u a n g m e n y e b a b k a n pengambilan keputusan (Ferris,
Petz and Stark, 2013).
perbedaan tingkat kerentanan
seseorang terhadap dampak
bencana alam (Neumayer dan
Plümper, 2007). Lebih lanjut ditemukan bahwa bencana alam
mengurangi harapan hidup perempuan lebih tinggi dibandingkan
laki-laki. Bencana alam yang besar akan menyebabkan kerusakan
infrastruktur dan hukum serta meningkatkan kompetisi terhadap
pangan dan sumberdaya lainnya sehingga jika bencana alam ini
menimpa masyarakat yang masih terdapat diskriminasi terhadap
perempuan maka perempuan menjadi lebih rentan dan dapat menjadi
korban bencana yang berujung pada kematian. Hal ini antara lain
karena terdapat ketidaksetaraan gender dalam akses informasi dan
sumber daya ekonomi serta adanya ketidaksetaraan dalam kebebasan
memilih sebelum, selama maupun sesudah terjadinya bencana.
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Untuk menanggapi perubahan iklim secara efektif maka sangat
penting untuk meningkatkan pengetahuan khususnya tentang
kerentanan perempuan dalam berbagai kondisi dan juga peran kritis
perempuan sebagai agen perubahan terkait dengan perubahan iklim.
Perempuan sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim karena
perempuan memegang peran penting dalam pengelolaan sumber
daya alam sebagai hasil dari tanggung jawabnya terhadap kehidupan
rumah tangga. Peran perempuan dalam pertanian, khususnya dalam
produksi tanaman pangan, sangat krusial untuk ketahanan pangan
keluarga. Perempuan juga merupakan pihak yang bertanggung jawab
untuk menyediakan air bersih dan energi untuk keperluan rumah
tangga. Peran ini merupakan suatu tanggung jawab yang pada
umumnya ditunaikan tanpa akses teknologi dan transportasi yang
memadai sehingga menyebabkan beban berat bagi perempuan. Di
samping itu, aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan biasanya
berperan penting untuk mendukung kelangsungan kehidupan
keluarga dan kebanyakan aktivitas ini sangat bergantung pada
ketersediaan sumber daya alam, seperti aktivitas penanaman sayuran,
beternak ayam ataupun mencari ik an (Hannan, 2011).
Di sisi lain,perempuan sebenarnya merupakan agen perubahan
yang hebat bagi keluarga dan komunitasnya. Perempuan juga memiliki
potensi, pengetahuan dan pengalaman dalam pengelolaan sumber
daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Kondisi
ini menempatkan perempuan sebagai pihak yang sebenarnya memiliki
kemampuan dan dapat berbuat sesuatu untuk mengantisipasi
perubahan iklim. Perempuan dapat menjadi pemimpin yang kuat dan
menjadi katalisator untuk melakukan perubahan pada tingkat
komunitas, khususnya jika mendapatkan informasi yang memadai,
akses pada sumber daya dan partisipasi dalam pengambilan keputusan
terkait dengan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim (Hannan, 2011).
Perubahan iklim akan berinteraksi dengan ketidaksetaraan gender,
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dan menghasilkan dampak yang merugikan lebih besar kepada
perempuan dan anak daripada laki-laki khususnya di kalangan
masyarakat yang miskin, sehingga diperlukan
1.

2.

akses ke sumber daya yang
ada
agar
dapat
membantunya untuk
mengatasi kerentanan yang
ada;
tingkat partisipasi yang lebih
nyata dalam proses adaptasi
perubahan iklim dalam
beberapa situasi.

perubahan dinamika relasigender,
perempuan dan anak lebih
cenderung menjadi kurang
beruntung,yaitu kurang memiliki
akses ke sumber daya dan
menghadapi beban kerja yang
lebih beratdibandingkan laki-laki.
Hal ini terkait erat dengan beban
perempuan dalam aktivitas rumah
tangga yang tidak dibayar dan
anak yang seringkali pendapatnya
tidak dianggap dalam
pengambilan keputusan. Sering
dijumpai sektor yang
mencerminkan jenis kegiatan
yang secara tradisional telah
dianggap sebagai domain
perempuan dalam rumah tangga,
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Beberapa kelompok
perempuan aktif dalam
pembangunan, pemeliharaan
dan pemanfaatan digester
gasbio sebagai bahan bakar
alternative yang biayanya lebih
murah di pedesaan Solo dan
Pulang Pisau. Sebelumnya,
setiap keluarga rata-rata
membutuhkan 11,6 liter minyak
tanah dan 91,7 kg kayu bakar
per keluarga per bulan yang
dikumpulkan selama 4-5
jam/minggu di hutan yang
berjarak 30 menit perjalanan
dengan sepeda motor. Setelah
penggunaan kompor biogas
terjadi pengurangan
penggunaan kayu bakar dan
minyak tanah, yang secara
langsung mengurangi
pengeluaran rumah tangga dan
beban kerja. Dengan asumsi
kayu bakar masih digunakan
sebanyak 20 persen dari
pengguna biogas, maka
terdapat penghematan biomas
dari pepohonan mencapai 0,9
ton per tahun per keluarga.
(Kementerian ESDM, 2013)
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seperti penyediaan perawatan, Karena kegiatan ini biasanya tidak
dibayar ketika dilakukan oleh perempuan dalam rumah tangganya,
masyarakat cenderung meremehkan tugas-tugas ini(Ferris, Petz dan
Stark, 2013).
3. Peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPPPA)
KPPPA sebagaiunsurpemerintahmenetapkan panduan pelaksanaan
rencana aksi adaptasi perubahan iklim bagi sektor dan daerah, dengan
mengintegrasikan isu gender dan
pemenuhan hak anak dalam
Pengarusutamaan gender
program aksi pada berbagai
adalah
bidang ketahanan pangan,
(1) Proses menilai implikasi ke m a n d i r i a n e n e r g i , s e r t a
dari setiap tindakan yang ketersediaan air bersih di wilayah
direncanakan, termasuk
undang-undang, kebijakan perkotaan, perdesaan, dan daerah
a t a u p r o g r a m , b a g i tertinggal, untuk mewujudkan
perempuan dan laki-laki.
kesetaraan gender dan
meningkatkan kesejahteraan
(2) Strategi untuk membuat perempuan dan anak
pengalaman dan permasalahan perempuan dan
Merespon persoalan
laki-laki sebagai bagian perubahan iklim diperlukan
integral dari perencanaan,
implementasi, monitoring aktivitas adaptasi perubahan iklim,
dan evaluasi kebijakan dan yaitu penyesuaian dalam sistem
program di semua bidang
ekologi, sosial dan ekonomi.
pembangunan.
Aktivitas adaptasi perubahan iklim
Sehingga perempuan dan
l a k i - l a k i s a m a - s a m a yang responsif gender dan peduli
d i u n t u n g k a n , d a n anak dilakukan secara integrative
ketimpangan tidak terus
terjadi. (ECOSOC 1997) sejalan dengan peran KPPPA (Lihat
Gambar 1). Upaya yang sistematis
dan terintegrasi serta komitmen
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dan tanggung jawab bersama dari berbagai pemangku kepentingan
dan para pihak mengacu pada arah kebijakan API nasional atau daerah.
Kebijakan API sebagai refleksi kesiapan sektor dan lintas sektor guna
merespon dan antisipasi ancaman perubahan iklim. Aktivitas koordinasi
lintas K/L dan daerah merupakan upaya pemantapan kebijakan API
dan memberikan arah program aksi API bagi sektor maupun K/L yang
responsif gender. Sasaran koordinasi oleh KPPPA adalah sejalandengan
RAN-API yang responsif gender dan PUHA untuk merumuskan
pedoman teknis adaptasi maupun pelaksanaannya. Jika aktivitas lintas
sector dilaksanakan dan didukung fasilitas perencanaan dan
pengganggaran responsif gender, maka langkah aksi API dapat
dilakukan efektif.

Gambar1. Peran KPPPA dalam aktivitas adaptasi perubahan iklim
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BAB III. STRATEGI INTEGRASI
GENDER DALAM API
Strategi adaptasi merupakan upaya penyesuaian program
pembangunan dengan kondisi iklim yang disebabkan oleh fenomena
perubahan iklim akibat pemanasan global. Strategi penanggulangan
dampak perubahan iklim yang responsif gender adalah memposisikan
program aksi adaptasi perubahan iklim pada berbagai bidang guna
meningkatkan ketahanan keluarga. Pertemuan para pemimpin negara
di Bali pada tahun 2014 dipahami bahwa adaptasi perubahan iklim
fokus dibidang pangan/pertanian, energi, dan air bersih. Berdasarkan
arahan tersebut strategi adaptasi perubahan iklim perlu difokuskan
juga di bidang tersebut.
1. Strategi
Secara umum strategi integrasi gender dalam adaptasi perubahan
iklim dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut:
i.

Memastikan bahwa penyusunan kebijakan adaptasi
perubahan iklim di tingkat nasional dan daerah mendukung
kesetaraan gender dan pemenuhan hak-hak perempuan, di
mana perempuan secara aktif berpartisipasi bersama-sama
laki-laki.

ii.

Memastikan bahwa Program dan kegiatan adaptasi perubahan
iklim yang disusun peka gender dengan melaksanakan
prinsip-prinsip dasar yaitu:
-

Menyusun data terpilah menurut jenis kelamin dan
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meningkatkan kajian
mengenai aspek-aspek
gender dalam adaptasi
perubahan iklim.
-

Melakukan analisis
gender dalam semua
proses perencanaan dan
disain prakarsa adaptasi
perubahan iklim,
termasuk saat menyusun
analisis kerentanan,
dengan menggunakan
alat periksa gender dan atau gender analisis pathway
(GAP).

-

Memastikan bahwa berbagai prioritas, kebutuhan dan
permasalahan perempuan dan laki-laki sudah
dipertimbangkan dalam perencanaan, pelaksanaan dan
monev program dan proyek prubahan iklim.

-

Memperkuat peran perempuan dan laki-laki di tingkat
akar rumput dan komunitas dalam perencanaan dan
pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di semua tataran.

iii. Membangun sistem pengetahuan yang mendukung
perbaikan kemampuan adaptif perempuan dan laki-laki di
kawasan rentan agar upaya adaptasi perubahan iklim dapat
terlaksana berkelanjutan.
iv. Memastikan kondisi yang mendukung untuk tanggap
perubahan iklim peka-gender, termasuk perbaikan hak-hak
perempuan atas lahan dan asset lainnya, serta perlindungan
dan restorasi ekosistem.
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Merujuk pada RAN API, maka integrasi gender diarahkan sesuai
bidang-bidang sebagai berikut.
A. Bidang Pangan atau Pertanian


Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju
Keluarga Sehatdan Sejahtera (P2WKSS)
Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju
Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS), diawali dengan
pelaksanaan Cash Program Keluarga Sehat dari tanggal 22
Desember 1978 sampai
dengan 21 April 1979,
selanjutnya menjadi
Program Terpadu P2WKSS
pada tahun 1979. Untuk
lebih memantapkan
kembali pada tahun 2007,
Program Terpadu P2WKSS
telah di integrasik an
dengan kegiatan PKK yang dikoordinasikan oleh Kementerian
Dalam Negeri, sesuai dengan kebutuhan daerah. P2WKSS
adalah program terpadu peningkatan peran perempuan yang
mempergunakan pola pendekatan lintas bidang
pembangunan secara terkoordinasi untuk meningkatkan
kualitas keluarga.
Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita menuju
Keluarga Sehat dan Sejahtera (P2WKSS) ini merupakan salah
satu upaya untuk mengembangkan sumber daya manusia
dan sumber daya alam serta lingkungan guna mewujudkan
dan mengembangkan keluarga sehat sejahtera dan bahagia
untuk pembangunan masyarakat desa dan/atau kelurahan,
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dengan perempuan yang tergabung dalam PKK sebagai
penggeraknya


Model Desa Prima
Pengembangan Model Desa PRIMA (Perempuan
Indonesia Maju Mandiri) sebagai dari kebijakan Peningkatan
Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) mendorong upaya
peningkatan pemberdayaan perempuan baik oleh masyarakat
maupun oleh pemerintah daerah setempat yang secara
bersama-sama bersinergi, memfokuskan program kegiatan
dalam rangka peningkatan produktivitas ekonomi
perempuan. Dari kegiatan tersebut diharapkan peran
perempuan di sektor perekoomian yang semakin meningkat.
Model Desa PRIMA (Perempuan Indonesia Maju
Mandiri) adalah sebuah desa percontohan untuk
menanggulangi kemiskinan melalui upaya ekonomi disertai
pengurangan beban biaya kesehatan dan pendidikan bagi
keluarga miskin, dengan memanfaatkan seluruh
potensi/sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber
daya manusia, serta dengan mengkoordinasikan berbagai
program pemberdayaan perempuan dari instansi terkait,
lembaga swadaya masyarakat, organisasi perempuan, dan
organisasi kemasyarakatan lainnya untuk bersama-sama
membangun kepedulian untuk menghapuskan kemiskinan.
Ruang Lingkup pengembangan usaha yang dilakukan
oleh perempuan pada desa PRIMA, khususnya bagi kelompok
perempuan miskin menjadi prioritas. Kegiatan yang dilakukan
dalam rangka pengembangan usaha merupakan suatu upaya
yang saling berkaitan, mulai dari peningkatan sumberdaya
manusianya (dari segi kualitasnya yaitu tingkat pendidikan,
kesehatan, sosial budaya dan lingkungan) hingga kemampuan
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perempuan dalam mengambil keputusan dalam penentuan
usahanya.
Tujuan Umum menurunkan tingkat kemiskinan suatu
wilayah melalui peningkatan produktivitas ekonomi
perempuan secara terpadu dan bersinergi melalui
pengurangan beban biaya pada keluarga miskin di bidang
kesehatan dan pendidikan.
Bantuan Dana Stimulan dari Kementrian Negara
Pemberdayaan Perempuan diberikan tahun 2003 sebesar
Rp.40 juta per desa. Sebesar Rp.15 juta digunakan untuk
pelatihan tata boga (catering), jahit menjahit, salon, dan
sisanya Rp. 25 juta untuk modal bergulir.


Desa Mandiri Pangan yang responsif gender
Desa Madiri Pangan adalah desa/kelurahan yang
masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan
ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem
ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi
pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara
berkelanjutan. Tujuan dari Desa Mandiri Pangan adalah
memberdayakan masyarakat miskin/rawan pangan menjadi
kaum mandiri untuk mengurangi kemiskinan dan
mewujudkan ketahanan pangan dan gizi.
Pelaksanaan Demapan meliputi Pemberdayaan
Masyarakat Miskin, Penguatan Kelembagaan Masyarakat dan
Pemerintah Desa, Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan,
dan Peningkatan Koordinasi Lintas Sektor.Sedangkan proses
pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui pelatihan,
pendampingan dan peningkatan akses agar penguatan sub
sistem ketahanan pangan seperti ketersediaan, distribusi dan
konsumsi dapat tercapai hingga terbentuknya kelompok
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usaha, terbentuknya lembaga keuangan, dan tersalurnya
Bansos untuk usaha produktif.


Kawasan Rumah Pangan Lestari yang responsif gender
Ketersediaan pangan dalam jumlah yang cukup
sepanjang waktu merupakan keniscayaan yang tidak
terbantahkan. Hal ini menjadi prioritas pembangunan
pertanian nasional dari waktu ke waktu. Ke depan, setiap
rumah tangga diharapkan mengoptimalisasi sumberdaya
yang dimiliki, termasuk pekarangan, dalam menyediakan
pangan bagi keluarga.
Kementerian Pertanian menginisiasi optimalisasi
pemanfaatan pekarangan melalui konsep Rumah Pangan
Lestari (RPL). RPL adalah rumah penduduk yang
mengusahakan pekarangan secara intensif untuk
dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara
bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaan bahan
pangan rumah tangga yang berkualitas dan beragam. Apabila
RPL dikembangkan dalam skala luas, berbasis dusun
(kampung), desa, atau wilayah lain yang memungkinkan,
penerapan prinsip RPL disebut Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL). Selain itu, KRPL juga mencakup upaya intensifikasi
pemanfaatan pagar hidup, jalan desa, dan fasilitas umum
lainnya (sekolah, rumah ibadah, dan lainnya), lahan terbuka
hijau, serta mengembangkan pengolahan dan pemasaran
hasil.
Prinsip dasar KRPL adalah: (i) pemanfaatan pekarangan
yang ramah lingkungan dan dirancang untuk ketahanan dan
kemandirian pangan, (ii) diversifikasi pangan berbasis sumber
daya lokal, (iii) konservasi sumberdaya genetik pangan
(tanaman, ternak, ikan), dan (iv) menjaga kelestariannya
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melalui kebun bibit desa, menuju (v) peningkatan pendapatan
dan kesejahteraan masyarakat.


Diversifikasi pangan pokok
Kesadaran untuk
melakukan diversifikasi
pangan melalui gerakan
kembali ke pangan lokal
sebenarnya sudah dimiliki
oleh pemerintah. Hal ini
setidaknya tercermin dari
beberapa kebijakan
Kementrian Pertanian
yang menjadi target atau capaian kinerjanya. Diversifikasi
pangan dilaksanakan melalui upaya-upaya Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP), menurunkan
konsumsi beras, dengan program aksinya antara lain: 1)
Internalisasi Penganekaragaman Konsumsi Pangan: advokasi,
kampanye, promosi, sosialisasi, pendidikan formal dan
nonformal; dan 2) Pengembangan Bisnis dan Industri Pangan
Lokal: advokasi, sosialisasi dan penerapan standar mutu dan
keamanan pangan serta fasilitasi UMKM dalam pengolahan
pangan lokal.
Presiden mengeluarkan peraturan tersendiri untuk
merealisasikan diversifikasi pangan,melalui Peraturan Presiden
(Perpres) Nomor 22 tahun 2009 tentang Diversifikasi
Pangan,dimana Pemerintah Daerah diharapkan mampu
menyusun berbagai program implementasi keanekaragaman
pangan.

Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender

23



Usaha Perbaikan Gizi Keluarga (UPGK)
UPGK adalah usaha perbaikan gizi masyarakat yang
berintikan penyuluhan gizi melalui
peningkatan peran serta
masyarakat dan didukung
kegiatan yang bersifat lintas
sektoral dan dilaksanakan
oleh berbagai sector
terkait. UPGK merupakan
usaha keluarga untuk
memperbaiki gizi seluruh
anggota keluarga, dilaksanakan
oleh keluarga dan masyarakat
dengan kader sebagai penggerak masyarakat, merupakan
bagian dari kehidupan keluarga sehari-hari dan secara
operasional adalah rangkaian kegiatan yang saling
mendukung untuk melaksanakan alih teknologi sederhana
kepada keluarga/masyarakat. Tujuan umum dari UPGK adalah
untuk meningkatkan dan membina keadaan gizi anggota
masyarakat, melalui pembinaan keluarga agar peningkatan
gizi menjadi bagian dari pola kehidupan sehari-hari. Secara
operasional tujuan ini diperinci menjadi tujuan khusus yaitu
: partisipasi dan pemerataan kegiatan, perubahan sikap dan
perilaku yang mendukung tercapainya perbaikan gizi, serta
perbaikan gizi anak balita.

B. Bidang Energi


Desa mandiri Energi yang responsif gender
Pengembangan desa mandiri energi dilakukan dengan
melihat potensi desa, kesejahteraan masyarakat, dan
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k e l e s t a r i a n
lingkungan. Dengan
d e m i k i a n ,
pengamatan
terhadap potensi
lingkungan dan
karakteristiknya
sangat penting. Oleh
karenanya ada
beberapa hal yang
perlu direncanakan seperti pendekatan pengembangan
kelembagaan masyarakat, pengembangan teknologi konversi
yang digunakan dan pengembangan ekonomi produktif,
monitoring dan evaluasi. Pengembangan kelembagaan
masyarakat penting dilakukan untuk membangun sebuah
desa mandiri. Hal ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik
masyarakat sebagai dasar untuk pembentukan lembaga
pengelola sistem pembangkit energi terbarukan. Karakteristik
masyarakat yang perlu diketahui antara lain adalah tingkat
pendidikan, mata pencaharian, waktu kerja, hierarki sistem
hukum desa setempat, dan kebudayaan/kebiasaan
masyarakat.


Gerakan hemat energi yang responsif gender
Penyediaan dan penggunaan energi untuk kebutuhan
keluarga umumnya dilakukan oleh kaum perempuan. Hal ini
dapat menghabiskan waktu yang lama untuk menyediakan
energi, sehingga tugas domestik berkurang. Upaya
penghematan energi yang dimulai dan digerak oleh
perempuan, karena kebutuhan energi sangat dirasakan oleh
perempuan. Oleh karena itu diperlukan suatu gerakan hemat
energi yang dimulai dari dalam keluarga.

Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender

25

C. Bidang Air Bersih (Infrastruktur)


Meningkatkan akses dan penyediaan air bersih
Dampak perubahan iklim dapat mengakibatkan
terjadinya kekeringan yang panjang di musim kemarau. Di
berbagai tempat menimbulkan keresahan kaum perempuan,
karena akses dan penyediaan air bersih yang terbatas.
Kebutuhan air
bersih sangat dekat
dengan aktivitas
perempuan di
dalam rumah
tangga, terutama
tidak
dapat
melakukan aktivitas
pengolahan
pangan keluarga.
Oleh karena itu,
pembangunan
infrastruktur yang dapat meningkatkan akses dan penyediaan
air bersih, merupakan upaya adaptasi dampak perubahan
iklim.



Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk penyelamatan
air dengan Gerakan Hemat Air
Gerakan penghematan air tidak dapat dipisahkan dari
kehidupan perempuan dan anak. Adanya perubahan iklim
yang berdampak terhadap kekeringan perlu disikapi dengan
bijak oleh masyarakat. Masyarakat harus memiliki kesadaran
penghematan air dan mempertahankan sumber-sumber air
bersih dengan selalu menjaganya. Upaya nyata dapat
dilakukan mulai dari keluarga dengan tidak menggunakan
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air secara berlebihan. Komunikasi massa diarahkan untuk
meningkatkan pemahaman terhadap langkah penyelamatan
air, baik untuk kebutuhan domestik maupun air untuk
kemandirian pangannya.
2. Sasaran Strategi
Sasaran strategi adaptasi perubahan iklim yang responsif gender
dan pemenuhan hak anak menurut prioritas bidangnya berikut ini.
A. Bidang Pangan atau Pertanian
















Ketersediaan pangan lokal
Cadangan pangan lokal
Berkembangnya
teknologi tepat guna bagi
perempuan
Keberlanjutan pangan
lokal
Pengembangan desa
Ketahanan ekonomi keluarga
Ketahanan gizi keluarga
Kepedulian masyarakat terhadap pangan sehat
Ketersediaan pangan sehat bagi keluarga dan anak sekolah
Mengurangi ketergantungan pada beras
Pemanfaatan potensi SDA lokal
Pemahaman keamanan pangan
Peningkatan kesehatan keluarga
Perbaikan gizi keluarga dan pencegahan gizi buruk bagi ibu
menyusui
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B. Bidang Energi









Kesadaran gender pada pengelola/perencanaprogram
pemanfaatan energi terbarukan
Peningkatan partisipasi dan peran perempuan dalam
pengembangan tanaman bahan baku bio-energi
Swadaya/mandiri energi
Memiliki sumber-sumber energi baru
Pemahaman hemat energi dalam keluarga
Kepedulian hemat energi
Kebiasaan hemat energi
Mengurangi ketergantungan terhadap BBM

C. Bidang Air Bersih (Infrastruktur)








Mencukupi ketersediaan air bersih
Menjaga kualitas air bersih
Memberikan pemahaman hemat air
Menumbuhkan budaya hemat air
Menjaga sumber dan kualitas air bersih
Ketersediaan air bersih
Mengelola sumber air secara lestari

3. Indikator
Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui
apakah suatu aktivitas atau program telah dilakukan secara efektif
dan efisien. Indikator untuk tiap-tiap unit organisasi berbeda-beda
tergantung pada tipe pelayanan yang dihasilkan. Penentuan
indikator kinerja perlu mempertimbangkan komponen berikut:
(1) Biaya pelayanan (cost of service)
Indikator biaya biasanya diukur dalam bentuk biaya
unit (unit cost), misalnya biaya per unit pelayanan. Beberapa
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pelayanan mungkin tidak dapat ditentukan biaya unitnya,
karena output yang dihasilkan tidak dapat dikuantifikasi atau
tidak ada keseragaman tipe pelayanan yang diberikan. Untuk
kondisi tersebut dapat dibuat indikator kinerja proksi, misalnya
belanja per kapita.
(2) Penggunaan (utilization)
Indikator penggunaan pada dasarnya membandingkan
antara jumlah pelayanan yang ditawarkan (supply of service)
dengan permintaan publik (public demand). Indikator ini
harus mempertimbangkan preferensi publik, sedangkan
pengukurannya biasanya berupa volume absolut atau
persentase tertentu, misalnya persentase penggunaan
kapasitas. Contoh lain adalah rata-rata jumlah pemakaian air
bersih per rumah tangga yang bersumber dari perusahaan
air minum daerah. Indikator kinerja ini digunakan untuk
mengetahui tingkat konsumsi atau penggunaan air bersih
menurut sumber atau asal airnya.
(3) Kualitas dan standar pelayanan (quality and standards)
Indikator kualitas dan standar pelayanan merupakan
indikator yang paling sulit diukur, karena menyangkut
pertimbangan yang sifatnya subyektif. Penggunaan indikator
kualitas dan standar pelayanan harus dilakukan secara hatihati karena kalau terlalu menekankan indikator ini justru
dapat menyebabkan kontra produktif. Contoh indikator
kualitas dan standar pelayanan misalnya perubahan jumlah
komplain masyarak at atas pelayanan ter tentu.
(4) Cakupan pelayanan (coverage)
Indikator cakupan pelayanan perlu dipertimbangkan
apabila terdapat kebijakan atau peraturan perundangan yang
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mensyaratkan untuk memberikan pelayanan dengan tingkat
pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
(5) Kepuasan (satisfaction)
Indikator kepuasan biasanya diukur melalui metode
jajak pendapat secara langsung. Bagi pemerintah daerah,
metode penjaringan aspirasi masyarakat (need assessment),
dapat juga digunakan untuk menetapkan indikator kepuasan.
Namun demikian, dapat juga digunakan indikator proksi
misalnya jumlah komplain. Pembuatan indikator kinerja
tersebut memerlukan kerja sama antar unit kerja.
Persyaratan indikator kinerja suatu program adalah
sebagai berikut (BPKP, 2000):
(1) Spesifik dan jelas, sehingga dapat dipahami dan tidak
ada kemungkinan kesalahan interpretasi.
(2) Dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif
maupun kualitaitf, yaitu dua atau lebih mengukur
indikator kinerja mempunyai kesimpulan yang sama.
(3) Relevan, indikator kinerja harus menangani aspek-aspek
obyektif yang relevan.
(4) Dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk
menunjukkan keberhasilan masukan, keluaran, hasil,
manfaat, dan dampak serta proses.
(5) Harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan
atau penyesuaian pelaksanaan dan hasil pelaksanaan
kegiatan
(6) Efektif. Data dan informasi yang berkaitan dengan
indikator kinerja yang bersangkutan dapat dikumpulkan,
diolah, dan dianalisis dengan biaya yang tersedia.

30

Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender

Dengan demikian organisasi atau lembaga yang melaksanakan
program aksi adaptasi perubahan iklim yang responsif gender,
seyogyanya menyusun dan memiliki indikator kinerjanya. Indikator
dalam bentuk indeks komposit adaptasi perubahan iklim menurut
fokus bidangnya disajikan berikut ini.
A. Bidang Pangan atau Pertanian
Keberhasilan program adaptasi perubahan iklim terkait pangan
atau pertanian dalam konteks kemandirian ditentukan dengan suatu
besaran atau ukuran komposit yang mengindikasikan capaiannya
dengan parameter, sebagai berikut:









Jumlah industri rumahan
Jumlah cadangan pangan
Jenis teknologi tepat guna
Data TerpilahPendapatan
keluarga
Jumlah KRPL
Konsumsi beras per kapita
Jumlah kasus gizi buruk
pada anak
Jumlah kasus animea pada perempuan

B. Bidang Energi
Strategi dibidang ini terkait ketahanan energi sehingga ukuran
capaiannya diantaranya dengan parameter, sebagai berikut:



Data terpilah pengguna energi terbarukan
Penurunan Jumlah penggunaan energi/listrik per keluarga
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C. Bidang Air Bersih atau Infrastruktur
Air bersih atau infrastruktur didalam adaptasi perubahan iklim
dikelola dalam rangka mencapai ketahanan sistem kehidupan, sehingga
capaiannya digambarkan dengan ukuran atau besaran dengan
parameter, sebagai berikut:
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Data terpilah pengguna air bersih
Jumlah penggunan air bersih per Keluarga
Jumlah sumber dan kualitas air bersih
Jenis teknologi pengolahan limbah cair
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BAB IV. PROGRAM API
1. Program Sektoral
Merujuk pada dokumen RAN API, berikut adalah program-program
sektoral yang direkomendasikan:
A. Desa Mandiri Pangan yang responsif gender




Industri rumahan untuk pangan lokal
Penerapan teknologi tepat guna pengolahan pangan lokal
Pengembangan potensi sumber bahan baku lokal

B. Kawasan Rumah Pangan Lestari yang responsif gender



Pemanfaatan lahan pekarangan
Penyuluhan pangan sehat & ketahanan keluarga

C. Diversifikasi Pangan Pokok



Pengembangan pangan pokok berbahan baku lokal
Pengembangan industri rumahan berbasis pangan lokal

D. Usaha Perbaikan Gizi Keluarga


E.

Penyuluhan gizi keluarga dan keamanan pangan
Monitoring kecukupan k arbohidrat dan protein

Desa Mandiri Energi yang responsif gender





Pengelolaan prasarana-sarana penghasil energi
Partisipasi dan swadaya pembangunan kebun energi
Pengambilan keputusan dalam pemanfaatan energi
Penanganan limbah organik dan biomassa untuk sumber
energi
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F.

Gerakan Hemat Energi yang Responsif Gender



Penyuluhan keluarga untuk hemat energi
Pendidikan anak sekolah untuk budaya hemat energi

G. Peningkatan Akses Air Bersih




Pengembangan jaringan air bersih
Peningkatan kesehatan keluarga
Pencegahan kontaminasi air bersih

H. Gerakan Hemat Air



I.

Penyuluhan hemat air di keluarga dan pendidikan sekolah
Pengembangan tanaman penahan air
Pengelolaan sumber air

Pengembangan sumber-sumber air





Pengembangan penampungan air bersih
Pemeliharaan daerah aliran sungai
Pemeliharaan sumber air lainnya
Pengembangan teknologi tepat guna pengolah air

2. Kegiatan Pokok
Implementasi strategi adaptasi perubahan iklim yang responsif
gender sebagai program yang berpihak terhadap persoalan gender
diuraikan berikut ini:
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A. Bidang Pangan/Pertanian
Rencana Aksi

Rencana Teknis

(1) P e n g e m b a n g a n
potensi sumber bahan
baku pangan lokal

a)

(2) Industri Rumahan
untuk pangan lokal

a)

Penguatan usaha lepas panen
pedesaan

b) Teknologi produksi berwawasan
lingkungan
Pelatihan teknologi bersih dalam
pengolahan pangan

b) Pelatihan pengolahan limbah dari
industri pengolahan pangan
c)

Fasilitasi infrastruktur pendukung
agar IR berkelanjutan

(3) Penerapan teknologi
tepat guna untuk
pengolahan pangan
lokal

a)

Pelatihan teknologi tepat guna
untuk pengolahan pangan
berbasis bahan lokal

(4) Pemanfaatan lahan
pekarangan

a)

b) Petunjuk teknis pemanfaatan
teknologi untuk pengolahan
pangan berbasis bahan lokal
Pelatihan mengenai penanaman
dan pemeliharaan tanaman
pangan di pekarangan rumah

b) Penyediaan bibit-bibit unggul dan
saprodi

(5) Penyuluhan pangan
sehat dan ketahanan
keluarga

c)

Sosialisasi mengenai manfaat
tanaman pangan pekarangan

a)

M embuat petunjuk tek nis
mengenai pengelolaan pangan
sehat

b) Sosialisasi mengenai pangan
sehat
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Rencana Aksi
(6) Produk pangan pokok
berbahan baku lokal

Rencana Teknis
a)

Pelatihan pembuatan pangan dari
bahan lokal

b) Sosialisasi penggunaan bahan
baku lokal untuk pembuatan
pangan
(7) I ndustri rumahan
untuk pangan lokal

a)

Pelatihan teknologi pengolahan
pangan dengan menggunakan
menggunakan bahan lokal

b) Pelatihan teknologi pengelolaan
limbah

(8) Penyuluhan gizi sehat
dan Keamanan
Pangan

c)

M embuat petunjuk tek nis
pengelolaan pangan lok al

a)

Sosialisasi program makanan
sehat untuk keluarga (empat
sehat lima sempurna)

b) Sosialisasi program minum susu
untuk anak sekolah
c)

Sosialisasi mengenai dampak
jajanan tidak sehat untuk anak

d) Pelatihan pembuatan makanan
sehat dan bergizi kepada ibu-ibu
dan penjual makanan

(9) M o n i t o r i n g
k e c u k u p a n
karbohidrat dan
protein
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e)

Penyuluhan dan pengarahan
kepada para penjual/warung
jajanan agar tidak menggunakan
bahan berbahaya untuk makanan
yang dijualnya

f)

Membuat petunjuk teknis tentang
pangan sehat

a)

Membuat petunjuk teknis untuk
monitoring kesehatan dan
kecukupan gizi

b) Sosialisasi mengenai kecukupan
karbohidrat dan protein keluarga
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B. Bidang Energi
Rencana Aksi
(1) Pengelolaan sarana
dan prasarana
p e n g h a s i l e n e rgi

Rencana Teknis
a)

Sosialisasi untuk membangun
kesadaran masyarakat untuk
memelihara sarana dan prasarana

b) Pelatihan penggunaan peralatan
yang baik dan benar

(2) P a r t i s i p a s i d a n
swadaya penanaman
di kebun energi

c)

M embuat petunjuk tek nis
pengelolaan proses produksi
sampai penggunaan energi yang
dihasilkan sehingga kegiatan ini
dapat berkelanjutan

a)

Membantu proses penanaman di
kebun energi

b) Membantu memilih tanaman
yang tepat untuk kebun energi
c)

Sosialisasi mengenai pentingnya
menanaman tanaman di kebun
energi sebegai sumber energi
terbarukan

(3) Par tisipasi dalam
pengambilan
keputusan dalam
pemanfaatan energi
untuk kepentingan RT

a)

Menggunakan peralatan yang
hemat energi untuk keperluan RT

(4) Penanganan limbah
organic dan biomassa
untuk sumber energi

a)

b) Sosialisasi penggunaan peralatan
hemat energi
Pelatihan teknologi pengolahan
limbah untuk sumber energi

b) M embuat petunjuk tek nis
penggunaan sumber energi dari
hasil pengolahan limbah untuk
keperluan rumah tangga
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Rencana Aksi
(5) Penyuluhan keluarga
untuk teknis hemat
energi (teknis)

(6) Pe n d i d i k a n a n a k
sekolah mengenai
budaya hemat energi
(untuk kedepan
membangun budaya)

Rencana Teknis
a)

Membuat Petunjuk Teknis hemat
air di keluarga/RT

b) Membuat Petunjuk Teknis untuk
pemilihan peralatan listrik yang
hemat energi
a) M embuat Petunjuk Tek nis
program hemat energi di kegiatan
ekstrakulikuler sekolah
b) M embuat Petunjuk Tek nis
program hemat energi untuk
diterapkan di sekolah

C. Bidang Air Bersih (Infrastruktur)
Rencana Aksi
(1) Penyuluhan keluarga
untuk teknis hemat air

Rencana Teknis
a)

Membuat Petunjuk Teknis untuk
hemat air

b) Membuat Petunjuk Teknis untuk
penggunaan air tadah hujan
(2) Pe n d i d i k a n a n a k
sekolah mengenai
budaya hemat air

a)

M embuat Petunjuk Tek nis
program hemat air di kegiatan
ekstrakulikuler sekolah

b) M embuat Petunjuk Tek nis
program hemat air untuk
diterapkan di sekolah
(3) P e n y u l u h a n
m e n g e n a i
penggunaan sumber
air alternatif
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a)

M embuat Petunjuk Tek nis
Pembuatan tempat penampung
air hujan

b) M embuat Petunjuk Tek nis
Penerapan teknologi panen hujan
sebagai alternatif sumber air dan
mencegah banjir
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BAB V. TATA LAKSANA
1. Pengorganisasian
Penerapan pedoman adaptasi perubahan iklim secara efektif
diperlukan pengorganisasian yang jelas serta mengacu pada tugas,
fungsi, dan tanggungjawab masing-masing pemangku kepentingan,
baik di internal maupun bersinergi dengan sektor/lembaga/unit-unit
lainnya. Seyogyanya setiap kementerian/ lembaga di tingkat pusat
dan daerah dapat membentuk atau mengembangkan forum atau
kelompok kerja adaptasi perubahan iklim.
Forum atau kelompok kerja di daerah dibentuk atau dikembangkan
dari tim penggerak PUG atau Badan yang menangani percepatan
pembangunan gender dan perlindungan anak. Forum atau kelompok
kerja sebagai community of practices (COP) bertugas mendisain,
mengimplementasikan, mengevaluasi dan menganalisis aktivitas
adaptasi perubahan iklim di berbagai sektor atau bidang. Oleh karena
itu, COP ini beranggotakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Badan Pemberdayaan Masyarakat, SKPD terkait. Di tingkat pusat juga
dikembangkan tim penggerak PUG sebagai gender focal point, yang
terdiri dari Deputi PUG bidang sosial, budaya, politik dan hukum; serta
Bappenas dan Kementerian Terk ait bidang sektornya.
2. Mekanisme
Pedoman adaptasi perubahan iklim ini ditekankan untuk
meningkatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga terkait dengan
pemangku kepentingan lainnya baik swasta, lembaga keswadayaan
masyarakat, lembaga internasional, perguruan tinggi maupun lembaga
penelitian. Efektifitas koordinasi forum atau kelompok kerja harus
dilakukan sinergi dengan Tim Koordinasi Penanganan Perubahan Iklim
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yang dibentuk oleh Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan ketetapan
SK Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.38/M.PPN/HK/03/2012.
Tim yang telah ditetapkan tersebut meliputi enam kelompok kerja
dengan fokus bidang pertanian, kehutanan dan lahan gambut, energi,
transportasi dan industri, pengolahan limbah, adaptasi serta
pendukung lainnya dan lintas bidang.
Pelaksanaan adaptasi perubahan iklim di daerah sesuai dengan
kondisi wilayah dan tingkat kerentanan yang dimiliki masing-masing
daerah. Untuk itu, tim penggerak PUG melaksakan strategi sesuai
dengan prioritas per bidang.
3. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dilaksanakan melalui pengumpulan informasi dan
data yang terkait dengan faktor perubahan iklim, serta dampaknya
terhadap ketahanan pangan, energi dan ketersediaan air bersih.
Monitoring yang terkait dengan kementerian dan lembaga diperlukan
untuk memastikan pencapaian target dan sasaran adaptasi perubahan
iklim yang telah ditetapkan.
Evaluasi merupakan penilaian yang sistematis dan obyektif yang
berkaitan dengan pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim serta
kebijakan perencanaan dan implementasinya. Evaluasi dilakukan untuk
pengendalian strategi dan keberlanjutan program-programnya sesuai
dengan indikator kinerjanya.
Mekanisme monitoring, evaluasi dan pelaporan akan diatur secara
khusus dalam petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan yang terkait
di masing-masing sektor/bidang sesuai ketentuan yang berlaku.
Monitoring dan evaluasi harus sejalan dengan mekanisme kegiatan
pembangunan gender dan perlindungan anak.
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BAB VI. PENUTUP
Panduan adaptasi perubahan iklim yang responsif gender ini
disusun dengan pendekatan sistem. Persoalan masyarakat miskin,
perempuan dan anak yang memiliki keterbatasan akses dan
kesempatan dalam pembangunan sangat rentan terhadap perubahan
iklim. Situasi ini memerlukan perhatian dari seluruh pihak, sehingga
dengan pandangan umum terhadap persoalan gender dan anak
tersebut dikembangkan definsi jangkar, yaitu "Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menetapkan
panduan pelaksanaan rencana aksi adaptasi perubahan iklim bagi
sektor dan daerah, dengan mengintegrasikan isu gender di dalam
program aksi pada berbagai bidang ketahanan pangan, kemandirian
energi, ketersediaan air bersih di wilayah perkotaan, pedesaan dan
daerah tertinggal, untuk mewujudkan kesetaraan gender dan
meningkatkan kesejahteraan perempuan dan anak". Definisi jangkar
tersebut juga merupakan solusi kreatif dari visi pemerintah yang
d i t u a n g k a n d a l a m N aw a C i t a p e m b a n g u n a n b a n g s a .
Panduan ini seyogyanya menjadi acuan adaptasi perubahan iklim
di daerah oleh driver (penggerak) pengarusutamaan gender yang
meliputi Bappeda, Badan Pelaksana PUG serta SKPD terkait. Selain itu,
panduan juga digunakan oleh tim penggerak pengarusutamaan
gender pemerintah pusat, yaitu Bappenas, Kementerian dalam Negeri,
Kementerian Keuangan dan Kementerian PP-PA dalam percepatan
pelaksanaan PPRG serta aktualisasi kebijakan pemerintah. Lembaga
swadaya masyarakat yang memiliki keberpihakan terhadap
kesejahteraan perempuan dan anak diharapkan dapat mendampingi
masyarakat beradaptasi terhadap perubahan iklim, sesuai arahan
panduan ini.
Penyusun menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berperan aktif di dalam penyusunan Panduan Adapatasi
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Perubahan Iklim yang Responsif Gender. Panduan yang disusun ini
menjadi arahan untuk implementasi pembangunan gender bagi
seluruh pihak yang berkepentingan di berbagai sektor yang terdampak
terhadap perubahan iklim. Dukungan para pihak seyogyanya
dilaksanakan dengan pengembangan petunjuk teknis dan petunjuk
pelaksanaan yang telah ada.
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LAMPIRAN A.
DAFTAR PERIKSA GENDER (GENDER CHECKLIST)UNTUK
PENILAIAN RISIKO PEKA-GENDER
Penilaian risiko peka-gender dapat dicapai jika isu-isu gender
dipertimbangkan ketika merencanakan dan melakukan langkahlangkah utama penilaian risiko; mengidentifikasi sifat, lokasi, intensitas,
dan probabilitas sebuah ancaman; menentukan eksistensi dan derajat
kerentanan serta paparan terhadap risiko; mengidentifikasi
Daftar periksa untuk penilaian risiko peka-gender
(Sumber: UNISDR, UNDP and IUCN, 2009. Making Disaster Risk
Reduction Gender Sensitive: Policy and Practice Guidelines. UNISDR,
Geneva; pp. 52-54)
Penilaian risiko peka-gender dapat dicapai jika isu-isu
gender dipertimbangkan ketika merencanakan dan melakukan
langkah-langkah utama penilaian risiko: Mengidentifikasi sifat,
lokasi, intensitas, dan probabilitas sebuah ancaman; menentukan
eksistensi dan derajat kerentanan serta paparan terhadap risiko;
mengidentifikasi kemampuan dan sumber daya yang tersedia untuk
menangani atau mengelola ancaman, dan menentukan tingkat
risiko yang dapat diterima.
Bagian ini menyajikan daftar periksa ringkas dan sederhana
dengan unsur-unsur peka-gender, aksi-aksi, dan praktik-praktik
yang dituntut selama penilaian risiko.
Penilaian risiko peka-gender dapat dicapai jika isu-isu gender
dipertimbangkan ketika merencanakan dan melaksanakan
langkah-langkah utama penilaian risiko:





Mengidentifikasi sifat risiko;
Menentukan kerentanan manusia terhadap risiko;
Mengidentifikasi kapasitas dan sumber daya yang tersedia
u n t u k m e n g e l o l a d a n m e n g u r a n gi k e re n t a n a n ;
Menentuk an tingk at risiko yang dapat diterima.
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Daftar periksa ini dkJasarkan pada premis bahwa analisis gender
dasar atas hubungan sosial tersedia untuk wilayah yang sedang
diteliti.
Langkah1 : Mengidentifikasi Risiko








Mengidentifikasi dan melaksanakan strategi-strategi yang
secara sosial dan secara budaya peka terhadap konteks, untuk
secara aktif melibatkan perempuan dan laki-laki dari komunitaskomunitas dalam indentifikasi risiko lokal;
Memetakan organisasi komunitas yang tersedia yang dapat
memastikan partisipasi baik laki-laki maupun perempuan, dan
melibatkan mereka dalam konsultasi menyangkut ancaman,
termasuk
Menentukan risiko-risiko yang dihadapi oleh laki-laki dan
perempuan secara terpisah, dalam setiap wilayah atau
komunitas;
Memasukkan pengetahuan dan persepsi tradisional perempuan
dalam analisis dan evaluasi atas karakteristik risiko-risiko kunci;
Melibatkan perempuan maupun laki-laki dalam proses untuk
meninjau dan memutakhirkan data risiko setiap tahun, dan
memasukkan informasi tentang risiko apa pun yang baru atau
sedang muncul.

Langkah 2 : Menentukan Kerentanan
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Memastikan komitmen aktif laki-laki dan perempuan dalam
analisis kerentanan (dengan melibatkan organisasi laki-laki dan
perempuan, dan menyusun jadwal yang memungkinkan
partisipasi baik laki-laki maupun perempuan;
Melakukan analisis gender untuk identinkasi ketidaksetaraan
berbasis gender antara laki-laki dan perempuan;
Memetakan dan mendokumentasi kerentanan yang dibedakan
secara gender (fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan
lingkungan hidup);
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Memastikan dimasukkannya aspek aspek berbasis gender
seperti usia, kecacatan, akses terhadap informasi, mobilitas,
dan akses terhadap pendapatan serta sumber daya lain yang
merupakan penentu kunci untuk kerentanan;
Melakukan analisis historis tentang pengalaman kerusakan
bencana yang dipilah menurut jenis kelamin untuk identifikasi
kerentanan dan kapasitas;
Mengidentifikasi dan memasukkan kebutuhan, kekhawatiran,
dan pengetahuan perempuan dalam penilaian kerentanan
dalam komunitas yang dilakukan untuk semua bahaya alam
terkait.

Langkah 3 : Mengidentifikasi Kapasitas











Mengakui dan menilai pengetahuan tradisional perempuan
dan laki-laki;
Memastikan kapasitas semua kelompok, organisasi, atau
lembaga untuk perempuan dinilai bersama-sama dengan lakilaki;
Mengidentifikasi fungsi-fungsi, peran-peran, dan tanggung
jawab spesifik yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki
dan membangun hal ini ke dalam analisis;
Mengidentifikasi mekanisme bantuan yang spesifik gender
yang disyaratkan untuk perempuan untuk terlibat dalam
program dan aksi pengelolaan risiko (misalnya isu-isu mobilitas
dan perawatan anak);
Mengidentifikasi mekanisme untuk meningkatkan kapasitas
baik laki-laki maupun perempuan yang sudah ada, dan
memastikan bahwa program-program pengembangan
kapasitas memasukkan langkah-langkah untuk memungkinkan
partisipasi perempuan;
Mengakui pentingnya kapasitas dan otoritas yang sama bag!
permepuan maupun laki-laki untuk diberdayakan guna
melakukan program penilaian risiko atau melatih anggotaanggota komunitas lainnya;
Secara aktif melibatkan organisasi perempuan untuk membantu
dalam pengembangan kapasitas;
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Mengidentifikasi model-model peran perempuan guna
memberi nasihat bagi penilaian risiko peka-gender

Longkah 4 : Menentukan tingkat risiko yang dapat diterima





Melibatkan baik perempuan maupun laki-laki dalam
penyusunan peta-peta ancaman dan risiko;
Mengumpulkan dan menganalisis data yang dibedakan
menurut gender untuk menilai tingkat risiko yang dapat
diterima;
Memastikan bahwa peta-peta ancaman bahaya mencakup
dampak dampak risiko yang dibedakan menurut gender;
Memastikan bahwa peta-peta ancaman bahaya mencakup
kerentanan dan kapasitas yang dibedakan menurut gender.

Tabel 4. Contoh-contoh Adaptasi Perubahan Iklim yang
Peka-Gender di Wilayah Pedesaan (Diadaptasi dari :
Oxfam, 2010, hlm.9)
Perubahan

Dampak

Tekanan panas
Peningkatan
pada tanaman
suhu di tanah
pangan
dan air
Temperature
increase on
land and water

Contoh-contoh aktivitas program gender
Memastikan bahwa petani
perempuan maupun laki-laki
akses terhadap tanaman dan
varietas tahan panas, dan bahwa
per tanian dan/atau pemrosesannya tidak memberi
beban tambahan kepada
perempuan.

Permintaan air Seperti diatas, untuk tanaman
untuk tanaman dan varietas tahan kekeringan
dan cepat matang.
meningkat
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Perubahan

Dampak

Contoh-contoh aktivitas program gender
Melibatkan perempuan dalam
sesi pelatihan tentang
bagaimana meningk atk an
kandungan organik tanah.
Memasukkan perempuan dalam
sesi pelatihan tentang praktik
menajemen tanaman yang
melestarikan air dan memastikan
bahwa praktik-praktik tersebut
tidak memberi beban tambahan
kepada perempuan.
Memromosikan pengambilan
dan penyimpanan air, dengan
memastikan bahwa perempuan
ditanyai menyangkut sistem
yang sesuai.

Tekanan panas Penanaman pohon (untuk
pada ternak
tempat berteduh dan makanan
ternah) dilakukan dengan
berkonsultasi dengan
p e re m p u a n d a n l a k i - l a k i
sehingga aktivitas itu dilakukan
di wilayah yang cocok, dan
perempuan diikutsertakan dan
diperlakukan sejajar dalam
aktivitas penanaman.
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Perubahan

Dampak

Naiknya
Intrusi air laut
permukaan laut

Penyediaan air untuk
penggunaan rumah tangga dan
produktif, dengan memastikan
bahwa perempuan dilibatkan
dalam merancang sistem
yang memenuhi persyaratan
mereka.

Musim berubah Para petani
tidak pasti
mengenai
kapan
menanam,
menyebar
benih, dan
memanen

Memastikan bahwa baik petani
laki-laki dan perempuan memiliki
akses terhadap prakiraan cuaca
yang benar, dapat diakses, dan
dapat diandalkan dan tahu bagaimana memakai informasi ini.

Tanaman rusak
oleh musim
kering saat
musim
tanam
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Contoh-contoh aktivitas program gender

Mempromosikan diversifikasi
tanaman dan campuran
tanaman, dengan memastikan
bahwa pertanian dan/atau
pemrosesan tidak menambah
beban tambahan kepada
perempuan.
Memastikan bahwa baik petani
laki-laki dan perempuan memiliki
akses terhadap prakiraan cuaca
yang benar, dapat diakses, dan
dapat diandalkan dan tahu
bagaimana menggunak an
informasi ini.
Mempromosikan diversifikasi
tanaman dan campuran
tanaman, dengan memastikan
bahwa pertanian dan/atau
pemrosesan tidak menempatkan
beban tambahan kepada
perempuan.
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Perubahan

Dampak

Contoh-contoh aktivitas program gender
Pengambilan dan penyimpanan
air; akses terhadap varietas cepat
matang/tahan-kekeringan
(lokal); pengelolaan tanah dan
tanaman untuk menyimpan air.

Tanaman rusak Memastikan bahwa baik petani
oleh hujan lebat laki-laki dan perempuan memiliki
di luar musim akses terhadap prakiraan cuaca
yang benar, dapat diakses, dan
dapat diandalkan dan
pengetahuan teknis untuk
m e n g g u n a k a n i n fo r m a s i .
Memastikan bahwa petani
perempuan maupun laki-laki
m e m i l i k i a k s e s te r h a d a p
tanaman dan variets yang tahan
banjir, dan bahwa penanaman
dan/atau pemrosesan tidak
memberi beban tambahan
kepada perempuan.
Mempromosikan diversifikasi
tanaman dan tanaman
campuran, dengan memastikan
bahwa penanamannya dan/atau
pemrosesan itu tidak memberi
beban tambahan kepada
perempuan.
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LAMPIRAN B.
MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI SEKITAR HUTAN
YANG RESPONSIF GENDER DI KAB. AGAM SUMATERA BARAT
OLEH KEMENTERIAN KEHUTANAN
Di Sumatera Barat pembangunan ekonomi didukung oleh
pembangunan sektor riil terutama bidang pertanian, perikanan
dan kehutanan yang merupakan program utama pemerintah
dengan masyarakat, di mana sebagian diantara para petani ini
tergolong masyarakat miskin.
Serangkaian program strategis telah tertuang dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2010 2015 Provinsi Sumatera Barat yaitu : (1) Program pengembangan
kawasan sentra produksi; (2) Program penyediaan pengembangan
sarana dan prasarana; (3) Pengembangan informasi teknologi; (4)
Pemberdayaan penyuluhan; (5) Peningkatan kapasitas kelembagaan
dan SDM pelaku utama (petani); (6) Program peningkatan nilai
tambah dan pemasaran hasil. Dari program strategis tersebut,
beberapa program yang mengarah kepada peningkatkan
kesempatan kerja prioritas bagi petani dalam rangka memperluas
kesempatan kerja.
Terkait dengan upaya pengentasan kemiskinan, Kementerian
Kehutanan mempunyai beberapa program pemberdayaan
masyarakat sektor kehutanan seperti Hutan Tanaman Rakyat (HTR),
Hutan Kemasyarakatan (HKm), Hutan Desa (HD), Pengelolaan Hutan
Bersama Masyarakat (PHBM), serta program yang membantu
masyarakat dalam membuat Hutan Rakyat (HR) maupun Kebun
Bibit Rakyat (KBR) melibatkan banyak peran perempuan dengan
memberikan peluang yang sama bagi laki-laki dan perempuan
dalam mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat
terhadap sumber daya hutan.
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Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan cukup besar,
namun keputusan untuk mengelola, menggunakan dan melakukan
kontrol terhadap sumber daya masih ada pada laki-laki. Pelibatan
komunitas perempuan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan
dan monitoring evaluasi ditingkatkan agar pengelolaan hutan dan
sumberdaya alam menjadi lebih efektif. Pengelolaan sumberdaya
alam berbasis komunitas hendaknya mengacu pada kearifan lokal,
di mana umumnya pengetahuan lokal perempuan lebih baik,
sehingga diharapkan adanya peningkatan keterlibatan perempuan
dalam pengelolaan hutan dan sumberdaya alam.
Pembangunan sektor kehutanan dengan segenap potensi yang
dimiliki sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan
kehutanan yang responsif gender. Sebagai upaya untuk mendorong
percepatan pelaksanaan PUG dalam pembangunan kehutanan
maka Kementerian Kehutanan bersama dengan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA)
membangun model pembangunan kehutanan responsif gender
di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat dengan tema
pemberdayaan masyarakat melalui pembangunan Kebun Bibit
Rakyat (KBR). KBR merupakan program pemerintah untuk
menyediakan bibit tanaman hutan dan jenis tanaman serbaguna
(MPTS) yang dilaksanakan secara swakelola oleh kelompok
masyarakat, terutama di pedesaan. Bibit hasil KBR digunakan untuk
merehabilitasi hutan dan lahan kritis serta kegiatan penghijauan
lingkungan.
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Langkah-langkah Pelaksanaan Pembangunan Model
Pembangunan model kegiatan responsif gender ini dilaksanakan
oleh Kementerin Kehutanan, Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dan Pemerintah
Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Dengan demikian langkahlangkah dalam kegiatan akan merupakan langkah bersama. Hasil
dari pembangunan model ini diharapkan dapat menjadi model
Pembangunan Kehutanan Responsif Gender yang dapat digunakan
oleh wilayah lain. Berikut adalah langkah-langkah dalam
pelaksanaan pembangunan model, yaitu :
1. Pembentukan Tim Kerja
Sudah diditetapkan Tim pelaksana Identifikasi Model Kegiatan
Kehutanan Responsif Gender oleh Kepala Biro Perencanaan
Kementerian Kehutanan selaku Koordinator Pokja PUG
Kemenhut No.SK.01/Ren-PUG/2014. Tugas dari Tim ini antara
lain melakukan inventarisasi kegiatan-kegiatan kehutanan
responsif gender, melakukan koordinasi dengan SKPD terkait,
melakukan sosialisasi PPRG, menyusun mekanisme data
terpilah, meningkatkan kapasitas terhadap penyuluh
kehutanan, dll.
2. Penetapan lokasi
Lokasi model ditetapkan 2 (dua) yaitu di Kecamatan Baso dan
Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
3. Menyusun Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan
Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pembangunan kegiatan
kehutanan responsif gender di Kabupaten Agam terlampir.
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4. Menyusun baseline data
Penyusunan baseline data dilakukan melalui pemetaan jumlah
kelompok tani hutan menurut jenis kelamin yang ada di lokasi
model.
5. Melakukan Focus Group Discusion (FGD)
FGD dilakukan kepada beberapa SKPD di Kabupaten Agam
dan 2 (dua) kelompok tani yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT)
Jelita dan Kelompok Wanita Tani (KWT) Mekar Syuhada di
Kecamatan Palupuh, Kabupaten Agam.Tujuan FGD ini untuk
mengetahui apakah kebutuhan kelompok tani hutan, baik lakilaki maupun perempuan sebagai dasar penyusunan Gender
Action Plan. Hasil FGD telah dilakukan pemilahan kebutuhan
kelompok tani yang prioritas. Beberapa hasil identifikasi
kebutuhan kelompok tani yaitu memerlukan pelatihan dan
pengolahan produk HHBK, sarana dan prasarana yang lebih
modern dalam pengolahan HHBK, perlunya bibit/benih
berkualitas serta perlunya pendamping/penyuluh kehutanan.
6. Pertemuan Koordinasi dengan pemerintah daerah
Pertemuan koordinasi telah dilakukan di dua tempat yaitu di
Kabupaten Agam dengan SKPD lingkup kabupaten, dan di
Kota Padang dengan SKPD lingkup Provinsi. Dalam rapat
koordinasi tersebut disampaikan hasil FGD kepada masingmasing SKPD sehingga teridentifikasi kebutuhan kelompok
tani yang akan menjadi tanggungjawab SKPD baik lingkup
kabupaten maupun provinsi (sinkronisasi kegiatan antara SKPD
satu dengan SKPD yang lain). Koordinasi yang dilakukan
menghasilkan komitmen Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten untuk mendukung pembangunan kehutanan
responsif gender. Dalam kegiatan ini melibatkan Badan PP dan
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KB, Bappenda dan TAPD dari awal untuk melakukan koordinasi
dan mensosialisasikan hasil FGD agar dimasukkan dalam
dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD. Pertemuan
koordinasi juga dilakukan dengan Pemerintah Daerah yaitu
Bupati Agam (c.q Sekretaris Daerah), dengan tujuan untuk
membangun komitmen dalam pelaksanaan kegiatan serta
membuat kesepakatan kerja dan pembagian tugas dan
kewajiban.
7. Pembentukan Tim Pelaksana didaerah
Tim Pelaksana Daerah untuk pembangunan model kegiatan
kehutanan responsif gender perlu dibentuk dan akan
bertanggungjawab langsung kepada Bupati Agam.
8. Kegiatan pendampingan:
Selama pengembangan model, Kementerian Kehutanan dan
KPP dan PA memberikan pendampingan melalui kegiatan
sebagai berikut:
a.

b.
c.
d.
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Sosialisasi dan pendampingan Perencanaan dan
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) kepada beberapa
SKPD terkait baik di kabupaten agam maupun di lingkup
provinsi.
Pendampingan teknis penyusunan data terpilah.
Melakukan analisis gender serta menyusun dokumen
perencanaan kegiatan responsif gender.
Pendampingan teknis sebanyak 2 kali, untuk SKPD terkait
baik di provinsi maupun kab/kota percontohan, dan
memastikan bahwa GBS yang mereka buat masuk dalam
dokumen RKA-SKPD TA. 2015 baik di provinsi maupun
kab/kota.
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9. Seminar Nasional
Seminar nasional untuk melaporkan hasil pelaksanaan
pembangunan model dilakukan setelah periode pelaksanaan
berakhir atau jika dianggap sudah dapat dilaporkan. Seminar
nasional ini ditujukan untuk menyampaikan proses
pengembangan dan pelaksanaan konsep pembangunan model
ini di Kabupaten Agam, termasuk tantangan dan hambatan
yang dihadapi. Seminar nasional juga ditujukan untuk
mendapatkan masukan penyempurnaan metode dan strategi
pelaksanaan dari pembangunan model.
10. Melakukan monitoring secara berkala di tahun berikutnya,
untuk melihat perkembangan dari kegiatan yang sudah
disepakati oleh SKPD. Juga evaluasi kegiatan yang di GBSkan.
11. Penyusunan rencana kegiatan lanjutan
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LAMPIRAN C.
MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI KAIN TENUN IKAT
BERBASIS PEWARNA ALAM DAN RESPONSIF GENDER
Untuk dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan
industri kain tenun ikat berbasis pewarna alam yang responsif
gender di Kabupaten Sumba Timur, Kelompok Kerja
Pengarusutamaan Gender (POKJA PUG) Kementerian Kehutanan
bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur,
telah membangun Model Pengembangan Industri Kain Tenun Ikat
Berbasis Pewarna Alam dan Responsif Gender di Kabupaten Sumba
Timur.
Setiap langkah dalam Pembangunan Model ini, selanjutnya
akan menjadi kerangka untuk menyusun Pedoman Pelaksanaan
Kegiatan Kehutanan Responsif Gender yang dapat
diimplementasikan pada kegiatan kehutanan lain di lokasi yang
berbeda. Kegiatan ini melibatkan semua stakeholders terkait dan
menghubungkan antara sumber daya dengan pemanfaatnya
dalam suatu pengelolaan yang efektif mulai dari proses
perencanaan kegiatan hingga pemantauan dan evaluasinya.
Latar Belakang
Masyarakat Sumba Timur sejak lama membuat, memakai dan
memperdagangkan sejenis kain tenun ikat yang dikenal dengan
Kain Sumba yang merujuk pada Hinggi yaitu busana adat laki-laki
Sumba Timur berbentuk empat persegi panjang (nDima, 2007).
Pembuatan kain tenun Sumba menggunakan zat pewarna alam
yang berasal dari bagian tumbuhan penghasil pewarna (akar, kulit

58

Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender

kayu, daun, dll.) yang merupakan salah satu Hasil Hutan Bukan
Kayu (HHBK). Kegiatan penenunan dilaksanakan secara manual
dan secara tradisional menjadi kegiatan kaum perempuan.
Kabupaten Sumba Timur mempunyai 238.503 ha kawasan
hutan yang terdiri dari Hutan Lindung 67.245 ha (28,19%), Hutan
Produksi 76.534 ha (32.09%), Hutan Produksi Terbatas 23.000 ha
(9,64%), Hutan Konservasi (Taman Nasional) 71.214 ha (29,86%)
dan Hutan Penelitian 509 ha (0,21%) (Kabupaten Sumba Timur,
2012). Sebagian kawasan hutan tersebut berupa ekosistem savana
(Banilodu dan Saka, 1993), yaitu sekitar 68,16% dari daratan Sumba
Timur atau seluas 477.157 ha(Gana, 2007). Ekosistem savana
dengan kondisi tanah berbatu dan solum tipis ditumbuhi oleh
jenis-jenis flora yang tahan terhadap kekeringan dan lahan
marginal.
Data potensi jenis-jenis tumbuhan penghasil pewarna secara
khusus tidak ditemukan, namun Banilodu dan Saka (1993)
melaporkan bahwa kawasan hutan dataran rendah Luku Malolo
di Kabupaten Sumba Timur mempunyai kekayaan jenis pohon
sebanyak 34 jenis dengan kerapatan rata-rata 98,4 pohon/ha
(diameter > 2 cm). Beberapa jenis pohon dan semak yang tumbuh
secara sporadis sebagai penghasil pewarna alam yang digunakan
oleh masyarakat sumba untuk mewarnai kain tenun ikat, seperti
wora atau nila (Indigofera tinctoria) dan kombu atau mengkudu
(Morinda citrifolia). Jenis-jenis lain yang digunakan sebagai
pelengkap atau pencampur warna adalah langira (Nauclea
orientalis), kemiri (Aleurites moluccana), loba/soga (Symplocos
sp./Peltophorum pterocarpum), dadap (Erytrina sp.), kapuk randu
(Ceiba petandra). Dilaporkan pula bahwa pengambilan kulit atau
teras kayu untuk tujuan ekonomi dan obat tradisional banyak
ditemuk an dalam k awasan hutan di Pulau Sumba.
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Dewasa ini kegiatan pembuatan kain tenun ikat sudah
berkembang pesat.Kegiatan penenunan yang semula dilakukan
secara subsistem untuk konsumsi sendiri telah berkembang
menjadi usaha kerajinan yang komersial untuk dipasarkan baik
lokal, nasional maupun internasional.Dari 22 kecamatan yang ada
di Kabupaten Sumba Timur terdapat 13 kecamatan yang
masyarakatnya terlibat dalam usaha kain tenun.Dua kecamatan
tercatat sebagai sentra produksi yaitu Kecamatan Kambera dan
Kecamatan Umalulu. Jumlah unit usaha kain tenun di Sumba Timur
tercatat 2.741 unit dan menyerap 4.830 tenaga kerja (BPS
Kabupaten Sumba Timur, 2012). Sebagian kecil dari unit usaha
tersebut berstatus formal (mempunyai izin usaha), namun sebagian
besar berstatus non formal (tidak mempunyai izin usaha). Kapasitas
produksi kain tenun ikat pada tahun 2011 tercatat 22.692 lembar
dengan nilai produksi Rp. 4,5 milyar (Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Sumba Timur, 2011).
Seiring dengan meningkatnya upaya promosi kain tenun,
kapasitas produksi tentu perlu ditingkatkan sebagai antisipasi
melonjaknya permintaan. Untuk itu, persediaan bahan baku,
khususnya pewarna alam harus tersedia dalam jumlah/volume
yang cukup. Selama ini jenis tumbuhan pewarna diperoleh dengan
cara memungut langsung di alam. Untuk dapat mendukung
pengembangan usaha kain tenun ikat, pemanfaatan jenis-jenis
tumbuhan penghasil pewarna tersebut perlu dilakukan secara
lestari.Perlu pula dirintis upaya budidaya jenis-jenis tersebut untuk
meningkatkan populasi dan ketersediaan secara terus menerus.
Usaha budidaya dan pola panen tumbuhan bahan pewarna
alam ini, secara tidak langsung turut mendukung upaya mitigasi
dan adaptasi perubahan iklim. Untuk itu, dikembangkannya model
pengembangan industri kain tenun ikat berbasis pewarna alam
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dan responsive gender di Kabupaten Sumba Timur ini dapat
menjadi contoh bagaimana pengintegrasian isu gender
dilaksanakan secara komprehensif untuk mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim, sekaligus mendukung pembangunan ekonomi
lokal yang berkelanjutan.
Pembagian Peran Gender dalam Industri Kain Tenun Ikat
Industri Kain Tenun Ikat adalah suatu industri skala mikro dan
menghasilkan produk berupa barang jadi (selendang, sarung dan
kain), dimana pelaku Industri Kain Tenun ini sebagian besar adalah
perempuan yang bekerja di rumah-rumah mereka secara paruh
waktu.Dari dialog dengan beberapa pengrajin di beberapa
desa/kelurahan sentra produksi kain tenun diketahui bahwa
perempuan berperan lebih besar daripada laki-laki. Aktivitas
merentang benang, mengolah bahan pewarna, mengikat dan
mencelup benang serta menenun umumnya dilakukan oleh
pengrajin perempuan. Laki-laki umumnya berperan hanya dalam
pemungutan atau penyediaan bahan pewarna dan
memintal/menggulung benang (Murniati dan Takandjandji,
2014).Hal ini didukung oleh data bahwa jumlah tenaga kerja
perempuan di bidang industri pengolahan (termasuk industri kain
tenun) di Kabupaten Sumba Timur pada tahun 2011 adalah 3590
orang, hampir 4 kali lipat dari jumlah tenaga kerja laki-laki yang
hanya 903 orang. Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan
di Kabupaten Sumba Timur juga tinggi yaitu sebesar 60,36% (BPS
Kabupaten Sumba Timur, 2012).
Kontribusi usaha industri pengolahan (termasuk industri kain
tenun) terhadap pendapatan regional Kabupaten Sumba Timur
cukup besar yaitu 1,51%, sedikit lebih rendah dari kontribusi usaha
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di bidang tanaman perkebunan (1,80%) dan jauh lebih tinggi
dibandingkan kontribusi usaha di bidang kehutanan (0,03%) (BPS
Kabupaten Sumba Timur, 2012). Karena sebagian besar pengrajin
(kain tenun) adalah perempuan, artinya perempuan di Kabupaten
Sumba Timur memberikan kontribusi yang penting terhadap
pendapatan daerah.
Murniati dan Takandjandji (2014) melaporkan bahwa sebagian
pengrajin sudah terhimpun dalam suatu wadah kelompok
penenun, namun sebagian lainnya belum tergabung ke dalam
kelompok manapun. Beberapa dari kelompok penenun yang
sudah terbentuk belum berupa kelompok mandiri melainkan
berupa sub kelompok yang menginduk ke kelompok tani. Dengan
demikian suara dan permasalahan penenun belum bisa muncul
ke forum pertemuan Kelompok Tani, terlebih lagi dalam forum
Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Artinya struktur dan posisi
kelompok pengrajin masih rendah sehingga masih sulit untuk
memperjuangkan kepentingan pengrajin dalam tatanan
pemerintahan desa/kelurahan.
Isu Lingkungan
Dalam hal pemungutan dan penyediaan bahan baku pewarna
alam, Murniati dan Takandjandji (2013 dan 2014) selanjutnya
melaporkan hasil pengamatan dan diskusi dengan pengrajin dan
pemungut tumbuhan penghasil pewarna alam di beberapa lokasi
(Desa Kaliuda/Kecamatan Pahujga Lodu, Desa Watu
Hadang/Kecamatan Umalulu dan Desa Mauliru/Kecamatan
Kambera) bahwa pemungutan HHBK tersebut nampaknya tidak
atau kurang sustain dan cenderung merusak. Misalnya
pemungutan akar mengkudu dilakukan dengan menggali tanah
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dan memotong akar lateral pada satu sisi. Akar lateral pada sisi
yang lain akan dipungut jika diperkirakan akar yang sudah
dipotong pada satu sisi sudah tumbuh kembali. Namun kondisi
ideal tersebut sulit dipenuhi karena pemungut tidak hanya satu,
dua atau tiga orang. Jumlah pemungut akar mengkudu cukup
banyak, sehingga sebatang mengkudu yang akarnya pada satu
sisi belum pulih, akar pada sisi yang lain sudah dipungut pula. Hal
ini menyebabkan kematian pada pohon mengkudu. Akibatnya
populasi mengkudu yang tumbuh di padang-padang (kawasan
savana) semakin menurun dan dikhawatirkan semakin lama akan
semakin langka. Demikian pula halnya dengan teknik pemungutan
kulit batang dadap dan kapuk randu sebagai bahan campuran
ekstrak akar mengkudu.
Kulit batang loba, juga sebagai bahan campuran ekstrak akar
mengkudu, diperoleh pengrajin dengan cara membelinya dari
pedagang/pemungut. Kulit batang loba ini umumnya dipungut
dari kawasan Taman Nasional Laiwanggi Wanggameti (Kabupaten
Sumba Timur) dan Taman Nasional Manupeu-Tanadaru (Kabupaten
Sumba Tengah). Pemanfaatan secara terus menerus tanpa ada
upaya budidaya tentu akan mengancam kelestarian populasi loba
di kawasan taman nasional dan akan menurunkan luas tutupan
hutan. Laporan Banilodu dan Saka (1993) menunjukkan bahwa
pengambilan kulit atau teras kayu untuk tujuan ekonomi dan obat
tradisional banyak ditemukan dalam kawasan hutan di Pulau
Sumba. Kinnaird et al. (2003) melaporkan bahwa laju kehilangan
hutan di Sumba Timur cukup tinggi yaitu rata-rata 6000 ha per
tahun. Luas tutupan hutan pada tahun 2003 kurang dari 7% dari
total luas lahan yaitu hanya 71.300 ha .
Dari uraian di atas dapat diidentifikasi dua aspek yang perlu
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ditangani secara sungguh-sungguh yaitu aspek kelembagaan
pengrajin dan aspek penyediaan (pemenuhan) bahan baku
tumbuhan penghasil pewarna alam. Kelembagaan pengrajin kain
tenun dapat dibagi menjadi tiga tingk atan, yaitu:
1.
2.
3.

Pengrajin perorangan
Pengrajin berkelompok
Pengrajin yang sudah terhimpun dalam wadah koperasi yang
berbadan hukum.

Pada aspek kelembagaan ini, pengrajin perlu dibina untuk
mencapai kelembagaan ideal berbentuk koperasi. Dalam hal
pemenuhan bahan baku (sumber pewarna alam), pengrajin dapat
dikelompokkan sbb:
1.
2.
3.

Pengrajin yang mengambil bahan baku pewarna dari alam,
belum ada usaha budidaya
Pengrajin yang mengambil bahan baku pewarna dari alam,
sudah ada usaha budidaya
Pengrajin yang memenuhi kebutuhan bahan baku pewarna
dari hasil budidaya.

Pada aspek pemenuhan bahan baku ini, diperlukan
peningkatan kapasitas SDM dalam teknik pemanfaatan/
pemungutan berkelanjutan, teknik budidaya dan pengenalan
inovasi baru. Secara rinci diperlukan peran sektor/dinas terkait
dalam:
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Pembangunan sentra pembibitan jenis-jenis tumbuhan
penghasil pewarna alam di KHDTK Hambala
Pembuatan demplot budidaya jenis-jenis tumbuhan penghasil
pewarna alam di sentra produksi kain tenun
Peningkatan kesadaran pengrajin dalam pemanfaatan dan
pelestarian tumbuhan penghasil pewarna alam
Penyuluhan teknik pemungutan tumbuhan pewarna yang
berkelanjutan
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Penyuluhan teknik budidaya tumbuhan penghasil pewarna
alam
Pengenalan jenis-jenis tumbuhan penghasil pewarna alternatif
Penyediaan dan pendistribusian bibit tanaman penghasil
pewarna kepada pengrajin
Memasyarakatkan gerakan penanaman tanaman penghasil
pewarna
Pendampingan pengrajin dalam budidaya tanaman penghasil
pewarna
Pelatihan peningkatan kualitas dan variasi produk kain tenun
(peserta perempuan dan laki-laki harus seimbang)
Pembinaan dan penguatan kelompok pengrajin (pesertra
perempuan dan laki-laki harus seimbang)

Langkah Pelaksanaan Pengembangan Model:
Pembangunan model ini dilaksanakan bersama oleh
Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Kementrian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA) dengan
Pemerintah Kabupaten Sumba Timur (Sumtim). Dengan demikian
langkah-langkah dalam kegiatan akan merupakan langkah
bersama. Model yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi Model
Pembangunan Kegiatan Kehutanan Berkelanjutan dan Responsif
Gender yang dapat digunakan untuk pelaksanaan kegiatan
kehutanan lainnya, oleh sebab itu harus dilakukan secara cermat.
Menurut urutannya, langkah-langkah pelaksanaan
Pembangunan Model ini adalah:
1.

Pembentukan Tim di Kemenhut dan KPP dan PA.
Tim Pengelola Pembangunan Model ini harus ditetapkan
untuk pelaksanaan secara keseluruhan mulai dari perencanaan
kegiatan sampai pada penyampaian hasil pelaksanaan dan
penyusunan rencana selanjutnya setelah Model selesai.
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Tanggung jawab Tim Pengelola mencakup:
-

-

Pembahasan rencana kerjasama yang akan dituangkan
dalam MOU antara Kemenhut dengan KPP dan PA dan
dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur;
Menyusun rencana kegiatan bersama konsultan;
Membuat keputusan bersama dengan Tim Kabupaten
Sumba Timur untuk pelaksanaan langkah kegiatan;
Melakukan pemantauan kemajuan pelaksanaan dan
mengambil langkah-langkah perbaikan jika diperlukan;
Membuat laporan akhir dan rencana selanjutnya.

Tim Pengelola dapat dibantu oleh konsultan atau pakar sesuai
dengan kebutuhan.
2.

Menyusun baseline data

3.

Menyusun Rencana Kerja dan jadwal pelaksanaan
Rencana kerja adalah langkah-langkah yang akan dilakukan
disertai dengan jadwal pelaksanaannya.

4.

Pertemuan Koordinasi dengan pemerintah pusat
Upaya Pembangunan Model Pengembangan Industri Kain
Tenun Ikat Berbasis Pewarna Alam dan Responsif Gender tidak
dapat dilakukan oleh hanya satu kementerian, karena
menyangkut banyak aspek. Oleh sebab itu perlu dilakukan
koordinasi dengan kementerian dan lembaga lainnya untuk
mendapatkan informasi tentang program dan kegiatan yang
dapat mendukung pengembangan Industri Kain Tenun Ikat.
Pertemuan koordinasi ini harus dilakukan dengan tujuan
-
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Mendapatkan informasi tentang program dan kegiatan
dari Kementrian dan Lembaga serta SKPD yang
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-

mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat;
Mendapatkan informasi tentang ketersediaan sumber
daya yang bisa diakses untuk Kabupaten Sumba Timur;
Mendapatkan masukan-masukan untuk pelaksanaan
Model

Kementerian yang diminta untuk memberikan masukan dan
kontribusinya adalah:
-

Kementerian Koordinator bidang Ekonomi;
Kementerian Dalam Negeri, Dirjen PMD, Direktorat yg
menangani PNPM;
Kementerian KUKM;
Kementerian Pertanian;
K e m e n t e r i a n Pe n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n ;
Kementerian I ndustri, Dirjen I ndustri Kecil;

Koordinasi ini mengharapkan adanya dukungan, baik berupa
informasi teknis, dukungan kesediaan untuk membantu,
kesediaan untuk memfasilitasi dan dukungan program.
Koordinasi ini harus dirancang agar pertemuan menjadi efektif
dan efisien, mengingat waktu yang terbatas untuk segera
menggunakan hasilnya dalamproses penyiapan di Kabupaten
Sumba Timur.
5.

Koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Sumba Timur
Koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur
bertujuan untuk:
a.

Membangun komitmen Bupati untuk pelaksanaan
Pembangunan Model
Pelaksana Pembangunan Model ini adalah Pemerintah
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Kab. Sumba Timur dan akan menjadi contoh untuk
kegiatan kehutanan lain di wilayah lain, oleh sebab itu
diperlukan komitmen dari Bupati Kab. Sumba Timur yang
akan juga bertanggung-jawab untuk pelaksanaannya.
Advokasi dilakukan kepada Bupati melalui pertemuan
untuk menjelaskan tentang Industri Kain Tenun Ikat dan
rencana pelaksanaan Pembangunan Model. Penjelasan
kepada Bupati harus mencakup pengertian tentang
pengembangan Industri Kain Tenun Ikat dan kaitannya
dengan pembangunan di Kabupaten Sumba Timur,
rencana kerja yang akan dijalankan, usulan pembagian
tanggung-jawab, usulan dukungan oleh Kemenhut, KPP
dan PA dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
Komitmen Bupati juga diharapkan dapat dituangkan
dalam bentuk MOU. Selain itu Bupati perlu menetapkan
penanggung-jawab kegiatan di jajaran Pemerintah
Kabupaten Sumba Timur yang akan menjadi Mitra dari
Tim pelaksana Kemenhut dan KPP dan PA.
b.

Membuat kesepakatan kerja dan pembagian tugas dan
kewajiban dalam Pembangunan Model
Advokasi pada Bupati dituangkan dalam MOU. MOU ini
berisi kesepakatan tentang:
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Penanggungjawab Pembangunan Model di kedua
pihak
Ruang lingkup pekerjaan
Pembagian tanggungjawab
Pembagian pembiayaan
Mekanisme kerja
Mekanisme pelaporan
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6.

Hak dari masing-masing pihak yang terkait dengan
p e n g g u n a a n h a s i l Pe m b a n g u n a n M o d e l

Menyusun Tim Pelaksana di Kabupaten Sumba Timur
Setelah ada MOU, maka Tim Kemenhut dan KPP dan PA perlu
secara bersama membentuk Tim Pelaksana di Kabupaten
Sumba Timur yang ketuanya ditetapkan dalam MOU.Di dalam
Tim ini juga ditetapkan kewenangan dan tanggung-jawab
serta mekanisme kerjasama dengan Tim Kemenhut dan KPP
dan PA. Tim Pelaksana akan ditetapkan dengan S.K. Bupati.
Tim Kabupaten dianjurkan untuk mengikutsertakan SKPD
yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan
pemberdayaan ekonomi. Diusulkan agar susunan Tim dibuat
sebagai berikut:
Koordinator:
Ketua
1.
2.
3.

:

BAPPEDA
Dinas Kehutanan
Badan Pemberdayaan Masyarakat Daerah dan
Pemberdayaan Perempuan (BPMDPP)

Anggota :
4. Dinas Pertanian
5. Dinas Perikanan dan Peternakan
6. Dinas Perkebunan
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dinas PU
Bank (BRI, Bank Jateng, PT Pegadaian)
Dinas Pendidikan
Dinas Sosial
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Kantor Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur
BAPPEDA
Dinas Perhubungan dan Kominfo
PKK

7.

Penetapan lokasi

8.

Pelaksanaan Kegiatan/Intervensi
Mengingat ada tiga hal yang dapat dikerjakan di Sumba Timur,
maka proses pelaksaaan pembangunan model ini sebagai
berikut:
a.

Terkait dengan pengelolaan hutan (akses pada pewarnaan
alami) dilakukan sebagai berikut:
i.

Kajian singkat terkait dengan pewarnaan alami - bisa
menggunakan kajian yang sudah ada

ii.

Analisis gender partisipatif untuk melihat
kepentingan dan prioritas khusus gender dalam
pemanfaatan sumberdaya hutan

iii. Penguatan peran perempuan perajin tenun dalam
mengenali kebutuhan khusus mereka dan
berkontribusi pada proses perencanaan - seperti
advokasi kepada tokoh adat, agama di desa; pelatihan
kepemimpinan perempuan, dll.
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b.

Proses PUG - bisa memakai desain yang ada di Sumatera
Barat

c.

Proses untuk pengembangan Industri Rumahan
i.

Survey pelaku industri rumahan untuk menetapkan
jenis IR
ii. Identifikasi program dan kegiatan di SKPD
iii. Koordinasi dengan SKPD, masukkan dalam proses
penganggaran SKPD
iv. Pelaksanaan model, sesuai dengan hasil koordinasi
v. Monev
vi. Disain pengembangan model dan intervensinya.

9.

Seminar nasional untuk melaporkan hasil pelaksanaan
pembangunan model dilakukan setelah periode pelaksanaan
berakhir atau jika dianggap sudah dapat dilaporkan. Seminar
nasional ini ditujukan untuk menyampaikan proses
pengembangandan pelaksanaan konsep pembangunan
model ini, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi.
Seminar nasional juga ditujukan untuk mendapatkan masukan
penyempurnaan metode dan strategi pelaksanaan dari
pembangunan model.

10. Melakukan monitoring secara berkala di tahun berikutnya,
untuk melihat perkembangan dari kegiatan yang sudah
disepakati oleh SKPD. Juga evaluasi kegiatan yang di GBSkan.
11. Penyusunan rencana kegiatan lanjutan
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Peningkatan Kapasitas Produksi
Peningkatan Penghasilan
O
U
T
C
O
M
E
A

O
U
T
P
U
T

Strategi Intervensi
Pengembangan Industri Kain Tenun

Pelaksanaan Strategi Intervensi

Kebutuhan pelaku
Industri Kain Tenun

Potensi pemasaran dan
dukungan untuk
pemberdayaan

Pemetaan potensi dan
peran serta masyarakat
dan dunia usaha
I
N
P
U
T
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Komitmen
Kepala Daerah

Survey Data base
pelaku Industri
Kain Tenun

Kebijakan Ekonomi/
Penanggulangan kemiskinan
Daerah

Pemetaan sumber daya
alam (sumber pewarna alam)

Pengelola Pengembangan
Industri Kain Tenun
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LAMPIRAN C.
MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI KAIN TENUN IKAT
BERBASIS PEWARNA ALAM DAN RESPONSIF GENDER
Perempuan petani memberikan kontribusi yang jauh lebih
besar dibanding laki-laki di bidang pertanian.Namun demikian,
peran-peran mereka seringkali kurang dihargai.Untuk itu,
pemetaan pelaku dan pengambil keputusan di bidang pertanian
adalah salah satu alat yang digunakan dalam PAR (Participaroty
Agricultural Research). Pemetaan ini bermanfaat untuk mengetahui
kontribusi dari seluruh anggota rumah tangga, yaitu perempuan,
anak perempuan, laki-laki dan anak laki-laki, sebagai dasar untuk
memahami pembagian peran seluruh anggota rumah tangga
dalam pekerjaan pertanian dan pengambilan keputusan, termasuk
akses dan kontrol pada pendapatan dan sumberdaya lainnya.
Langkah-langkah:
1.

Tentukan jumlah rumah tangga yang akan dilibatkan dalam
pemetaan ini; dipilih secara random dari populasi desa. Dapat
juga menggunakan kriteria seperti (a) tingkat pendapatan
keluarga (b) ukuran lahan pertanian (c) jumlah anggota rumah
tangga untuk mendapatkan informasi dinamika gender terkait
dengan sumberdaya keluarga.

2.

Pemetaan dilakukan di setiap rumah tangga. Minta salah satu
anggota keluarga untuk menggambar sebuah peta dimulai dari
beberapa titik sentral seperti rumah, jalan-jalan desa,
lading/sawah dan hutan. Setiap anggota keluarga selanjutnya
dapat menambahkan detail seperti jenis tanaman yang ditanam
di sawah dan ladang (jagung, kacang, padi, manga, jeruk, dsb)
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dan jenis hewan ternak yang dimiliki (sapi, kambing, ayam,
dsb)di gambar yang telah dibuat.
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3.

Selanjutnya minta anggota keluarga menentukan siapa
berperan apa dalam tiap-tiap sumberdaya pertanian yang ada.
Gunakan kertas berwarna untuk membedakan laki-laki (suami,
kakek, anak laki-laki) dan perempuan (istri, nenek, anak
perempuan). Gunakan symbol/huruf untuk menunjukkan
pembagian tugas dalam keluarga, misalnya K untuk pengambil
keputusan dan P untuk pelaksana pekerjaan yang terkait.

4.

Setelah peta selesai disusun, diskusikan dengan seluruh anggota
rumah tangga tentang berbagai peran dan fungsi setiap anggota
dalam pengelolaan pertanian keluarga. Perubahan seperti apa
yang diharapkan terkait dengan penggunaan sumberdaya
pertanian? Minta juga setiap anggota rumah tangga
memperkirakanbanyaknya waktu yang dipergunakan oleh
perempuan dan laki-laki pada setiap tugas.

5.

Peta terpisah terkait akses anda control pada sumberdaya dan
pendapatan dapat dibuat dengan meminta anggota keluarga
mengidentifikasi berbagai sumberdaya pertanian yang ada serta
memberikan label pada masing-masing sumberdaya siapa yang
memiliki kekuasaan untuk mengontrolny, termasuk penggunaan
penghasilan dari hasil sawah dan ladang.
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Contoh Hasil Pemetaan Dimensi Gender di Bidang Pertanian
di Desa Prochalate, El Salvador

Kelebihan:
- Metode ini melibatkan seluruh anggota rumah tangga
- Metode ini dapat mengelaborasi pemanfaatan lahan pertanian
dan kontribusi yang berbeda dari perempuan dan laki-laki
dalam pertanian.
- Metode ini dapat diaplikasikan pada bidang pembangunan
lainnya seperti pengelolaan sumberdaya air dan energi
Keterbatasan:
- Tidak ada data kuantitatif yang terekam, namun secara umum
dapat disimpulkan
- Beberapa anggota rumah tangga kemungkinan lebih dominan
dibanding yang lainnya selama diskusi.
Kunci keberhasilan:
- Setiap anggota rumah tangga diberi kesempatan untuk
berbicara.
(Sumber: Muchugi, A. in ICRAF. 2014. Catacutan D, McGaw E & Lianza MA (Eds).
In Equal Measure: A User Guide to Gender Analysis in Agroforestry. Philippines.)
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LAMPIRAN E.
PEMETAAN PREFERENSI GENDER DALAM PENANAMAN POHON
DAN TANAMAN UNTUK PAKAN TERNAK DI KENYA
Kekurangan pakan akibat kekeringan memiliki dampak serius
pada ternak di Afrika Timur dan bagian lain dunia.Perubahan iklim
memperburuk dampak-dampak tersebut. Program penelitian
CGIAR tentang Perubahan Iklim, Pertanian dan Ketahanan Pangan
(CCAFS) meneliti pohon dan rerumputan pakan ternak asli di Rift
Valley dan di Kenya bagian tengah untuk menghasilkan
pengetahuan tentang bagaimana bahan pakan ini dapat
dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi susu dan mengurangi
beban kerja perempuan yang menghabiskan waktu berjam-jam
untuk mengumpulkan pakan ternak. Tujuan proyek ini adalah
untuk mengidentifikasi pohon dan semak hijauan asli dan eksotis
yang dapat dipromosikan untuk meningkatkan strategi manajemen
pakan di Kenya.
Untuk mendapatkan informasi di atas, metode yang biasa
dipergunakan adalah Pembelajaran dan Tindakan Partisipatif
(Participatory Learning and Action-PLA) seperti peta mata
pencaharian dan sumber daya melalui lokakarya petani dan diskusi
kelompok. Dalam proyek ini, pemetaan dilakukan untuk
mengidentifikasikegiatan mata pencaharian yang penting dan
sumber daya pakan yang dapat meningkatkan strategi manajemen
pakan. Kajian ini juga digunakan untuk mengidentifikasi peran
gender dalam kegiatan mata pencaharian.
Langkah-langkah:
1.
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Persiapan workshop. Kumpulkan berbagai informasi
pendukung.
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Menghubungi seluruh pemangku kepentingan yang
terkait menyampaikan rencana pelaksanaan workshop
dan tujuan/hasil yang diharapkan. Sampaikan bahwa
partisipasi mereka sangat penting dalam workshop ini.



Tentukan kriteria peserta workshop (rasio laki-laki dan
perempuan 50:50) sebanyak 20-30 orang yang berasal
dari kelompok tani yang sudah ada.



Tentukan waktu pelaksanaan workshop dan lokasinya.
Pilih waktu dan lokasi yang nyaman bagi perempuan.

2.

Sebelum memulai workshop, fasilitator dapat memulainya
dengan mendiskusikan hal-hal yang menjadi perhatian petani
misalnya bagaimana produksi sususecara umum, atau apakah
peserta memahami dampak perubahan iklim?Setelah
ditemukan isu yang strategis, selanjutnyaarahkan diskusi
untuk mencari tahu bagaimana petani memandang
perubahan iklim dan bagaimana hal itu mempengaruhi
produksi susu. Sebagai contoh, jika kekeringan telah terjadi
untuk beberapa musim, arahkan diskusi untuk mendapatkan
saran tentang keterkaitan kekurangan pakan dengan
perubahan iklim untuk menilai strategi ketersediaan pakan
saat ini.

3.

Gunakan peta mata pencaharian untuk mendata aktivitas
petani, laki-laki dan perempuan.


Gunakan alat sederhana seperti peta mata pencaharian
untuk mengidentifikasi dan menangkap kegiatan mata
pencaharian sehingga petani dapat menilai bagaimana
ketersediaan pakan berkaitan dengan mata pencaharian
dan dinamika pembagian kerja antara petani perempuan
dan laki-laki
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Sebelum melakukan pemetaan, minta peserta untuk
menyebutkan kegiatan ekonomi yang merupakan pilihan
mata pencaharian di ladang mereka sendiri dan dalam
masyarakat. Dorong peserta perempuan untuk
menyebutkan nama kegiatan di mana mereka turut
terlibat.



Buat sebuah lingkaran atau bentuk lainnya untuk
menggambarkan sebuah rumah/tanah pertanian pada
sebuah flip chart. Buat lingkaran yang lebih besar yang
mengelilingi lingkaran pertama untuk menggambarkan
batas-batas lingkungan masyarakat setempat. Tuliskan
berbagai jenis kegiatan mata pencaharian yang dilakukan
di dalam dan di luar lingkungan rumah/tanah pertanian.
Setiap petani harus menyusun peta mata pencaharian
masing-masing untuk menghindari peta yang homogen,
yang dapat muncul dari hasil diskusi kelompok. Jika
kegiatan ini dilakukan oleh orang-orang dari rumah
tangga yang sama, pemetaan bisa dilakukan bersamasama.



Setelah memetakan kegiatan mata pencaharian, minta
peserta untuk memperkirakan kontribusi dari setiap
usaha/kegiatan pertanian maupun non-pertania secara
kuantitatif dalam bentuk persentase dari total pendapatan
tahunan rumah tangga (Total 100 persen). Jika para petani
tidak nyaman menggunakan ukuran persentase, mereka
dapat memberikan peringkat berdasarkan skala penting
atau tidaknya sebuah usaha/kegiatan. Perkiraan penting
atau tidaknya sebuah usaha/kegiatan oleh petani lakilaki dan perempuan dapat menjadi indikator jumlah
tenaga kerja dan sumber daya lainnya yang digunakan
untuk kegiatan tersebut.
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4.

Gunakan peta sumberdaya untuk mengetahui ketersediaan
pakan ternak. setelah berhasil memetakan berbagai aktivitas
ekonomi petani, ajak peserta untuk membahas masalah
kelangkaan bahan pakan ternak melalui pemetaan sumber
daya. Hal ini akan membantu para petani mengidentifikasi
sumber pakan yang dapat diakses dan memperkirakan
ketersediaan sumber daya dibandingkan jumlah ternak
mereka. Dengan demikian, petani dapat mengidentifikasi,
mengukur, menganalisis, dan merencanakan sumber daya
pakan yang harus tersedia di pertanian dan dalam komunitas
mereka. Langkah-langkah berikut harus dipertimbangkan:


pemetaan sumber bahan pakan dilakukan segera setelah
pemetaan mata pencaharian untuk melihat hubungan
antara kegiatan produksi susu dengan kebutuhan bahan
pakan.



Minta peseta untuk menyusun daftar pakan ternak yang
tersedia, termasuk beberapa pohon dan tanaman yang
mereka ketahui bisa diperoleh di lingkungan sekitar
rumah.



Dari daftar lengkap yang dihasilkan, kelompokkan jenis
pakan, misalnya basal feed, pakan konsentrat/ komersial,
pohon dan rerumputan, dan limbah industri. Perkirakan
jumlah dan jenis-jenis pakan yang tersedia. Gunakan
nama lokal untuk setiap tanaman/pohon untuk
mempermudah pertukaran informasi.



Gunakan gambar pada flip chart untuk menggambarkan
jenis-jenis pakan yang diperoleh dari lingkungan pekarang
rumah/lahan pertanian dan dari luar pekarangan atau
lingkungan setempat. Buat gambar 2 lingkaran seperti
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pada peta mata pencaharian/kegiatan petani.

5.



Identifikasi strategi utama yang digunakan petani untuk
menjaga ketersediaan pakan ternak sepanjang tahun.
Jika jenis pakan tertentu tidak tersedia pada suatu kurun
waktu tertentu, tanyakan pakan jenis apa yang tersedia
sebagai gantinya.



Urutkan jenis tanaman/pohon menurut kualitasnya (buruk
sd sangat bagus) menurut petani perempuan dan lakilaki dalam grup yang terpisah. Selanjutnya kedua grup
akan menyampaikan pandangan masing-masing tentang
kelebihan dan kekurangan dari setiap pohon/tanaman.
Catat pada flip chart terpisah.

Selanjutnya kedua grup menyepakati urutan jenis
tanaman/pohon berdasarkan masukan ini dan menyusun
strategi untuk menjaga ketersediaan pakan ternak di
lingkungannya.

Kelebihan
Metode ini memungkinkan terkumpulnya informasi tentang
pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan dan lakilaki yang penting untuk mendukung usaha produksi susu. Kegiatan
ini memberikan input yang berguna untuk diskusi lebih luas
tentang sumber pakan yang tersedia di ladang petani dan di
lingkungan sekitar. Hal ini juga membantu peneliti dan petani
mengukur sumber pakan apa saja yang tersedia atau hilang di
lahan pertaniannya dan/atau di lingkungan masyarakat sekitar
serta bagaimana pembagian kerja laki-laki dan perempuan untuk
mencukupi kebutuhan pakan ternak. Selain itu, kriteria-kriteria
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yang berkaitan dengan pemilihan jenis dan penetapan prioritas
tanaman oleh petani dapat disimpulkan melalui kegiatan ini.
Keterbatasan
Tipologi sumber pakan dapat bervariasi tergantung lokasi
dan faktor biofisik dan sosial-ekonomi, seperti ukuran lahan yang
tersedia untuk petani.Ini berarti diperlukan representasi yang baik
dari beragamnya masyarakat petani.Metode iniakan lebih sulit
dilakukan secara individual dibanding secara kelompok, karena
petani yang buta huruf mungkin kesulitan menyelesaikan kegiatan
ini.
Contoh Hasil Pemetaan Mata Pencaharian di salah satu petani
dan peternak sapi di Kenya. Hasil kajian juga menunjukkan bahwa
laki-laki lebih banyak melakukan aktivitas ekonomi di luar lingkungan
pertanian dibanding perempuan.

(Sumber: Carsan, S. et al in ICRAF. 2014. Catacutan D, McGaw E & Lianza MA
(Eds). In Equal Measure: A User Guide to Gender Analysis in Agroforestry.
Philippines.)

Pedoman Umum Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender

81

LAMPIRAN F.
DIALOG WARGA
Dialog Warga untuk penguatan hak perempuan dan
kesetaraan gender adalah kegiatan peningkatan kesadaran
masyarakat yang menitikberatkan pada kapasitas dan kebutuhan
komunitas. Dialog warga mencoba menggali kapasitas dan
kepentingan komunitas dalam menangani isu-isu kesetaraan
gender yang dianggap paling penting. Asumsi utama yang
dikedepankan adalah bahwa masyarakat memiliki pengetahuan
dan pengalaman untuk mengatasi persoalan-persoalan yang
menjadi keprihatinan bersama. Untuk itu, dialog warga
menggunakan pendekatan bottom-up di mana warga berperan
aktif dalam proses pencarian pengetahuan dan kesadaran bersama
tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender dalam
berbagai bidang pembangunan, dalam hal ini upaya daptasi
perubahan iklim.
Proses dialog warga dilaksanakan dalam enam langkah yang
diikuti dengan penyebarluasan praktik-praktik baik yang dihasilkan
dari dialog warga seperti terlihat pada gambar berikut:

(Sumber: KPP-PA. 2010.
Dialog Warga: Metode
Penguatan Hak Perempuan
dan Kesetaraan Gender
bagi Kelompok Warga.
Strengthening Women's
Rights Project. Jakarta)
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Langkah 1 : Persiapan (1-2 bulan dengan 3-4 kali pertemuan/
kunjungan)
Bagian utama dari persiapan adalah membangun rasa percaya
antara warga desa yang tinggal di lokasi pelaksanaan dialog warga.
Untuk itu, fasilitator akan menemui para tokoh kunci untuk
berkenalan dan menyampaikan tujuan serta prinsip-prinsip dasar
dialog untuk memperoleh komitmen atau kesiapan desa berproses
dalam dialog warga. Setelah para tokoh dan warga desa sudah
menunjukkan kesiapannya, selanjutnya dibentuk kelompokkelompok dialog, dan sebaiknya melibatkan kelompok yang sudah
ada guna memastikan keberlanjutan proses dialog. Kelompokkelompok biasanya sudah punya anggota tetap, agenda pertemuan
rutin, sumberdaya serta penerimaan di masyarakat, seperti:
- Kelompok perempuan (kelompok dasa wisma, PKK atau
koperasi tani wanita, dll)
- Kelompok laki-laki (kelompok agama, kelompok ronda, dll)
- Kelompok pemuda/pemudi (karang taruna maupun kelompok
pemuda/pemudi lainnya)
- Kelompok tokoh masyarakat/tokoh agama
- Kelompok lansia
- Kelompok lainnya sesuai struktur komunitas
Sampaikan rencana pelaksanaan dialog warga dengan para
pimpinan dan anggota kelompok tersebut untuk menyepakati
rencana awal pertemuan.
Langkah 2: Mengenali Kekuatan (4-8 kali pertemuan sesuai
kebutuhan masing-masing kelompok)
Dialog warga memulai proses dengan menemukenali dan
menghargai hal-hal positif dan membanggakan dari pengalaman
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individu sebagai warga yang bersangkutan diikuti dengan
mengenali asset yang ada di desa itu seperti SDM, nilai-nilai sosial,
sumberdaya alam, sumber daya fisik (sarana prasarana), dan sumber
daya finansial. Inti tahap ini adalah mengapresiasi keberhasilan
individu dengan focus pada kehebatan kelompok. Semangat
mengenali kekuatan dan kebanggaan ini akan menjadi bagian
dari cara pandang warga dalam mendialogkan isu-isu kesadaran
laki-laki dan perempuan dengan semangat yang positif dan berpikir
kretiaf untuk mempromosikan isu ini. Pada tahap ini, warga sudah
mulai mendiskusikan substansi hak asasi manusia, praktik-praktik
promosi dan pemenuhan hak apa saja yang sudah ada di desa
tersebut, hingga mengidentifikasi isu hak perempuan yang benarbenar menjadi kepedulian mereka dan ingin mereka kupas bersama
pada tahap selanjutnya.
Langkah 3: Menangkap Mimpi (1-2 kali pertemuan)
Moto untuk langkah ini yaitu memiliki mimpi adalah sahih. Mimpi
merupakan gambaran masa depan (visi) yang pasti dimiliki oleh
setiap individu, entah diekspresikan atau terkubur dalam-dalam
di benak seorang individu. Dalam konsep dialog warga, menangkap
mimpi menjadi bagian yang sangat vital dalam keseluruhan proses.
Dengan menggunakan berbagai medium seperti gambar atau
media visual lainnya, peserta diminta untuk menggambarkan
mimpi bersama yang akan diraih pada masa yang akan datang
terkait dengan isu yang menjadi perhatian kelompok. Fasilitator
akan menerapkan siklus fasilitasi secara lengkap untuk menggali
mimpi bersama.
Tips:
- Menjadi berani bermimpi: Ingatkan anggota kelompok bahwa
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semua manusia memiliki mimpi dan berhak mempunyai
aspirasi untuk masa depan; ingatkan bahwa mereka sudah
memiliki banyak kekuatan dan kapasitas yang dapat
dimanfaatkan untuk meraih mimpi.
-

Hargai semua mimpi: semua anggota kelompok harus diberi
kesempatan yang sama untuk menangkap mimpinya dan
mendapat apresiasi dari anggota kelompok yang lain.

Langkah 4: Menyusun Rencana Aksi (5 pertemuan/sekitar 1
bulan)
Tindak lanjut dari menangkap mimpi adalah menyusun langkahlangkah baru dan kreatif yang akan dilakukan oleh warga secara
individu maupun kelompok dalam waktu 6 bulan ke deoan dengan
cara menggalang kekuatan mereka, merujuk pada hasil yang sudah
didapat pada tahap Mengenali Kekuatan. Sebaiknya tahap ini
dilaksanakan secepat mungkin setelah Menangkap Mimpi di saat
antusiasme warga masih cukup tinggi.
Hasil:
- Ada gambaran bersama tentang hasil, kekuatan, kapasitas
dan sumberdaya yang ada maupun yang potensial dalam
setiap kelompok mewujudkan impian.
-

Ada perincian kebutuhan informasi dan pengetahuan
tambahan untuk mendukung kompetensi/kapasitas serta
sumber untuk mendapatkan informasi/pengetahuan tersebut.

-

Rumusan rencana aksi yang kreatif fan inovatif di masingmasing kelompok (termasuk siapa melakukan apa, kapan
melakukan renacan aksi tersebut, serta siapa yang akan
terlibat) untuk menstimulasi perubahan yang diinginkan.
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Proses dalam menyusun rencana aksi terbagi dalam 3 tahap
dengan tujuan sebagai berikut:
- Tahap 1: Identifikasi kompetensi dan praktek baru untuk
menggalang kapasitas dan kompetensi. Aspek-aspek yang
akan dibahas adalah: pengetahun, praktik individu dan praktik
komunitas, kapasitas promosi, menjaga dan menuntut
kesetaraan laki-laki dan perempuan.
Contoh:
Ibu-Ibu di dusun Kembang Kuning - Lombok Barat ingin
membentuk kelompok pengrajin bakul untuk mengatasi masalah
permodalan bagi usahanya. Kelompok ini lalu bersepakat
mengembangkan kompetensinya dalam mengelola dana simpan
pinjam. Kompetensi ini dibutuhkan agar simpan pinjam dengan
dana swadaya kelompok mereka tidak macet seperti simpan
pinjam sebelumnya yang menggunakan dana pemerintah.
-

-
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Tahap 2: Menyusun rencana aksi untuk menuangkan aspirasi
kelompok dalam kegiatan konkret dan langkah-langkah baru
yang akan mereka jalankan berdasarkan target peningkatan
kompetensi, praktik yang ingin dikembangkan, dan isu yang
menjadi keprihatinan bersama.
Tahap 3: Pemilihan Fasilitator kelompok untuk menentukan
siapa di antara anggota kelompok yang akan memimpin
koordinasi dan kegiatan ke depan. Warga dipandu untuk
membahas kriteria kepemimpinan yang diperlukan untuk
mendukung dan mengurus kelompok dalam melaksanakan
rencana aksi. Kemudian mengembangkan uraian tugas dan
memberikan nama untuk posisi tersebut, misalnya fasilitator
kelompok, penjaga mimpi, motivator kelompok, dst. Contoh:
Kelompok tani di Dusun Grajegan Kendal memilih istilah
Pemandu yang lebih mudah diucapkan dan familier
dibanding fasilitator kelompok.
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Tabel Rencana Aksi
Kompe- Kondisi Praktik
tensi yg saat ini yg ingin
ingin
dicapai
dicapai
dlm 6
bln

1

2

3

Kegiatan utk
mencapai
target

Bagaimana
melakukan
kegiatan

4

5

Siapa yg Sumber Jadwal Indikasi/
bertgjw; daya
penanda
siapa
bhw kita
mendumencakung
pai target
(sampai
pd praktik
itu)
6

7

8

9

Langkah 5: Merayakan MimpiBersama (1 kali pertemuan, 4-6
jam)
Ini adalah puncak kegiatan dialog warga di mana semua kelompok
dialog memiliki ruang untuk saling bertukar cerita tentang mimpi
mereka dengan kelompok dialog yang lain. Proses ini menyatukan
dan memperkuat energy positif di antara warga yang sudah
terbangun sejak awal dan saling meyakinkan satu sama lain bahwa
impian mereka pasti akan terwujud. Jika ada kesamaan mimpi
antara dua kelompok atau lebih, impian kolektif ini akan menjadi
kekuatan pendorong terbesar bagi kehidupan mereka hari ini dan
di masa yang akan datang.
Langkah ini dilakukan dengan semeriah dan sekreatif mungkin
dan melibatkan semua kelompok dialog di desa/dusun tersebut,
ser ta mengundang pihak lain seper ti pemerintah
desa/kecamatan/kabupaten/kota, tokoh masyarakat, atau tokoh
lain yang terbuka untuk terlibat di dalam proses perubahan menuju
kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Namun, jumlah peserta
sebaiknya dibatasi maksimum 40 orang, dengan kata lain harus
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ada perwakilan 7-8 orang dari setiap kelompok yang ditentukan
sendiri oleh masing-masing kelompok.
Dalam rangka menentukan mimpi bersama, peserta dibentuk 4
kelompok secara acak sehingga kelompok yang terbentuk tidak
berdasarkan kelompok yang sudah ada.Dalam kelompok, secara
individual warga merancang ungkapan atau gambaran mimpi
untuk keseluruhan desa terkait dengan kesetaraan laki-laki dan
perempuan dalam upaya adaptasi perubahan iklim.Mimpi setiap
kelompok dipresentasikan dalam pleno dan dibahas secara
apresiatif.
Langkah 6: Implementasi Rencana Aksi dan Pemantauan (1015 kunjungan ke desa/dusun sesuai kebutuhan pendampingan
kelompok)
Langkah ini merupakan serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh
warga dan kelompok dialog secara mandiri sesuai dengan rumusan
baru yang telah dihasilkan. Aksi tersebut dapat dilakukan oleh
individu, misalnya perbaikan praktik berkomunikasi antara sesama
anggota keluarga atau praktik untuk memberikan kesempatan
yang lebih besar pada anggota keluarga perempuan dalam
berbagai bidang; di tingkat kolektif, dapat berupa aksi
mempromosikan hak-hak perempua di kalangan yang lebih luas
serta kegiatan nyata yang merupakan wujud nyata dari kesetaraan
laki-laki dan perempuan. Adapun fokus pemantauan adalah
munculnya praktik-praktik kolektif baru untuk mempromosikan
kesetaraan gender sebagai indikator keberhasilan dialog warga.
(Sumber: KPP-PA. 2010. Dialog Warga: Metode Penguatan Hak Perempuan dan
Kesetaraan Gender bagi Kelompok Warga. Panduan bagi Fasilitator.
Strengthening Women's Rights Project. Jakarta)
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