PEDOMAN TEKNIS

ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM
YANG RESPONSIF GENDER
DI DAERAH
PENGARAH :
Deputi PUG Bidang Politik, Sosial, Budaya dan Hukum
Asisten Deputi Gender dalam Sumber Daya Alam dan Lingkungan

TIM PENYUSUN :
Ciput Eka Purwianti
Jufrinal
Piva Bell
Putra Dwitama
Shinta Michiko Puteri
Sri Indah Wibi Nastiti
Yulius Hendra

Jakarta
2015

Pedoman Teknis
Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender Di Daerah

i

ii

Pedoman Teknis
Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender Di Daerah

KATA PENGANTAR
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
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 sumberdaya manusia
yang berkualitas serta berkemampuan dalam IPTEK. Seiring dengan
perubahan iklim yang terjadi, maka pembangunan responsif 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 aspek
kesehatan dan infrastruktur, pemberdayaan sistem kehidupan masyarakat
haruslah responsif gender.
Perubahan iklim secara tidak langsung berinteraksi dengan kondisi
ketidaksetaraan 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 program bagi 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 di daerah, sebagai pelengkap dari
panduan penyusunan kajian kerentanan dan risiko perubahan iklim yang
sudah ada. Kedua, memberikan arahan praktis untuk koordinasi lintas
sektor dan integrasi program aksi adaptasi yang sejenis. Ketiga, mendorong
dan mengarahkan program aksi adaptasi sebagai upaya untuk
mewujudkan pembangunan yang responsif gender.
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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
1.1. Latar Belakang
Perubahan iklim 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 kurangnya asupan gizi akibat gagal panen dan
kekeringan yang berkepanjangan dan gangguan system pernafasan akibat
buruknya kualitas udara.
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Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan salah satu
negara yang paling rentan terhadap 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 memerlukan
kepedulian 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 2014), Rencana
Aksi Nasional Menghadapi Perubahan Iklim (Kementerian Lingkungan
Hidup 2007), dan rencana adaptasi sektoral oleh Kementerian/Lembaga.
Perubahan iklim berdampak terhadap kelompok masyarakat yang
rentan di antaranya, 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
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berbeda terhadap perempuan dan laki-laki, dan berpotensi untuk
m e n i n g k a t k a n a t a u m e n g u r a n gi k e s e j a n g a n y a n g a d a .
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:

Dampak Perubahan Iklim

Dampak terhadap perempuan



Kegagalan panen



Penyediaan pangan rumah
tangga; peningkatan pekerjaan
pertanian



Kekurangan bahan bakar



Penyediaan bahan bakar rumah
tangga; konflik penggunaan
bahan bakar



Kekurangan air bersih



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; pernikahan 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
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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 perempuan dan lakilaki, dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari
seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang pembangunan
dirumuskan berbagai pendekatan untuk merumuskan kebijakan yang
menerapkan 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.

1.2. Pengarusutamaan Gender
Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dibangun
untuk mengintegrasikan perpektif gender menjadi satu dimensi integral
dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi
atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG
ke dalam siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan
daerah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya
pembangunan menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan
adil dalam memberikan manfaat pembangunan bagi seluruh penduduk
Indonesia, baik perempuan maupun laki-laki.
Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan
kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk
menjamin program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh lembaga
pemerintah baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender.
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG)
merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan
empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan
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secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini berarti bahwa
perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi,
kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam
proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan.
PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari sistem yang sudah
ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan anggaran khusus untuk
perempuan yang terpisah dari laki-laki. Di samping itu penyusunan PPRG
bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau
alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat
pembangunan.
PUG adalah salah satu dari 3 (tiga) strategi nasional dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
RPJMN ini telah memuat kebijakan PUG dalam sistem perencanaan dan
penganggaran, menggunakan data terpilah dalam analisis, memuat
indikator gender, dan menyusun sasaran pembangunan responsif gender.
Dalam konteks daerah, penggunaan analisis gender sebelum penyusunan
perencanaan pembangunan juga telah diamanatkan melalui Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah pasal 33
ayat 3.
Secara spesifik, PPRG juga merupakan bentuk implementasi dari
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) yang menjadi filosofi dasar sistem
penganggaran di Indonesia di mana pengelolaan anggaran
memperhitungkan komponen gender pada input, output, dan outcome
pada perencanaan dan penganggaran, serta mengintegrasikan indikator
keadilan (equity) sebagai indikator kinerja, setelah pertimbangan ekonomi,
efisiensi, dan efektivitas. Dengan demikian, Anggaran Responsif Gender
(ARG) menguatkan secara signifikan kerangka penganggaran berbasis
kinerja menjadi lebih berkeadilan.
Dalam rangka melakukan percepatan pelaksanaan PPRG ini,
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perencanaan Pembangunan
Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas),
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Keuangan
(Kemenkeu), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (KPP&PA) telah mengeluarkan Peraturan Bersama
mengenai Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG)
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melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
Strategi nasional ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Bersama Bappenas,
Kemendagri, Kemenkeu, dan KPP&PA tentang Petunjuk Pelaksanaan PUG
melalui PPRG di Daerah.
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BAB 2. GENDER DALAM
PERUBAHAN IKLIM
2.1. Perubahan Iklim
Efek gas rumah kaca
Gambar 1. Efek Rumah Kaca
merupakan salah satu
penyebab dari fenomena
pemanasan global yang
berdampak pada perubahan
iklim. Efek rumah kaca adalah
ketika sinar inframerah yang
dipancarkan oleh matahari
masuk ke dalam bumi, di mana
sebagian dipantulkan kembali
ke luar angkasa dan sebagian
Sumber Gambar : BMKG
ditangkap oleh gas selubung
bumi (salah satu komponen utamanya yaitu CO 2 ) agar bumi
tetap hangat.
Hal ini sebagaimana didefinisikan oleh Kerangka Kerja PBB untuk
Konvensi Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate
Change - UNFCCC) perubahan iklim adalah suatu perubahan pada iklim
yang disebabkan baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh
kegiatan manusia yang mengubah komposisi atmosfer global dan yang
merupakan tambahan pada variabilitas iklim alami selama periode waktu
yang sebanding. Sedangkan menurut Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC)1), perubahan iklim mengacu pada semua perubahan di
iklim dari waktu ke waktu, yang di sebabkan oleh variabilitas alam atau
sebagai akibat dari aktivitas manusia.
IPCC melaporkan bahwa rata-rata suhu permukaan bumi meningkat
sebanyak 0.760C selama 150 tahun dan akan terus meningkat hingga
mencapai 40C dalam tahun 2100. Peningkatan suhu tersebut menyebabkan
perubahan pola curah hujan, cuaca ekstrim, dan kenaikan muka air laut
dan berakibat pada beberapa bahaya iklim. Beberapa bahaya yang
berkaitan dengan perubahan iklim meliputi banjir, longsor, dan kekeringan
1

IPPC. 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability Contribution of Working Group
II to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University Press. Cambridge.
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dalam periode yang lebih lama. Bahaya ini secara tidak langsung juga
menyebabkan dampak negatif terhadap sektor lain seperti sektor pertanian
(ancaman gagal panen), sektor kesehatan (ancaman perkembangan
penyakit vektor), serta sektor air (ancaman keterbatasan dalam
ketersediaan air). Berbagai tantangan tersebut juga nantinya dapat
mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga isu
perubahan iklim tidak terlepas dari permasalahan mata pencaharian, aset
properti, infrastruktur, dan lain sebagainya yang terkait dengan
pembangunan secara umum. Tanpa adanya langkah apapun untuk
menghadapi situasi tersebut, bukan tidak mungkin kondisinya akan
semakin memburuk di masa depan.
Dari perspektif bidang keilmuan lain, dunia juga sedang mengalami
proses urbanisasi yang pesat. Hasil laporan dari World Bank menyatakan
bahwa populasi perkotaan akan meningkat dari 3,5 miliar penduduk
menjadi 5 miliar di tahun 2030, yang mencakup 2/3 dari total populasi
dunia. Fenomena migrasi dari pedesaan ke perkotaan akan lebih banyak
terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Penduduk
miskin perkotaan banyak yang tinggal di daerah rawan dan memiliki
keterbatasan terhadap sumber daya dalam mengatasi bahaya akan
menjadi pihak yang paling rentan dan dipaksa untuk mampu beradaptasi
dengan dampak perubahan iklim.
Seperti tertuang dalam kajian kerentanan kota Bandar Lampung2) ,
sebagai contoh, bahaya akibat dampak perubahan iklim mempunyai
potensi untuk mempengaruhi kondisi sosial ekonomi, salah satunya yaitu
mengubah urutan nilai-nilai sosial masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari
kerja sama penduduk atau kekerabatan dalam menangani masalahmasalah yang terjadi di masyarakat, hubungan kerja, transaksi pola
produksi dan nilai-nilai sosial lainnya. Kesimpulannya, perubahan iklim
secara luas dapat mempengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat.

2.2. Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim
Dalam menghadapi dampak perubahan iklim, ada dua strategi yang
dapat dilakukan, yaitu mitigasi perubahan iklim dan adaptasi perubahan
iklim. Mitigasi perubahan iklim merupakan usaha preventif untuk
menghambat fenomena perubahan iklim dengan pendekatan mengurangi
2

ACCRN.2014. Kajian Kerentanan dan Adaptasi Terhadap Perubahan Iklim di Kota Bandar Lampung.
Asian Cities Climate Change Resilience Network
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emisi gas rumah kaca. Sedangkan adaptasi merupakan langkah yang
dilakukan untuk mengatasi dampak dari fenomena perubahan iklim yang
sudah terjadi.
Kondisi nyatanya, perubahan iklim sudah terjadi, maka dari itu
masyarakat harus mampu untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan
iklim. Menurut IPCC 3) adaptasi terhadap perubahan iklim adalah proses
penyesuaian dan respon terhadap dampak perubahan iklim dari kondisi
iklim aktual atau di masa depan. Di dalam sistem manusia, adaptasi
bertujuan untuk menghindari bahaya yang bersifat moderat dan/atau
termasuk memanfaatkan peluang yang ada. Di dalam sistem alam,
adaptasi yang berbentuk intervensi dari manusia untuk dapat memfasilitasi
penyesuaian terhadap kondisi iklim yang diharapkan dan dampaknya.
Sedangkan UNFCCC mendefinisikannya sebagai penyesuaian dalam sistem
ekologi, sosial, atau ekonomi dalam menanggapi dorongan iklim aktual
atau yang akan terjadi beserta efek atau dampaknya. Hal ini mengacu
pada perubahan dalam proses, praktik, dan struktur untuk meringankan
potensi kerusakan atau untuk mendapatkan keuntungan dari kesempatan
yang terkait dengan perubahan iklim.
Perubahan iklim akan berbeda dampaknya di setiap wilayah, generasi,
kelas masyarakat, pekerjaan, usia, jenis kelamin, dan pendapatan. Strategi
adaptasi yang dapat diterapkan akan berbeda-beda untuk setiap wilayah,
karena profil, karakteristik, serta kondisi fisik, sosial, lingkungan, dan
ekonominya pun berbeda pula. Mayoritas kelompok marjinal (seperti
anak-anak, masyarakat adat, petani, dan nelayan) lebih rentan daripada
kelompok masyarakat lainnya. Penelitian dari London School of Economics
juga menyebutkan bahwa pada setiap terjadinya bencana, ternyata korban
perempuan tercatat lebih tinggi daripada korban laki-laki (4:1), hal tersebut
terjadi berkaitan dengan perbedaan hak ekonomi dan sosial perempuan.
Berdasarkan fakta-fakta tersebut, penting untuk mempertimbangkan
konsep kesetaraan gender dalam menyusun upaya adaptasi perubahan
iklim.
Perbedaan dampak perubahan iklim ini dipengaruhi oleh perbedaan
tingkat kerentanan setiap individual yang sangat dipengaruhi oleh derajat
keterpaparan (exposure), kepekaan/sensitivitas (sensitivity) dan kapasitas
adaptasi (adaptive capacity) dalam menghadapi dampak perubahan iklim.
3 IPCC, 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the

Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K.
Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, pp. 151
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Keterpaparan (Exposure) adalah keberadaan manusia,
matapencaharian, spesies/ekosistem, fungsi lingkungan hidup, jasa
dan sumber daya, infrastruktur, atau aset ekonomi, sosial, dan budaya
di wilayah atau lokasi yang dapat mengalami dampak negatif.
Kepekaan/Sensitivitas (Sensitivity) adalah tingkat dimana suatu
sistem akan terpengaruh atau responsif terhadap rangsangan iklim,
tetapi dapat diubah melalui perubahan sosial ekonomi.
Kapasitas adaptasi (Adaptive Capacity) adalah potensi atau
kemampuan suatu sistem untuk menyesuaikan diri dengan perubahan
iklim, termasuk variabilitas iklim dan iklim ekstrim, sehingga potensi
kerusakannya dapat dikurangi/dicegah.
(Draft RapermenLH, 2015)
Setiap kelompok gender memiliki tingkatan keterpaparan, sensitivitas
dan kapasitas adaptasi yang berbeda-beda, tergantung pada peran
gendernya masing-masing dan aktivitas yang harus dilakukan dalam
rangka memenuhi peran gender tersebut.
Fakta menunjukkan bahwa ketidaksetaraan dalam ketiga hal ini
beserta ketidaksetaraan dalam akses dan peluang menyebabkan
perbedaan tingkat kerentanan seseorang terhadap dampak perubahan
iklim seperti banjir, kekeringan dan lain-lainnya.
Dan yang perlu disadari, bahwa setiap kelompok gender memiliki
kemungkinan terdampak langsung dan terdampak tidak langsung dari
perubahan iklim. Terdampak langsung adalah ketika kelompok gender
terpapar langsung oleh dampak perubahan iklim dan terdampak tidak
langsung adalah ketika kelompok gender mendapat pengaruh oleh
dampak lanjutan dari perubahan iklim.
Contoh: Peran gender seorang laki-laki adalah sebagai kepala
keluarga yang bertugas mencari nafkah.
-

10

Ketika pekerjaan mencari nafkahnya adalah sebagai buruh
bangunan yang sebagian besar waktu kerjanya berada diluar
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ruangan, dia menjadi lebih sering terpapar pada sinar matahari
dan atau hujan. Ketika perubahan iklim berdampak pada musim
panas yang berkepanjangan dan peningkatan temperatur, maka
dia terpapar pada panas matahari (terdampak langsung),
peningkatan temperatur (terdampak langsung) dan debu yang
bertambah (terdampak tidak langsung). Akibat panas yang
berlebihan dia mengalami dehidrasi (terdampak tidak langsung),
sakit biang keringat (terdampak tidak langsung) dan sakit saluran
pernapasan akibat terpapar debu yang berlebihan (terdampak
tidak langsung).
-

Ketika pekerjaan mencari nafkahnya adalah sebagai seorang
pekerja kantoran yang sebagian besar waktu kerjanya berada
didalam ruangan, dia menjadi lebih kurang terpapar sinar
matahari dan hujan. Ketika perubahan iklim berdampak pada
musim panas yang berkepanjangan, maka dia terpapar pada
temperatur di ruangan yang meningkat (terdampak langsung)
sehingga dia mengalami sakit biang keringat (terdampak tidak
langsung).

Dari contoh ini, dapat diketahui bahwa seorang laki-laki yang bertugas
mencari nafkah dengan area kerja di luar ruangan mengalami tingkat
keterpaparan yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang laki-laki
yang bertugas mencari nafkah dengan area kerja di dalam ruangan. Hal
ini karena dia lebih banyak terdampak langsung dan terdampak tidak
langsung dari perubahan iklim. Selain itu, seorang laki-laki yang bertugas
mencari nafkah dengan area kerja di luar ruangan, memiliki kapasitas
adaptasi yang lebih rendah yang dipengaruhi oleh tingkat sensitivitas
yang rendah.
Pada umumnya seorang laki-laki dewasa dalam masyarakat patriarki
memiliki lebih banyak pengetahuan, sumberdaya dan kontrol beserta
akses dan peluang jika dibandingkan dengan perempuan/kelompok
gender lainnya, namun ternyata masih kurang mampu beradaptasi
terhadap dampak perubahan iklim. Terlebih lagi kelompok gender lainnya
seperti kelompok perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, difabel
dan minoritas lainnya. Mereka juga terpapar dampak perubahan iklim,
baik langsung maupun tidak langsung. Namun pengetahuan, sumberdaya
dan kontrol beserta akses dan peluang tidak setinggi laki-laki dewasa.
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Oleh karena itu, amatlah penting untuk meneliti tingkat keterpaparan
masing-masing kelompok gender menurut peran gender dan aktivitas
yang mereka/ tiap kelompok lakukan untuk memenuhi peran gender
tersebut.
Selain itu juga perlu untuk meneliti tingkat keterpaparan, sensitivitas
dan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim pada setiap
kelompok gender berdasarkan jenis bencana akibat dampak perubahan
iklim, misalnya pada banjir, kekeringan, kenaikan permukaan air laut,
peningkatan suhu dan lain-lain, karena tingkat dampak langsung maupun
tidak langsung pada setiap kelompok gender dapat berbeda tergantung
pada jenis bencananya.
Isu ketidakadilan gender baik penomorduaan (subordinasi),
keterpinggiran (marginalisasi), pelabelan (stereotipe), kekerasan (violance)
dan beban ganda (double burden) juga perlu diteliti ketika meneliti tingkat
keterpaparan, sensitivitas dan kapasitas adaptasi yang dialami oleh
individual maupun masyarakat. Hal ini karena fungsi, peran dan
tanggungjawab gender yang tidak adil (inequality) pada kelompokkelompok gender berkontribusi pada kemampuan beradaptasi terhadap
dampak perubahan iklim, yang pada beberapa kasus justru memperparah
dampak perubahan iklim.
Adaptasi perubahan iklim tidak netral gender 4) karena;
-

Perempuan dan laki-laki memiliki kapasitas yang beragam dan
berkontribusi berbeda untuk adaptasi, Dan perempuan, seperti
laki-laki, dapat menjadi agen perubahan yang kuat dan pemimpin
dalam mempromosikan adaptasi.

-

Perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan dan kepentingan
yang berbeda (praktis dan strategis) dalam upaya adaptasi.

-

Strategi adaptasi dan tindakan - di sisi lain - dapat memiliki
dampak membedakan untuk perempuan dan laki-laki, dan
memilik i potensi meningk atk an atau menurunk an
ketidaksetaraan yang ada.

4 Bappenas. 2012. Policy Paper on Gender Mainstreaming in Climate Change Adaptation.
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Berdasarkan Kertas Kebijakan tentang Gender dan Adaptasi
Perubahan Iklim, terdapat Lima Argumen untuk memastikan pentingnya
pengarusutamaan gender dalam kebijakan-kebijakan dan aksi adaptasi
perubahan iklim. Melalui pengarusutamaan gender dalam perubahan
iklim dapat diperoleh banyak keuntungan sebagai berikut:
1.

Investasi jangka panjang terhadap potensi, kemampuan, dan
kontributsi dari perempuan maupun laki-laki, di mana masingmasing sekitar 50% dari jumlah penduduk, sehingga kebijakan
akan lebih berhasil, efisien, dan efektif.

2.

Menghindari bertambahnya efek (yang tidak diinginkan) dari
kebijakan adaptasi perubahan iklim dan aksi-aksi yang
berimplikasi terhadap ketidaksetaraan gender dan kemiskinan.

3.

Saling menguntungkan: Kebijakan dan aksi adaptasi perubahan
iklim dapat memberdayakan perempuan dan memperbaiki
kondisi kehidupan dan mata pencaharian perempuan, keluarga
mereka, dan seluruh komunitas.

4.

Memastikan lebih banyak koherensi dengan berbagai kebijakan
sosial yang ada dan kewajiban pemenuhan hak-hak asasi
perempuan dan hak asasi manusia secara umum; dengan
demikian akan menyumbang untuk kesetaraan gender dan
pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

5.

Sensifitas gender bertindak sebagai eye-opener untuk dimensi
sosial lainnya dari perubahan iklim.

2.3. Integrasi Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan
Dokumen Perencanaan Daerah
Dalam menyusun Perencanaan Adaptasi Perubahan Iklim, ada dua
dokumen utama yang perlu disusun oleh suatu wilayah, yaitu Dokumen
Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim serta Dokumen Strategi Ketahanan
Daerah. Dokumen Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim merupakan alat
analisis untuk mengetahui wilayah mana yang lebih rentan dan berisiko
dalam suatu area, tingkat kerentanan dan risiko tersebut ditentukan
berdasarkan tumpang tindih (overlay) analisis kerentanan (dari profil
internal sebuah wilayah) dan analisis bahaya iklim (tantangan eksternal
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akibat dampak perubahan iklim). Sedangkan dokumen yang kedua, yaitu
Strategi Ketahanan Daerah merupakan kumpulan strategi dan aksi yang
perlu dilakukan untuk menyelesaikan tantangan dan permasalahan
dampak perubahan iklim dari risiko iklim yang teridentifikasi di buku
sebelumnya. Konsep kesetaraan gender ini perlu diintegrasikan ke dalam
perencanaan adaptasi perubahan iklim, yang kemudian juga
diarusutamakan ke dalam dokumen perencanaan wilayah dalam bentuk
program dan pendanaannya.
Gambar 1. Langkah Pengintegrasian Gender dalam Adaptasi Perubahan Iklim
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BAB 3. KAJIAN KERENTANAN
DAN RISIKO IKLIM YANG
RESPONSIF GENDER
3.1

Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim

Agar mampu beradaptasi, setiap provinsi/kabupaten/kota pertamatama perlu untuk menyusun Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim. Kajian
Kerentanan dan Risiko Iklim ini dirancang untuk menganalisis dan
membangun pemahaman mengenai kerentanan terhadap perubahan
iklim guna mendukung dan memberi informasi dalam proses perencanaan
dan pengambilan keputusan di suatu daerah.
Secara komprehensif, kajian kerentanan dan risiko iklim terbagi ke
dalam 3 tahapan. Tahap pertama merupakan analisis mengenai perubahan
iklim atau analisis iklim, yang hasilnya menggambarkan fenomena
perubahan iklim di suatu wilayah tertentu (keadaan iklim saat ini dan
proyeksi iklim). Tahap kedua yaitu analisis bahaya dari dampak perubahan
iklim yang dihadapi oleh masyarakat dan tahap ketiga adalah analisis
kerentanan wilayah tersebut. Ketiga analisis utama tersebut akan
ditampilkan (di-overlay) untuk dijadikan analisis risiko iklim yang
komprehensif. Kajian kerentanan dan risiko iklim ini bisa dilakukan sesuai
kebutuhan, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten atau kota.
Pada tahap ini terdapat dua kata kunci yaitu bahaya dan kerentanan.
Menurut ACCCRN 5) , dalam konteks kajian terhadap dampak perubahan
iklim, definisi dan konsep dari bahaya dan kerentanan adalah sebagai
berikut:
Bahaya
Bahaya merupakan potensi kerugian bagi manusia atau kerusakan
tertentu bagi lingkungan hidup yang dapat memberikan dampak
yang merugikan terhadap elemen-elemen yang rentan dan terpapar
(IPCC, 2013) 6). Meskipun dalam waktu yang sama, bahaya sering
disamakan dengan pengertian risiko, namun perlu diperjelas bahwa
5
6

Mercy Corps Indonesia. 2015. Climate Risk Planning ACCCRN. Jakarta
IPCC. 2013. Summary for Policymakers. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.K. Plattner,
M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge,
United Kingdom and New York, NY, USA.
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bahaya merupakan komponen dari risiko dan tidak sama dengan
risiko itu sendiri (IPCC, 2013).
Peristiwa fisik dapat menjadi bahaya ketika elemen sosial (atau
sumber daya lingkungan yang mendukung kesejahteraan dan
keamanan manusia) terpapar terhadap dampak yang merugikan dan
terjadi dibawah kondisi ketika mereka mudah terkena dampaknya.
Dengan demikian, bahaya merupakan ancaman atau potensi terjadinya
dampak yang merugikan, bukan peristiwa fisik itu sendiri (IPCC, 2012).
Terdapat dua jenis bahaya, yaitu bahaya geologis dan bahaya
meteorologis. Akan tetapi bahaya yang dipertimbangkan dalam kajian
risiko iklim adalah bahaya meteorologis yang disebabkan oleh faktor
perubahan iklim. Di bawah ini merupakan daftar contoh-contoh dari
bahaya meteorologis.
Daerah yang berbeda akan terpapar oleh bahaya iklim yang
berbeda pula; hal ini bergantung pada kondisi geografis, jenis
permukiman, demografi, dan jenis infrastruktur. Penting untuk
mengidentifikasi daerah mana yang paling terpapar untuk dijadikan
prioritas dimana bahaya iklim akan memberikan dampak yang paling
besar.
7)

7 Adaptasi dari KLH, 2012
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Kerentanan
Kerentanan dalam pengertian umumnya mengacu pada potensi
untuk mengalami kerugian. Akan tetapi, tidak jarang kerentanan
diidentifikasi dan didefinisikan melalui sudut pandang spesifik secara
sektoral atau tematik, misalnya hanya berfokus pada lingkungan,
ketahanan pangan, gender, dll. Dalam membangun provinsi/
kabupaten/kota yang berketahanan terhadap dampak perubahan
iklim, dibutuhkan pendefinisian konsep kerentanan dalam sudut
pandang target atau dalam hal ini masyarakat yang terdampak. Ini
dibutuhkan agar masyarakat nantinya dapat terlibat dan memahami
tantangan yang mereka hadapi sebenarnya.Terlebih lagi, ancaman
dari perubahan iklim dapat beragam pada masing-masing wilayah
sehingga setiap daerah memiliki isu kerentanan yang berbeda-beda
pula dan tidak tidak bisa disamakan dengan daerah lainnya.
Dalam konteks perubahan iklim, IPCC (2007) 8) mendefinisikan
kerentanan sebagai tingkatan dimana suatu sistem rawan dan tidak
mampu mengatasi dampak dari perubahan iklim, termasuk kaitannya
dengan variabilitas iklim dan iklim ekstrim. Konteks kerentanan dapat
dilihat pada berbagai skala dan aspek yang berbeda dalam masyarakat
seperti rumah tangga, lingkungan, kota, provinsi, negara, dan sektor
ekonomi atau sektor sosial. Dalam cara yang lebih mudah, kerentanan
dapat didefinisikan sebagai kondisi fisik, sosial, ekonomi di suatu
daerah yang mungkin dapat terkena dampak dari bahaya perubahan
iklim.
Dengan demikian, meskipun terdapat suatu daerah dengan
lokasi administratif dan area rawan bencana yang sama, tetapi kondisi
dan tingkat kerentanannya belum tentu sama. Sebagai contoh, jika
suatu daerah berada di lereng bukit, daerah tersebut mungkin
termasuk ke dalam daerah yang sangat terpapar dari bencana/bahaya,
akan tetapi tidak dalam kondisi yang rentan jika seluruh populasi
penduduknya memiliki tingkat penghasilan yang tinggi sehingga
memiliki kemampuan untuk membangun tempat tinggal dengan
fondasi yang kuat, dan didukung infrastruktur tahan bencana longsor
yang memadai.

8 IPCC. 2007.Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability Contribution of Working
Group II to the Fourth Assessment Report of the IPCC. Cambridge University Press. Cambridge.
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Kerentanan terdiri dari tiga komponen yaitu keterpaparan,
sensitivitas, dan kapasitas adaptif. Dalam contoh ilustrasi di atas,
daerah lereng tinggi mengindikasikan komponen keterpaparan, jenis
perumahan mengindikasikan komponen sensitifitas, dan tingkat
pendapatan dan fasilitas publik mengindikasikan komponen kapasitas
adaptif.

Vulnerability = (E + S) - AC
Komponen Keterpaparan (E), sangat tergantung dari fungsi geografis
berdasarkan variasi iklim yang dapat menyebabkan bencana.
Contohnya, penduduk yang tinggal di lereng bukit lebih rawan terkena
longsor, sedangkan yang tinggal di pesisir memiliki peluang terekspos
lebih tinggi terhadap kenaikan permukaan air laut.
Komponen Sensitivitas (S), sejauh mana suatu kota dipengaruhi
oleh bencana akibat perubahan iklim. Dampaknya bisa langsung
dirasakan oleh masyarakat namun ada juga yang tidak langsung
dirasakan. Contohnya, masyarakat yang sama-sama tinggal di tepi
sungai, namun memiliki perbedaan tipe rumah, ada yang rumahnya
non-permanen (kayu, seng), ada juga yang permanen (batu bata).
Tipe rumah non-permanen lebih rawan (sensitif) karena lebih mudah
terbawa arus banjir.
Komponen Kapasitas Adaptif (AC), kemampuan suatu wilayah untuk
menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim dengan mengurangi
potensi kerusakan, memanfaatkan sumber daya dan kesempatan
yang ada dan/atau dengan mengatasi konsekuensinya. Sebagai
contoh, penduduk dengan tingkat penghasilan yang tinggi akan
semakin memiliki kemampuan untuk mengatasi konsekuensi dan
merespon perubahan iklim atau setelah bencana iklim terjadi.

18
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Tidak ada Framework yang standar bagi Kajian Kerentanan Terhadap
Dampak Perubahan Iklim
Pemerintah Daerah yang memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi
perlu mempertimbangkan kerentanan wilayahnya, baik daerah tersebut
sudah memiliki kapasitas dan pendanaan, maupun tidak. Kajian risiko
iklim dapat disebut sebagai landasan dari penelitian wilayah daerah yang
berketahanan terhadap perubahan iklim, yang dapat direvisi tahunan
(atau kapanpun) sesuai kebutuhan. Pemahaman dalam membangun
daerah yang berketahanan terhadap perubahan iklim akan meningkatkan
justifikasi untuk melaksanakan aksi-aksi mitigasi maupun adaptasi
perubahan iklim di dalam pembangunan dan juga pengarusutamaan di
dalam lingkup pemerintahan.
Mengingat bahwa ada beberapa pilihan metode dalam menyelesaikan
kajian risiko iklim, mulai dari kajian risiko iklim yang sederhana hingga ke
tingkat kedetilan dan kedalaman yang lebih, maka pemerintah daerah
perlu menyesuaikan metode yang dipilih dengan kondisi daerah itu
sendiri. Hal ini bergantung pada sumber daya yang dimiliki, yaitu meliputi
kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan waktu, ketersediaan data,
dan tingkat kepentingan dalam menyusun analisis yang mendalam.
Gambar 2. Tahapan Menyusun Kajian Risiko Iklim (diadaptasi dari ACCCRN, 2015) 9)

9 Mercy Corps Indonesia. 2015. Climate Risk Planning ACCCR. Jakarta
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3.2. Integrasi Gender dalam Kajian Kerentanan dan Resiko
Secara umum terdapat lima langkah dalam penyusunan Kajian
Kerentanan terhadap Dampak Perubahan Iklim, yaitu;
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Profil Provinsi/Kota/Kabupaten
Proyeksi Iklim
Analisis Bahaya
Analisis Kerentanan
Analisis Resiko
Analisis Kapasitas Stakeholder

Masing-masing langkah tersebut juga memiliki beberapa tahapan.
Gender diintegrasikan pada tahapan Analisis Kerentanan di bagian a)
Menentukan Indikator Kerentanan (IKA & IKS) sampai dengan e)
Pembobotan
Tujuan utama integrasi gender pada kelima tahapan dalam analisis
kerentanan tersebut adalah untuk pemilahan data. Pemilahan data itu
sendiri memang salah satu alat analisis gender untuk memahami
keberagaman karakteristik dan berbagai perbedaan kebutuhan untuk
setiap kelompok.
Gambar 3. Tahapan Penyusunan Kajian Kerentanan yang Terintegrasi Gender
1. Profil Provinsi/Kota/Kabupaten
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3.2.1. Tahapan Integrasi Gender dalam Analisis Kerentanan
a)

Menentuan Indikator Kerentanan (IKS & IKA)
Pengintegrasian gender dalam Indikator Sensitivitas (IKS) dan
Kapasitas Adaptif (IKA) merupakan hal mendasar yang perlu dilakukan
oleh daerah, karena indikator - indikator tersebut merupakan dasar
penilaian kerentanan suatu daerah/wilayah terhadap dampak
perubahan iklim.
Untuk dapat mengintegrasikan gender dalam indikator tersebut,
dimulai dengan identifikasi kemungkinan integrasi gender. Hal ini
dilakukan dengan menguji setiap indikator IKS dan IKA dengan empat
pertanyaan berikut ini:


Apakah indikator tersebut dapat dipilah berdasarkan jenis
kelamin dan kelompok umur?



Apakah terdapat isu gender (subordinasi, stereotype,
marjinalisasi, beban ganda dan kekerasan) pada kelompok
dengan jenis kelamin berbeda dan atau pada kelompok umur
yang berbeda (contohnya: kelompok perempuan, laki-laki, anak
perempuan, anak laki-laki, lansia & difabel) pada indikator
tersebut yang berpotensi mengakibatkan hasil pengukuran
indikator menjadi tidak/kurang adil?



Apakah pada kelompok dengan jenis kelamin berbeda dan atau
pada kelompok umur yang berbeda (contohnya : perempuan,
laki-laki, anak perempuan,anak laki-laki, lansia & difabel) memiliki
level sensitivitas dan atau kapasitas yang berbeda atau sama ?



Apa kaitan isu gender yang ada pada kelompok dengan jenis
kelamin berbeda dan atau pada kelompok umur yang berbeda
tersebut dengan dampak perubahan iklim?

Jawaban dari pertanyaan diatas membantu mengindentifikasi
apakah indikator IKS/IKA tersebut dapat terintegrasi gender, karena
terdapat indikator yang tidak dapat terintegrasi oleh gender.
Hasil dari identifikasi integrasi gender dalam indikator IKS dan
IKA kemudian diletakkan pada penjelasan setiap indikator
sebagaimana pada contoh berikut:

Pedoman Teknis
Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender Di Daerah

21

Contoh :
Indikator Sensitivitas/IKS: Tingkat pengangguran
Isu Gender
Alasan mengapa pemilahan berdasarkan jenis kelamin perlu
dilakukan, karena akan membantu dalam mengidentifikasi keluarga
yang paling rentan. Karena jika angka pengangguran pada kelompok
laki-laki lebih tinggi, sementara ibu rumah tangga tidak bekerja,
maka keluarga itu tidak memiliki sumber pendapatan.
Kerentanan terhadap kemiskinan tetap merupakan isu gender utama
dalam pembangunan di Indonesia. Masih ada kesenjangan gender
dalam pekerjaan dan partisipasi kerja; khususnya bagi perempuan
pengangguran dan ibu rumah tangga. Kesempatan kerja yang lebih
banyak dan lebih baik adalah penting sebagai jalan keluar dari
kemiskinan dan kerentanan; dengan bekerja dan memiliki
penghasilan, daya beli masyarakat naik dan kesejahteraan keluarga
dapat dipenuhi.
Perempuan yang ikut bekerja dapat meningkatkan roda
perekonomian masyarakat, dibandingkan jika hanya laki-laki yang
bekerja. Misalnya jika suami yang bekerja hidupnya standar, tapi
kalau istri ikut bekerja bisa menambah penghasilan.
Kaitan dengan dampak perubahan iklim
Dampak perubahan iklim seperti banjir rob, kekeringan dan air bah
dsb mempengaruhi pekerjaan laki-laki dan perempuan, tidak sedikit
mereka yang harus kehilangan pendapatan dan pekerjaan karena
keterbatasan lahan pertanian, tidak dapat akses jalan, sakit,
ditutupnya pabrik karena terendam banjir, dan tugas domestik untuk
mencari air dan bahan bakar.
Ketika mereka kehilangan pekerjaan mereka, maka sumberdaya
yang mereka miliki untuk beradaptasi terhadap dampak perubahan
iklim akan semakin berkurang.
Indikator Kapasitas Adaptif/IKA: Jumlah keluarga yang
menggunakan fasilitas listrik
Isu Gender
Kepala keluarga laki-laki dan perempuan memiliki tindakan yang
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berbeda atas kebutuhan fasilitas listrik maupun dalam menggunakan
fasilitas listrik atau jika ada gangguan terhadap fasilitasi listrik. Kepala
keluarga perempuan terutama orang tua tunggal memiliki beban
lebih berat (k arena merasa tidak memilik i banyak
informasi/pengetahuan dasar-dasar terkait listrik terutama ketika
terkait dampak perubahan iklim) dan enggan/takut untuk melakukan
hal yang terkait dengan wilayah tugas/ tanggungjawab laki-laki.
Kaitan dengan dampak perubahan iklim
Bahwa penting mengetahui jumlah kepala keluarga berdasarkan
jenis kelamin untuk mengetahui tingkat adaptasi atas penggunakan
fasilitasi listrik. Ketika terpapar pada dampak banjir, laki-laki
mengetahui bahwa listrik harus dimatikan karena bisa beresiko
tersengat listrik. Dan perempuan cenderung untuk menunggu
sampai orang yang dianggap lebih tahu/laki-laki (area
tanggungjawab laki-laki) untuk datang menolong. Masa tunggu ini
bisa beresiko pada peningkatan kerentanan yang bisa berdampak
pada anggota keluarga lainnya, terutama anak (double burden, double
risk). Terkait penerangan berpengaruh pada isu perlindungan
terhadap kaum rentan (misalnya: perempuan, anak-anak).
Tabel pengukuran indikator kemudian disesuaikan dengan merubah
Indikator dan penjelasannya

Contoh:
Pada Indikator Keluarga Pra Sejahtera, setelah konsep gender
diintegrasikan, dipilah menjadi Indikator Keluarga Pra Sejahtera dengan
Kepala Keluarga Laki-Laki dan Keluarga Pra Sejahtera dengan Kepala
Keluarga Perempuan. Hal tersebut dirasa perlu karena ada perbedaan
peran, hak, dan kewajiban antara kepala keluarga perempuan dan lakilaki, sehingga pendekatan untuk kelompok rentan tersebut perlu
disesuaikan.
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Catatan: pemilahan indikator ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dari tim penyusun dan juga ketersediaan
data sekunder yang dapat diacu dan dijadikan referensi.
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c)

Dalam perhitungan Indikator Kerentanan selanjutnya disesuaikan dengan Indikator dan Data yang telah
dipilah.

Perhitungan Indikator Kerentanan,

Data yang dimasukkan disesuaikan dengan pemilahan yang ada pada indikator
Contoh:

b) Input Data

26
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Contoh:

Normalisasi hasil perhitungan tetap menggunakan rumus yang sama.

d) Normalisasi Perhitungan
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e)

Contoh:

Poin bobot untuk laki-laki & perempuan di indikator dapat dibedakan tergantung pertimbangan para ahli
anggota Tim Pokja, agar terlihat adanya perbedaan yang mempertimbangkan isu gender.

Pembobotan

Misalnya karena perempuan lebih rentan dari pada laki-laki maka
pemboboton untuk perempuan lebih besar, tetapi tergantung kondisi.
Karena di daerah tertentu laki-laki bisa lebih rentan.

3.2.2. Daftar Periksa Gender bagi Kajian Kerentanan 10)
Dalam mengintegrasikan gender kedalam dokumen kajian
kerentanan, juga dapat menggunakan Daftar periksa untuk penilaian
risiko peka-gender, untuk meninjau sampai sejauh mana kajian kerentanan
suatu kota/daerah telah terintegrasi gender.
Penilaian risiko yang responsif gender dapat dicapai jika isu-isu gender
dipertimbangkan ketika merencanakan dan melaksanakan langkahlangkah utama penilaian risiko, melalui:
-

Mengidentifikasi sifat risiko;
Menentukan kerentanan manusia terhadap risiko;
Mengidentifikasi kapasitas dan sumber daya yang tersedia untuk
mengelola dan mengurangi kerentanan;
Menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Daftar periksa ini didasarkan pada pernyataan bahwa analisis gender
yang mendasar telah dilakukan untuk menguji hubungan sosial yang ada
di wilayah yang sedang diteliti.
Langkah 1: Mengidentifikasi risiko
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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 mengumpulkan dan mengagihkan informasi, dan
menilai risiko;



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;

10

UNISDR, UNDP and IUCN, 2009. Making Disaster Risk Reduction Gender Sensitive: Policy and Practice
Guidelines. UNISDR, Geneva; pp. 52-54
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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


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 identifikasi ketidaksetaraan
berbasis gender antara laki-laki dan perempuan;



Memetakan dan mendokumentasi kerentanan yang dibedakan
secara gender (fisik, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan
lingkungan hidup);



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 laki-laki;



Mengidentifikasi fungsi-fungsi, peran-peran, dan tanggung jawab
spesifik yang dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dan
membangun hal ini ke dalam analisis;
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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 bagi
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;



Mengidentifikasi model-model peran perempuan guna memberi
nasihat bagi penilaian risiko peka-gender.

Langkah 4: Menentukan tingkat risiko yang dapat diterima
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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.
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BAB 4. STRATEGI KETAHANAN DAERAH
TERHADAP DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
4.1. Strategi Ketahanan Daerah Terhadap Dampak Perubahan Iklim
Strategi Ketahanan Daerah adalah dokumen perencanaan aksi yang
spesifik menggambarkan arahan, menguraikan strategi dan rencana aksi
untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan
iklim. Pemerintah Daerah sebaiknya sudah memiliki Kajian Kerentanan
Terhadap Dampak Perubahan Iklim agar dapat menjadi acuan penyusunan
Strategi Ketahanan. Dokumen Strategi Ketahanan ini lebih fokus pada
intervensi dan solusi untuk meningkatkan ketahanan terhadap bahaya
perubahan iklim. Dalam perkembangannya, dokumen Kajian Kerentanan
Terhadap Dampak Perubahan Iklim dan Strategi Ketahanan seringkali
digabung penyusunannya.
Secara umum, konten dari Strategi Ketahanan Daerah meliputi:
1.

Review kajian kerentanan dan kajian resiko terhadap dampak
perubahan iklim. (Ikhtisar dari kajian risiko)

2.

Pemetaan stakeholder.
(Daftar aktor-aktor yang berkepentingan seperti pemerintah, sektor
privat, lembaga non pemerintahan dan masyarakat)

3.

Strategi Ketahanan Daerah.
(Strategi untuk mewujudkan ketahanan daerah berdasarkan sektor
prioritas dari kajian risiko)

4.

Rencana aksi ketahanan.
(Aksi adaptasi perubahan iklim atau kegiatan terkait ketahanan
daerah sebagai bentuk intervensi risiko perubahan iklim)

5.

Prioritisasi.
(Perencanaan daerah untuk jangka pendek, menengah, dan
panjang berdasarkan kemungkinan pelaksanaan dan urgensinya)
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Tanpa Strategi Ketahanan, Pemerintah Daerah tidak memiliki arahan
yang spesifik untuk merespon kebutuhan beradaptasi terhadap dampak
perubahan iklim, sehingga dapat mengancam sistem perkotaan dan
kelompok rentan yang ada di dalamnya. Strategi-strategi yang diturunkan
ke dalam aksi-aksi Strategi Ketahanan sangat direkomendasikan untuk
dapat diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan daerah (RPJMD)
sehingga menunjang pembangunan yang responsif iklim.
Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam proses
penyusunan Strategi Ketahanan:
1.

Pembentukan Kelompok Kerja
Kelompok Kerja untuk perubahan iklim merupakan tim eksekutif
yang bertanggung jawab mengelola dan mengimplementasikan
program-program ketahanan perubahan iklim di kotanya. Tim
Pokja yang ideal terdiri dari berbagai pemangku kepentingan
mewakili pemerintah maupun non-pemerintah, misalnya Badan
Perencanaan Daerah (Bappeda), Badan Lingkungan Hidup (BLH),
Dinas Tata Ruang, universitas, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM),
atau pihak lain yang relevan untuk isu perubahan iklim di daerah
tersebut.

2.

Pembentukan Tim Penyusun dokumen Strategi Ketahanan
Daerah
Tim yang lebih kecil dari tim Pokja, ditunjuk oleh tim Pokja untuk
menulis, mengartikulasikan, mendiseminasikan, dan menyusun
Strategi Ketahanan Daerah. Tim penyusun Strategi Ketahanan
Daerah bisa terdiri dari unsur yang sama dengan penyusun kajian
kerentanan dan kajian resiko terhadap dampak perubahan iklim.

3.

Pengumpulan Data
Beberapa data yang dibutuhkan sebelum menyusun Strategi
Ketahanan Daerah antara lain kajian kerentanan dan kajian risiko
perubahan iklim, rencana pembangunan Daerah (RPIJM, RPJPM,
RTRWP, dan perencanaan sektoral lainnya), daftar kegiatan yang
sedang berjalan, best practices dan studi kasus di daerah.
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4.

Dialog untuk Berbagi Pembelajaran (Shared Learning
Dialogue/SLD)
SLD merupakan wadah untuk berbagi informasi antar pemangku
kepentingan dengan kepentingan yang berbeda-beda. SLD
merupakan proses yang terus berjalan setiap ada yang perlu
didiskusikan, direfleksikan, dan/atau diperbaiki.

4.2. Tahapan Penyusunan Strategi Ketahanan Daerah
Tahapan penyusunan Strategi Ketahanan Daerah terdiri dari 6 Tahapan
utama sebagai berikut:
1.

Pemahaman Kondisi Daerah

Strategi Ketahanan Daerah harus disesuaikan dengan hasil kajian
kerentanan dan kajian resiko terhadap dampak perubahan iklim, karena
Strategi Ketahanan Daerah merupakan tahapan lanjutan dari kajian
kerentanan dan kajian resiko terhadap dampak perubahan iklim. Seperti
yang diketahui, kajian kerentanan dan kajian resiko terhadap dampak
perubahan iklim memuat area dan sektor yang rawan terhadap bencana
dampak perubahan iklim. Hal inilah yang harus menjadi acuan untuk
mendefinisikan strategi dan aksi di dalam Strategi Ketahanan Daerah
dalam rangka peningkatan ketahanan kota dalam menghadapi perubahan
iklim. Hal ini sangat mendasar karena strategi dan aksi yang muncul dalam
Strategi Ketahanan Daerah seharusnya relevan dengan isu bahaya,
kerentanan dan resiko yang dihadapi oleh kota tersebut. Bagian awal dari
Strategi Ketahanan Daerah harus menyoroti sektor atau wilayah yang
paling rawan dalam daerah Anda sesuai dengan yang dikaji dalam kajian
kerentanan dan kajian risiko terhadap dampak perubahan iklim.
2.

Pemetaan Berbagai Pihak

Mengimplementasikan Strategi Ketahanan Daerah dalam skala
provinsi/kota/kabupaten membutuhkan kerjasama berbagai pihak yang
terkait. Untuk itu pemetaan berbagai pihak sangat penting untuk
memahami siapa saja pihak yang terlibat, siapa saja yang dapat
berkontribusi dan apa yang dapat menjadi kontribusi utama dari berbagai
pihak tersebut (minat, sumberdaya dan keahlian). Pemetaan berbagai
pihak adalah proses pendokumentasian siapa saja yang terlibat, apa saja
bentuk keterlibatannya dan menghubungkannya dengan kebutuhan
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Strategi Ketahanan Daerah. Pemetaan Berbagai Pihak dapat membantu
Kelompok Kerja dalam memahami siapa saja mitra yang dapat diajak
bekerjasama berdasarkan minat dan keahlian serta bentuk intervensi
yang akan dilakukan dalam mengimplementasikan aksi.
3.

Merumuskan Strategi

Strategi harus diturunkan dari dampak perubahan iklim yang terjadi
di daerah dan isu-isu prioritas daerah yang bisa didapatkan dari dokumen
kajian kerentanan dan risiko terhadap perubahan iklim. Isu prioritas dipilih
berdasarkan kesepakatan antara Kelompok Kerja dan Tim Penyusun
Strategi Ketahanan Daerah.
Strategi tidak harus hanya menjawab dampak langsung perubahan
iklim, tetapi bisa juga dikaitkan dengan isu yang terdampak secara tidak
langsung pada sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan
sebagainya. Dalam uraiannya, strategi perlu menggambarkan tujuan atau
keadaan yang ingin dicapai dan menjelaskan bagaimana cara
mencapainya.
Berikut adalah contoh perumusan strategi dalam Strategi Ketahanan
Kota Bandar Lampung dan Kota Palembang;
Contoh : STRATEGI KETAHANAN KOTA BANDAR LAMPUNG (2010) 11)
A.

B.

Strategi Sektor Air Bersih. Untuk menjamin ketersediaan air bersih di
Kota BL bahkan jika terjadi dalam kondisi ekstrim.

Peningkatan cakupan layanan air bersih

Penghematan air dan pemanfaatan kembali
Strategi Sektor Lingkungan Hidup.Untuk mewujudkan pembangunan
yang berkelanjutan.




C.

Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Pembuatan sumur resapan dan biopori
Pengelolaan limbah rumah tangga, pasar, dan industri secara
terpadu
Strategi Ketahanan Sektor Infrastruktur.Untuk mengurangi dampak
negatif dari kejadian banjir, terutama di wilayah hilir (dengan topografi
rendah), bantaran sungai, dan pesisir


11
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Pembangunan talud di sekitar wilayah rawan longsor
Pembangunan dan pemeliharaan drainase terpadu
Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN). 2010. Strategi Ketahanan Kota Bandar Lampung Terhadap
Perubahan Iklim 2010 - 2050. Bandar Lampung
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D.

Strategi Sektor Kelautan, Pesisir, dan Perikanan. Untuk mewujudkan
'water front city'





E.

Pembangunan tanggul pemecah ombak
Pengendalian intrusi air laut
Penyaringan air payau
Penyelamatan biota laut

Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia.Untuk meningkatkan
kapasitas kelompok yang rentan terhadap bahaya perubahan iklim
yaitu masyarakat miskin, perempuan yang menjadi kepala keluarga,
anak-anak, dan orang tua.



F.

Pengelolaan sampah secara terpadu
Penataan permukiman yang tahan terhadap perubahan iklim
dan bencana

Pemberdayaan masyarakat
Pengembangan asuransi

Strategi Pengembangan Kapasitas Kelembagaan.Untuk menghasilkan
adaptasi perubahan iklim secara optimal sehingga strategi ketahanan
lain dapat bersinergi dan menghasilkan adaptasi perubahan iklim



Penegakan peraturan daerah (perda)
Pembentukan unit pelaksana teknis (UPT)

Contoh: STRATEGI KETAHANAN KOTA PALEMBANG (2014) 12)
Banjir, Cuaca
Ekstrim

DBD, ISPA, Diare

Kurangnya Kapasitas
dan Pengetahuan

Gagal Panen

Sektor Kebencanaan

Sektor Kesehatan

Sektor Pendidikan

Sektor Pertanian

STRATEGI 1
Mengembangkan
Palembang yang
Berketahanan
Bencana Melalui
Penggunaan Sistem
Pengendalian Banjir
dan Cuaca Ekstrim

STRATEGI 2
Pengembangan Kesehatan
Publik Melalui Peningkatan
Akses, Kesetaraan,
Ketersediaan, dan Kualitas
Layanan Kesehatan Menuju
Masyarakat dan Lingkungan
yang Bersih dan Sehat

STRATEGI 3
Peningkatan Kualitas dan
Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia, Inovasi
Sistem Pendidikan Menuju
Kota Palembang yang
Cerdas Iklim

STRATEGI 4
InvestasiTerpadu Hulu-Hilir
dalam Rangka Mewujudkan
Ketahanan Pangan Kota
Cirebon

2.1. ApotekHidup untuk
Pembudidayaan
TOGA
2.2. CHANGE!
(Mengubah Gaya
Hidup Masyarakat)

3.1. Rumah Pintar Iklim
3.2. Peningkatan
Kapasitas SDM
3.3. Sosialisasi dan
Edukasi
3.4. Pembuatan Lubang
Biopori

4.1. Altematif Pengairan
Kebun Rakyat
4.2. Pembangunan Ffeik
Pertanian
4.3. Pengembangan
Pertanian Terpadu

1.1. Sistem Peringatan Dini
Banjir
1.2. Tagana (Tanggap
Bencana)
1.3. Pengelolaan Rawa
1.4. Pemanfaatan Energi
Altematif

Gambar 4. Strategi Ketahanan Kota Palembang
12

Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN), 2014. Strategi Ketahanan Kota Palembang
Terhadap Perubahan Iklim, Palembang
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Tidak ada format khusus yang menjadi keharusan bagaimana
menampilkan rumusan strateginya di dalam Strategi Ketahanan Daerah.
Hal-hal seperti penulisan maupun menyusun kalimat strategi menjadi
keputusan dan kesepakatan bersama Kelompok Kerja atau Tim Penyusun
dokumen Strategi Ketahanan Daerah. Yang harus diperhatikan adalah
memastikan rumusan strategi dan aksi menjawab kebutuhan dari
kerentanan dan risiko dampak perubahan iklim yang mengancam daerah
tersebut.
4.

Menurunkan Strategi ke Aksi

Setelah merumuskan strategi untuk mencapai ketahanan daerah dari
dampak perubahan iklim, diperlukan perumusan aksi yang merupakan
turunan dari setiap strategi yang telah disusun. Aksi merupakan cara yang
lebih konkrit untuk mencapai strategi dan mengacu pada dampak iklim
yang telah ditentukan dari hasil kajian risiko.

Gambar 5. Hubungan hirarki dari masalah iklim, sektor terdampak, strategi, dan aksi
Dalam membuat aksi, beberapa hal yang perlu diperhatikan
diantaranya:






Memperhatikan kesesuaian dengan sektor strategi yang sudah
disusun;
Mempertimbangkan dampak iklim yang disasar dari aksi;
Aksi yang disusun bukan business as usual (bukan program
pemerintah yang sudah dilakukan selama ini);
Inovasi dari program yang sudah ada;
Dapat melihat berbagai referensi seperti dari RAN-API, RAN-MAPI,
dokumen-dokumen best practice dari aksi perubahan iklim di
daerah lain, dan referensi lainnya.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan bahwa fokus utama dalam
pelaksanaan aksi yaitu dengan pendekatan berbasis masyarakat
(community-based). Pembelajaran dari aksi-aksi baik adaptasi maupun
mitigasi perubahan iklim, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat
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memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pelaksanaan
aksi. Saat melakukan Focus Group Discussion (FGD)/ workshop untuk
perumusan aksi, penting untuk mendetilkan rencana aksi secara teknis
agar mempermudah dalam memberikan gambaran keterlibatan berbagai
pihak dalam implementasi kegiatan ke depannya.
Tabel 2 Contoh Template Perumusan Aksi dibuat untuk Setiap Strategi

Aksi adaptasi perubahan iklim yang telah dirumuskan juga dapat
dibagi menjadi program aksi jangka pendek, jangka menengah, dan
jangka panjang. Aksi jangka panjang tentu membutuhkan investasi
keuangan yang besar dan waktu yang lama untuk mewujudkannya. Perlu
dicatat bahwa setiap aksi adaptasi yang akan diusulkan seharusnya bukan
menjadi milik eksklusif satu lembaga tertentu saja tetapi bagaimana
mempromosikan tindakan kolaboratif sesuai dengan kewenangan setiap
organisasi.
Di dalam mengembangkan aksi-aksi adaptasi, terdapat kriteria-kriteria
ketahanan yang perlu dipertimbangkan. Menjadi penting untuk
memastikan bahwa aksi adaptasi yang disusun memang sejalan dengan
upaya untuk membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim.
Kriteria ketahanan yang dapat digunakan antara lain 13) :
-

Diversity atau Keragaman;
Flexibility atau Fleksibilitas;
Learning atau Pembelajaran;
Responsiveness atau Responsif;
Dan lain-lain.

13

Tyler, S., Reed, S. O., MacClune, K., & Shashikant, C. 2010.Planning for urban climate resilience: Framework
and examples from the Asian Cities Climate Change Resilience Network (ACCCRN) (Climate Resilience
in Concept and Practice Series Working Paper No. 3). Boulder, CO: Institute for Social and Environmental
Transition (ISET).
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Tabel 3. Contoh Template Perumusan Aksi Dengan Menggunakan
Kriteria Ketahanan

Kriteria di atas mencakup aspek sistem, pelaku, dan tata kelola
(mengacu pada ISET-International). Kontribusi strategi dan aksi adaptasi
dalam mewujudkan kota yang berketahanan iklim juga dapat menjadi
salah satu pertimbangan dalam memprioritaskan rencana aksi adaptasi.

Gambar 6. Kerangka Membangun Ketahanan Kota Terhadap Perubahan Iklim 14)
14 MacClune, K., & Reed, S. O. 2012. Building urban climate resilience: Introducing a practical approach.
Boulder, CO: Institute for Social and Environmental Transition-International.

38

Pedoman Teknis
Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender Di Daerah

5. Prioritasi Aksi
Prioritisasi adalah proses pembuatan keputusan dengan memilih
kegiatan intervensi yang paling mendesak dan penting untuk
diimplementasikan terlebih dahulu. Prioritisasi aksi dilakukan untuk
membantu mengimplementasikan setiap kegiatan/aksi intervensi.
Terdapat beberapa metode prioritisasi yang dapat digunakan, antara lain
(1) cost benefit analysis; (2) multi criteria assessment; (3) matriks kepentingan
vs mendesak; (4) matriks dampak vs usaha. Keempat metode tersebut
dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi.
6. Penggunaan Strategi Ketahanan Daerah Untuk Proposal Aksi
Setelah Strategi Ketahanan Daerah disusun, fokus selanjutnya adalah
bagaimana strategi dan aksi yang sudah dibuat dapat diimplementasikan.
Selain mengandalkan pendanaan dari pemerintah, banyak aksi
membangun ketahanan daerah terhadap perubahan iklim yang dapat
didanai oleh lembaga eksternal seperti lembaga donor. Agar pihak yang
memiliki dana memahami kebutuhan atau urgensi suatu daerah terkait
aksi yang ingin dilakukan, maka daerah harus bisa menuangkannya ke
dalam suatu naskah konsep atau proposal.
Konsep implementasi aksi dapat dirinci menjadi proposal yang berisi
berbagai macam informasi yang dapat ditujukan ke pemerintah daerah,
pusat, lembaga donor, dana perwalian atau trust fund, atau dana dari
swasta. Strategi Ketahanan Kota diharapkan dapat menjadi acuan untuk
tindak lanjut penyusunan proposal-proposal kegiatan tersebut. Dengan
memiliki proposal-proposal (konsep) yang disiapkan, Kelompok Kerja
Perubahan Iklim atau daerah itu sendiri dapat lebih siap untuk menangkap
peluang pendanaan yang dapat diusulkan ke berbagai pihak yang
potensial.
Tujuan menyusun dokumen Strategi Ketahanan Daerah adalah untuk
membangun kapasitas, meningkatkan jejaring dan dapat mendorong
pemerintah daerah untuk dapat menganalisis kondisi wilayahnya,
mengenali sumber dayanya, dan mengambil langkah-langkah secara
mandiri untuk membangun ketahanan daerah terhadap perubahan iklim.
Dengan demikian daerah dapat berusaha untuk beradaptasi terhadap
perubahan iklim secara mandiri di masa yang akan datang.
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Gambar 7. Ilustrasi Proses Kota dalam Membangun Ketahanan terhadap Perubahan Iklim15)
Strategi dan aksi yang diajukan untuk membangun ketahanan daerah
perlu untuk diintegrasikan dengan dokumen rencana pembangunan,
contohnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
di provinsi/kota/kabupaten atau rencana strategi lainnya yang memiliki
kekuatan hukum.Selain itu juga perlu dipertimbangkan konsistensinya
terhadap dokumen lainnya (seperti Rencana Tata Ruang Wilayah - RTRW).
Dokumen Kajian Kerentanan dan Resiko Dampak Perubahan Iklim beserta
Strategi Ketahanan Daerah diharapkan tidak bertabrakan dengan dokumen
perencanaan lainnya yang justru menimbulkan konflik kepentingan.
Idealnya, rencana yang sudah terumuskan melalui proses ini kemudian
dapat digunakan oleh instansi pemerintahan untuk menyertakannya ke
dalam program-program tahunannya. Setidaknya, dokumen Kajian
Kerentanan dan Kajian Resiko Dampak Perubahan Iklim dapat dijadikan
acuan dalam analisis atau kajian oleh daerah saat proses perumusan
rencana tata ruang, sedangkan dokumen Strategi Ketahanan Daerah
dapat dijadikan referensi untuk mengintegrasikannya ke dalam dokumen
rencana pembangunan. Jika strategi dan aksinya sudah diarusutamakan
dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, maka kita dapat
memastikan keberlanjutan dari pembangunan ketahanan daerah dalam
menghadapi perubahan iklim.
15
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Mercy Corps Indonesia. 2014. Climate Risk Planning ACCCRN. Jakarta
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4.3. Integrasi Gender dalam Strategi Ketahanan Daerah
Gender digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam merumuskan
aksi adaptasi perubahan iklim dan dalam menyaring program-program,
sehingga Pemerintah Daerah memiliki program yang berpotensi
mengurangi ketidakadilan Gender.
Untuk melaksanakan penyaringan/prioritasi program, dapat
menggunakan daftar periksa untuk menilai tingkat tanggap/sensitivitas
pada isu-isu gender pada program-program adaptasi perubahan iklim
sektoral dan generik. Berikut daftar periksa untuk menilai apakah suatu
program atau inisiatif:
a)

Meningkatkan akses perempuan terhadap dan kendalinya atas
sumberdaya, termasuk lahan dan air yang berkualitas baik, serta
aset, termasuk teknologi energi yang ramah perempuan

b)

Mengurangi beban-beban (kerja) perempuan dan menghindari
beban berlebihan, misalnya melalui kompensasi/ganti rugi dan
menciptakan lingkungan yang mendukung

c)

Mengakui dan menghormati pengetahuan dan kemampuan
perempuan dan laki-laki

d)

Menyadari tentang kerentanan, kemampuan, dan kekhawatian
berbagai kelompok perempuan, seperti janda, anak perempuan,
perempuan dari etnik minoritas, perempuan dengan kecacatan

e)

Mendukung partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam
pembuatan keputusan dan pelaksanaan

f)

Meningkatkan kemampuan perempuan dalam adaptasi
perubahan iklim, misalnya melalui pelatihan dan

g)

Meningkatkan rasa pemberdayaan perempuan dan laki-laki
setempat

h)

Memastikan akses perempuan terhadap informasi (Adaptasi)
Perubahan Iklim (yang dapat dipahami), melalui peringatan dini,
informasi cuaca, pendidikan, dan media (setempat)

i)

Secara aktif meningkatkan dan melindungi hak-hak perempuan,
dan melindungi mereka dari kekerasan berbasis gender
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j)

Mempertanyakan sikap dan keyakinan dan peran-peran gender
yang distereotipekan yang mendiskriminasi perempuan

k)

Bekerja dengan laki-laki untuk mengamankan dukungan mereka
untuk aktivitas-aktivitas program yang mendukung hak-hak dan
pemberdayaan perempuan.

Merujuk pada siklus program dan pengelolaan anggaran, dapat
dilakukan langakh-langkah dan rekomendasi-rekomendasi khusus sebagai
berikut:
1.

Identifikasi
Melakukan Analisis Gender yang memungkinkan pemahaman
tentang bagaimana mata pencaharian dan kondisi hidup
perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan anak perempuan dengan berbagai latar belakang - berbeda, bagaimana pengaruh
perubahan iklim memberi dampak terhadap setiap kelompok
ini, dan apa saja kebutuhan khusus, kekhawatiran, dan prioritas
mereka dalam konteks adaptasi perubahan iklim. Analisis awal
atas dinamika komunitas sangat penting untuk menentukan
bagaimana menangani isu-isu gender dengan cara paling efektif.

2.

Perencanaan
Hasil-hasil Analisis Gender harus dibangun ke dalam penyusunan
program dan tujuan-tujuan kegiatan, prakarsa, dan anggaran:
memastikan bahwa semua tujuan mengakomodasi dan
menangani perbedaan-perbedaan gender, dan mengidentifikasi
tujuan-tujuan khusus untuk memperkuat kesetaraan gender
dan pemberdayaan perempuan.

42



Menyusun indikator-indikator gender untuk perencanaan
program dan kegiatan



Memastikan penyusunan anggaran yang tanggap gender.



Memberi informasi dan berkonsultasi dengan perempuan
dan laki-laki (setempat) tentang dan dalam program dan
kegiatan adaptasi perubahan iklim, dan menginformasikan
kepada mereka tentang hak-hak mereka.



Memastikan bahwaperempuan berpartisipasi secara aktif
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seperti laki-laki, dan dimungkinkan untuk mengambil posisi
pemimpin di sepanjang pengelolaan program dan kegiatan;
fasilitasi yang baik sangat penting.

3.



Secara proaktif mencari dan terlibat dengan organisasi
perempuan dan pimpinan komunitas perempuan ketika
memilih mitra.



Melibatkan kepakaran gender dalam tim program/kegiatan.



Memastikan pengaturan kelembagaan dari organisasiorganisasi pelaksana.



Mengidentifikasi kesempatan untuk memastikan bahwa
perempuan juga mendapat keuntungan dari prakarsa
adaptasi perubahan iklim, misalnya melalui diversifikasi
pendapatan, akses terhadap dan kendali atas sumber daya
yang lebih baik.

Desain dan Pelaksanaan
Saat rencana aksi telah disusun, maka dalam proses persiapan
dan pelaksanaannya perlu:


Memastikan bahwa program, kegiatan, dan proyek pilot
diperkaya dengan analisis gender;



Mengakui dan menghormati pengetahuan perempuan
dalam hal adaptasi perubahan iklim;



Mengembangkan kemampuan perempuan, dan
memanfaatkan keterampilan, pengalaman, dan perwakilan
mereka;



Mempertinggi adaptasi perubahan iklim dan ketahanan
mata pencaharian dengan memromosikan lebih banyak
keragaman dan penyebaran risiko dan kemampuan
menyesuaikan diri yang lebih baik perempuan dan laki-laki
setempat.



Memperbaiki peringatan awal dan memperkuat akses
perempuan terhadap informasi terkait cuaca dan iklim.
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4.

44



Mendukung perempuan untuk melaksanakan tanggung
jawab yang lebih mudah, dan membantu dan mendorong
perempuan dan laki-laki untuk mengambil peran-pran
gender non-tradisional sehingga perempuan dan laki-laki
dapat berbagi pekerjaan reproduksi dan produktif.



Mendukung hak perempuan atas kepemilikan dan kendali
atas aset strategis, seperti perumahan dan lahan;



Mendukung akses perempuan dan anak perempuan atas
air yang aman dan sanitasi serta sumber daya energi yang
berkelanjutan, dan terhadap layanan kesehatan dan
kesehatan reproduksi.



Mendukung pekerjaan perempuan di sektor informal
dengan meningkatkan kemampuan dan aset mereka guna
mengatasi dan menyesuaikan dengan perubahanperubahan iklim.



Memperbaiki perlindungan sosial dan kondisi kerja bagi
para migran perempuan dan buruh upahan dan mengatasi
ketidaksetaraan gender di pemukiman, termasuk melalui
hak-hak atas tanah.



Mendukung proyek-proyek percontohan tentang gender
dan adaptasi perubahan iklim di wilayah-wilayah prioritas,
dengan kesetaraan gender sebagai tujuan khusus dan
mendokumentasikan proses pembelajaran dari semua ini.



Mendukung organisasi-organisasi dan jaringan perempuan
yang bekerja untuk adaptasi perubahan iklim, dan
memajukan jejaring mereka.

Pemantauan dan Evaluasi


Menyusun dan menerapkan indikator-indikator spesifikgender untuk pemantauan dan evaluasi, termasuk dalam
reviu kajian kerentanan yang sudah ada.



Memantau dan mengevaluasi perubahan-perubahan dalam
relasi gender dengan menggunakan indikator-indikator
ini, dengan menilai berbagai implikasi dan intervensi
program dan kegiatan yang direncanakan terhadap
perempuan dan laki-laki.
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Memasukkan gender dalam pengumpulan data dan analisis
untuk tujuan-tujuan pemantauan dan evaluasi.



Memastikan akuntabilias dengan membangun mekanisme,
yang memungkinkan baik penerima keuntungan yang
perempuan maupun laki-laki, untuk memberi umpan balik,
termasuk menyangkut aktivitas program/proyek yang
berhubungan dengan isu-isu gender.



Mendokumentasikan fase perencanaan dan pelaksanaan
program, dan mengumpulkan data spesifik-gender.



Melakukan penelitian tentang gender dan adaptasi
perubahan iklim di wilayahnya dalam berbagai konteks.

Tabel 4. Contoh-contoh Adaptasi Perubahan Iklim yang Peka-Gender di Wilayah Pedesaan16)

Te m p e r a t u r e
increase onland
and water

tidak memberikan beban tambahan kepada perempuan.
Mempermudah
sistem yang sesuai.

16

Diadaptasi dar i: Oxfam,2010,Gender, Disaster Risk Reduction, and Climate Change Adaptation : a Learning
Companion: Oxfam Disaster Reduction and Climate Change Adaptation Resources. Oxford. pp.9
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Mempromosikan

Mempromosikan

varietas yang tahan
memberikan beban tambahan kepada perempuan.

memberikan beban tambahan kepada perempuan.

46
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BAB 5. INTEGRASI GENDER
DALAM DOKUMEN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN DAERAH
Secara ideal, pengintegrasian gender dalam perubahan iklim memang
seharusnya diawali dari dokumen kajian kerentanan dan strategi ketahanan
daerah. Namun demikian, jika pemerintah daerah telah menyusun kedua
dokumen dimaksud, proses integrasi gender dapat dilakukan dalam
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
Prosesnya diawalidengan analisis gender dengan menggunakan
instrumen GAP ataupun alat analisis lainnya, dokumen perencanaan, baik
yang berada di tingkat pemerintah daerah seperti RPJMD dan RKPD,
maupun di tingkat SKPD seperti Renstra SKPD dan Renja SKPD. Hasil
analisis gender dalam RPJMD dijabarkan ke dalam RKPD dan
mempengaruhi Renstra SKPD, yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja
SKPD.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara merupakan dasar dari sinkronisasi siklus
perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah sebagaimana dijelaskan
pada gambar dibawah ini.
Gambar 8. Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah

PERENCANAAN PROGRAM

PENGANGGARAN
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Dalam diagram di atas, dapat dilihat keterkaitan antara beberapa
tingkatan perencanaan serta keterkaitan antara perencanaan dan
penganggaran. Perencanaan terkait dengan penentuan prioritas tindakan
untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan penganggaran
menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang diperlukan untuk
mencapai tujuan tersebut. Perencanaan pembangunan di daerah tidak
terpisah dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana
disebutkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1.
Dalam melakukan integrasi gender, merujuk pada dokumen Strategi
Nasional Percepatan Pelaksanaan PUG melalui PPRG (2012), instrumen
GAP digunakan untuk penyusunan PRG (RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan
Renja SKPD). Sedangkan instrumen GBS digunakan untuk penyusunan
ARG (KUA-PPAS, RKA dan DPA SKPD).

5.1. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan,Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan
tahapan penyusunan RPJMD sebagai berikut :
Gambar 9. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota
Rancangan Awal RPJMD
Pendahuluan Gambaran
umum kondisi daerah
Gambaran pengelolaan
keuangan daerah serta
kerangka pendanaan
Analisis isu-isu strategis,
visi, misi, tujuan dan
sasaran Strategi dan arah
kebijakan Kebijakan
umum dan program
pembangunan daerah
Indikasi rencana
program prioritas yang
diser tai kebutuhan
pendanaan Penetapan
Indikator Kinerja Daerah
Pedoman transisi dan
kaidah pelaksanaan

48
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Pendahuluan

Gambaran Umum
Kondisi Daerah

Analisis gambaran umum kondisi daerah: Gambaran
umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang
kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi
dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian kinerja
penyelenggaraan pemerintahan yang penting dianalisis
meliputi 3 (tiga) aspek utama, yaitu aspek kesejahteraan
masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya
saing daerah.

Struktur RPJMD

Pengolahan data dan informasi: Data dan informasi
perencanaan pembangunan daerah harus dikompilasi
secara terstruktur berdasarkan aspek wilayah dan
penduduk, aspek kesejahteraan, aspek pelayanan
umum, dan aspek daya saing daerah. Hal ini dilakukan
untuk memudahkan pengolahan serta analisis secara
sistematis yang digunakan sebagai bahan analisis guna
memberikan perkembangan tentang gambaran kondisi
umum daerah sekurang- kurangnya 5 (lima) tahun
sebelumnya.

Tahapan Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
Memasukkan regulasi mengenai
PUG dalam Dasar Hukum
penyusunan RPJMD Memasukkan
data kesenjangan terpilah gender
berdasarkan wilayah, usia, status
sosial, dan perbedaan kemampuan
yang menjadi fakta di daerah. Selain
data pilah dapat juga dimasukkan
hasil-hasil kajian atau riset dan hasil
evaluasi kinerja tahun-tahun
sebelumnya untuk melihat ada
tidaknya kesenjangan dan
ketidakadilan gender.

Langkah Integrasi Gender

Tabel 5. Implementasi GAP dalam Struktur RPJMD

Data Pembuka
Wawasan

GAP
(Langkah 1-9)

Dari bagan alir Penyusunan Rancangan awal RPJMD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam
dokumen RPJMD yang diambil dari hasil analisis gender dengan menggunakan alat/metode GAP Dalam hal
ini GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RPJMD sebagaimana tabel 3.1. di
bawah ini.
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Langkah Integrasi Gender
Memasukkan data kontribusi
perempuan dan laki-laki terhadap
pendapatan asli daerah. Siapa
sajakah yang berkontribusi paling
besar dalam Pendapatan Asli Daerah
( PA D ) , a p a k a h PA D m a s i h
membebani kelompok perempuan
atau kelompok rentan lainnya secara
tidak adil.

Memasukkan isu kesenjangan dan
ketidakadilan gender melalui
dimensi akses, partisipasi, kontrol
dan manfaat Memasukan faktor
penyebab kesenjangan dan
ketidakadilan gender yang
merupakan akar persoalan
ketidak adilan gender dalam
pembangunan sebagai isu strategis
pembangunan jangka menengah

Struktur RPJMD
G a m b a r a n
pengelolaan
keuangan daerah
ser ta kerangk a
pendanaan

Analisis isu
strategis, visi, misi,
tujuan dan sasaran
pembangunan

Isu-isu Strategis

Analisis pengelolaan keuangan daerah serta
kerangka pendanaan: Analisis pengelolaan keuangan
daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk
menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau
kemampuan keuangan daerah dalam mendanai
penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat
bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan
dalam APBD, maka analisis pengelolaan keuangan
daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan
daerah pada umumnya. Dibutuhkan pemahaman yang
baik tentang realisasi kinerja keuangan daerah
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Perumusan permasalahan pembangunan daerah:
Tujuan dari perumusan permasalahan pembangunan
daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor
yang mempengaruhi keberhasilan/ kegagalan kinerja
pembangunan daerah di masa lalu. Identifikasi faktorfaktor tersebut dilakukan terhadap lingkungan internal
maupun eksternal dengan mempertimbangkan
masukan dari SKPD.

Analisis isu-isu strategis pembangunan jangka
menengah daerah: Isu strategis merupakan salah satu
pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap
proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya
selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi
dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat

Tahapan Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
isu

Faktor penyebab
kesenjangan internal
dan eksternal

Analisis
kesenjangan

GAP
(Langkah 1-9)
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Perumusan Tujuan dan Sasaran Pembangunan :
tujuan dan sasaran merupakan dampak (impact)
keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh
dari pencapain berbagai program prioritas terkait

Perumusan strategi dan arah kebijakan: Strategi dan
arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang
menyeluruh dan terpadu tentang bagai-mana
Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran
RPJMD secara efektif dan efisien. Dengan pendekatan



Perumusan penjelasan visi, misi: menjelaskan dan
menguraikan visi dan misi kepala daerah dan wakil
kepala daerah terpilih, sebagai landasan perumusan
rumusan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan
program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih,
yang tertuju pada arah kebijakan pembangunan jangka
panjang daerah pada periode berkenaan yang
ditetapkan dalam RPJPD.

mempertahankan/meningkatkan pelayanan pada
masyarakat. Karakteristik suatu isu strategis adalah
kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar,
berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/
keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang
akan datang. Secara kelembagaan, penentuan sesuatu
atau kondisi menjadi isu strategis dapat didukung
dengan menerbitkan pedoman atau kriteria oleh kepala
daerah atau kepala Bappeda.

Tahapan Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD

Strategi dan Arah
Kebijakan

Visi Misi

Struktur RPJMD

Memasukkan program- program
responsif gender yang berkontribusi
dalam mencapai keadilan dan
kesetaraan gender sesuai isu yang
dianalisis.

Memasukkan rumusan penyelesaian
masalah kesenjangan dan
ketidak adilan gender dalam
Penjelasan visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan

Langkah Integrasi Gender

Rencana Aksi

Reformulasi
Tujuan

GAP
(Langkah 1-9)
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Kebijakan Umum
dan Program
Pembangunan
Daerah

Indikasi Rencana
Program Prioritas
Pembangunan
Penetapan
Indikator Kinerja
Daerah

Perumusan indikasi rencana program prioritas
pembangunan beserta kebutuhan pendanaan: Setelah
program prioritas diketahui baik berasal dari perumusan
strategis maupun dari rumusan permasalahan
pembangunan daerah, dibuatlah alokasi pagu untuk
setiap program. Pagu indikatif program merupakan
jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program
prioritas tahunan yang penghitungannya berdasarkan

Struktur RPJMD

Perumusan kebijakan umum dan program daerah:
Menjelaskan strategi lebih spesifik, konkrit, operasional
dan fokus; Mengarahkan pemilihan program yang lebih
tepat dan rasional berdasarkan strategi yang dipilih
dengan mempertimbangkan faktor-faktor penentu
keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
Mengarahkan pemilihan program agar tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
dan kepentingan umum

yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan
sebagai sarana untuk melakukan transformasi,
reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan
strategis tidak saja mengagendakan aktivitas
pembangunan, tetapi juga segala program yang
mendukung dan menciptakan layanan masyarakat
tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di
dalamnya upaya memberbaiki kinerja dan kapasitas
birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan
teknologi informasi.

Tahapan Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD

Memasukkan ukuran kuantitatif
maupun kualitatif secara terpilah
berupa outcome (hasil) dari setiap
program hasil analisis gender
sehingga dapat menunjukkan
adanya kinerja pembangunan yang
berkeadilan bagi perempuan dan
laki-laki.

Langkah Integrasi Gender

Pengukuran Hasil

GAP
(Langkah 1-9)
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Struktur RPJMD

Langkah Integrasi Gender

GAP
(Langkah 1-9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan Renstra SKPD sebagai berikut:

5.2. Integrasi Gender dalam Dokumen RencanaStrategis Satuan Kerja Perangkat Daerah
(Renstra SKPD)

standar satuan harga yang ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang- undangan.
Penetapan Indikator Kinerja Daerah: ditunjukkan dari
akumulasi pencapaian indikator outcome program
pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga
kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode
RPJMD dapat dicapai. Suatu indikator kinerja daerah
dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh
dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program
(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja
daerah tersebut.

Tahapan Penyusunan Rancangan
Awal RPJMD
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Persiapan
Pernyusunan
Renstra SKPD

Pengolahan
data dan
informasi

Penelaahan
KLHS

Penelaahan
RTRW

SPM

Analisis
Gambaran
pelayanan
SKPD

Perumusan
Isu-isu
strategis
berdasarkan
tusi

Renstra KL
dan Renstra
SKPD Prov

Perumusan
sasaran

Perumusan
Tujuan

Perumusan
visi dan misi
SKPD

Perumusan
indikator kinerja,
SKPD yang
mengacu pada
tujuan dan sasaran
RPJMD

Perumusan
rencana kegiatan
indikator kinerja,
kelompok sasaran
dan pendanaan
indikatif
berdasarkan
rencana program
prioritas RPJMD

Perumusan
Strategi dan
kebijakan

SE KDH ttg Penyusunan
Rancangan Renstra SKPD
dilampiri dengan indikator
kebesaran program dan PAGU
per SKPD

PENYUSUNAN RANCANGAN RENSTRA SKPD

Rancangan Renstra SKPD
Nota Dinas Pengantar Kepala
SKPD perihal penyampaian
Rancangan Renstra SKPD
kepada Bappeda

 Pendahuluan
 Gambaran pelayanan SKPD
 Isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi
 Visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan
 Rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan indikatif
 Indikator kinerja SKPD yang
mengacu pada tujuan dan
saaran RPJMD

Rancangan
Renstra SKPD

Penyesuaian
Rancangan
Renstra-SKPD
berdasarkan
hasil verifikasi

Tidak sesuai

sesuai

Verifikasi
Rancangan
Renstra SKPD dgn
Rancangan Awal
RPJMD

Pelaksanaan
Musrenbang
RPJMD

Penyusunan
Rancangan
RPJMD

Rancangan
Akhir Renstra
SKPD

Penyempurnaan
Rancangan
Renstra-SKPD

PERDA ttg
RPJMD

Perumusan
Rancangan
Akhir RPJMD

PENYUSUNAN RPJMD

PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR

Gambar 10. Alur Penyusunan Renstra SKPD

Tidak
sesuai

verifikasi
Rancangan
Akhir Renstra
SKPD

sesuai

RENSTRASKPD

Penetapan
RenstraSKPD

PENETAPAN
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Memasukan faktor penyebab
kesenjangan dan ketidakadilan
gender yang merupakan akar
persoalan ketidakadilan gender
dalam pelayanan SKPD sebagai isu
strategis

Gambaran umum
Kondisi Pelayanan
SKPD

Isu Strategis
berdasarkan tugas
dan fungsi SKPD

Pengolahan data dan informasi: Hasil evaluasi Renstra
SKPD periode sebelumnya merupakan informasi utama
bagi penyusunan Renstra SKPD periode berikutnya.
Mengingat bahwa pada saat rancangan Renstra SKPD
disusun, hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD
sampai dengan tahun ke-5 belum diperoleh, maka
digunakan hasil evaluasi sementara Renstra SKPD yang
memuat hasil evaluasi Renstra SKPD sampai dengan
pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan tahun berjalan
(periode sebelum tahun rencana]
Analisis gambaran pelayanan SKPD: Analisis
gambaran pela-yanan SKPD diharapkan mampu
mengidentifikasi tingkat capaian kinerja SKPD
berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode
sebelumnya, menurut SPM (Standar Pelayanan Minimal]
untuk urusan wajib, dan indikator sesuai urusan yang
menjadi tugas dan fungsi SKPD, Potensi dan
permasalahan pelayanan SKPD, Potensi dan
permasalahan aspek pengelolaan keuangan SKPD.

Analisis isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi SKPD: Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan
fungsi SKPD adalah kondisi atau hal yang harus

Memasukkan data kesenjangan
terpilah gender berdasarkan wilayah,
usia, status sosial, dan perbedaan
kemampuan yang menjadi fakta
dalam pelayanan SKPD

Struktur Renstra
SKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
Langkah Integrasi Gender

Tabel 6. Integrasi Gender dalam Dokumen Renstra SKPD

Analisis isu
kesenjangan Faktor
penyebab
kesenjangan internal
dan eksternal

Data Pembuka
Wawasan

GAP
(Langkah 1-9)

Dari alur penyusunan Rancangan Renstra SKPD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam dokumen
Renstra SKPD dengan mengacu kepada hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini
GAP diintegrasikan sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur Renstra SKPD sebagaimana tabel
berikut:
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Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal
yang perlu dilakukan untuk mencapai visi,
melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan
menangani isu strategis daerah yang dihadapi

Perumusan penjelasan visi, misi, tujuan, dan sasaran
pelayanan SKPD: Visi dan misi SKPD harus jelas
menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan
terbaik SKPD baik dalam upaya mewujudkan visi dan
misi kepala daerah maupun dalam upaya mencapai
kinerja pembangunan daerah pada aspek
kesejahteraan, layanan, dan peningkatan daya saing
daerah dengan mempertimbangkan permasalahan
dan isu strategis yang terkait.

diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi
SKPD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang
menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak
diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih
besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan,
akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan
layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.
Suatu isu strategis bagi SKPD diperoleh baik berasal
dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan
pembangunan maupun analisis eksternal berupa
kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi
SKPD di masa lima tahun mendatang.

Tahapan Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD

Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran

Struktur Renstra
SKPD

Memasukkan rumusan
penyelesaian masalah kesenjangan
dan ketidakadilan gender dalam
penjelasan visi, misi, tujuan dan
sasaran pelayanan

Langkah Integrasi Gender

Reformulasi
Tujuan

GAP
(Langkah 1-9)
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Perumusan strategi dan arah kebijakan: Rumusan
strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang
menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan
dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian
kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan
keinginan yang kuat bagaimana SKPD menciptakan
nilai tambah (value added) bagi stakeholder layanan
Kebijak an dirumusk an untuk membantu:
menghubungkan strategi kepada sasaran secara lebih
rasional; memperjelas strategi sehingga lebih
spesifik/fokus, konkrit, dan operasional; mengarahkan
pemilihan kegiatan bagi program prioritas yang menjadi
tugas dan fungsi SKPD yang lebih tepat dan rasional
berdasark an strategiyang dipilih dengan
memper timbangk an faktor-faktor penentu
keberhasilan untuk mencapai sasaran; dan
mengarahkan pemilihan kegiatan bagi program
prioritas yang menjadi tugas dan fungsi SKPD agar
tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan melanggar kepentingan umum.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan
yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah
dicapai, rasional, dan tepat waktu (untuk dapat
dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima] tahun ke
depan]. Perumusan sasaran perlu memperhatikan
indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau
kelompok sasaran yang dilayani, serta jenis pelayanan
yang terkait dengan indikator kinerja.

Tahapan Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD

Kebijakan dan
Program

Struktur Renstra
SKPD

Memasukkan rencana
aksi responsif gender yang tujuan
akhirnya adalah mencapai keadilan
dan kesetaraan gender sesuai isu
yang dianalisis.

Langkah Integrasi Gender

Rencana Aksi

GAP
(Langkah 1-9)
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Perumusan
Rencana Kegiatan,
Indikator Kinerja,
Kelompok Sasaran
dan Pendanaan
Indikatif

Perumusan rencana kegiatan, indikator kinerja,
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif:
Indikator keluaran program prioritas yang telah
ditetapkan tersebut merupakan indikator kinerja
program yang berisi outcome program. Outcome
merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka
menengah untuk beneficiaries/penerima manfaat
tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran
dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
Memasukkan ukuran kuantitatif
maupun kualitatif secara terpilah
berupa output dari setiap rencana
aksi hasil analisis gender dan
outcome (hasil atas pengaruh adanya
output].
Hal itu untuk menunjukkan kinerja
pelayanan yang mengurangi atau
menghapuskan kesenjangan gender.

Langkah Integrasi Gender

Pengukuran Hasil

GAP
(Langkah 1-9)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dalam lampirannya menggambarkan tahapan penyusunan RKPD sebagai berikut:

5.3. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Struktur Renstra
SKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan
Awal Renstra SKPD
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RPJMD Kab/
Kota

Pengolahan
data dan
informasi

Evaluasi
dokumen
RKPD Kab/
Kota tahun
lalu

Evaluasi
kinerja tahun
lalu

Analisis
Ekonomi dan
Keuangan
Daerah

Analisis
Gambaran
Umum Kondisi
Daerah

Dokumen
RKPD Kab/
Kota tahun
berjalan

Pelaksanaan
Forum Konsultasi
Publik

Perumusan
Prioritas dan
Sasaran
Pembangunan
Daerah beserta
pagu indikatif
Perumusan
program prioritas
beserta pagu
indikatif

Penelaahan
pokok-pokok
pikiran DPRD
Kab/Kota

Penyelarasan program
prioritas daerah beserta
Pagu indikatif

Perumusan
Kerangka
Ekonomi dan
Kebijakan
Keuangan
Daerah

Perumusan
Permasalahan
Pembangunan
Daerah Kab/
Kota

Penelaahan
Terhadap RPJMN
dan RPJMD
provinsi

RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA
Pendahuluan;
Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu ;
rancangan kerangka
ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan ;
prioritas dan sasaran
pembangunan ;
rencana program prioritas daerah

Penyusunan
Rancangan Renja
SKPD Kabupaten /
Kota

Surat Edaran KDH (perihal penyampaian
rancangan awal RKPD sebagai bahan
penyusunan rancangan renja SKPD)
 agenda penyusunan RKPD
 agenda forum SKPD
 agenda musrenbang RKPD
 batas waktu penyampaian
 rancangan renja SKPD kepada Bappeda

Gambar 11. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten/Kota
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Analisis gambaran umum kondisi daerah: Gambaran
umum kondisi daerah akan menjelaskan tentang
kondisi wilayah dan penduduk serta indikator capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Adapun indikator capaian
kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang penting
dianalisis meliputi 3 (tiga) aspek utama yaitu aspek
kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan
aspek daya saing daerah.

Isu Strategis
berdasarkan tugas
dan fungsi SKPD

Memasukkan data capaian kinerja
tahun lalu secara terpilah gender dan
data- data kesenjangan dan
ketidakadilan gender yangmenjadi
fakta di daerah sebagai bahan
evaluasi pelaksanaan RKPD
tahunlalu.

Evaluasi
pelaksanaan RKPD
setahun
sebelumnya

Pengolahan data dan informasi: Analisis data dan
informasi padabeberapa aspek pelayanan umum,
kesejahteraan sosial, dan daya saing diperlukan untuk
memperoleh gambaran tentang pengaruh dari
kebijakan pembangunan daerah yang dilaksanakan
pada tahun-tahun sebelumnya sekurang-kurangnya
selama setahun terakhir dalam rangka mengidentifikasi
sasaran prioritas yang belum tercapai, permasalahan
yang harus diatasi dan isu-isu penting untuk segera
ditangani dalam rancangan awal RKPD yang akan
disusun.

Memasukkan kesenjangan dan
ketidakadilan gender dan faktor
penyebabnya baik internal maupun
ekseternal berdasarkan data
kesenjangan capaian kinerja RKPD
tahun lalu dimasukkan dalam
rumusan masalah pembangunan

Langkah Integrasi Gender

Struktur RKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD

TABEL 7. INTEGRASI GENDER DALAM DOKUMEN RKPD

Analisis factor
penyebab
kesenjangan internal
dan eksternal

Analisis kesenjangan
gender

Data Pembuka
Wawasan

GAP
(Langkah 1-9)

Dari bagan alir penyusunan rancangan awal RKPD tersebut dapat dilakukan integrasi gender dalam
dokumen RKPD dari hasil analisis gender menggunakan alat/metode GAP. Dalam hal ini GAP diintegrasikan
sebagai pola pikir penyusunan dalam setiap struktur RKPD sebagaimana tabel berikut:
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Analisis ekonomi dan keuangan daerah: perumusan
dilakukan dengan mendasarkan pada hasil analisis
terhadap kerangka ekonomi daerah dan pendanaan

Anailisis masalah pembangunan: mengidentifikasi
berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/
kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu,
khususnya yang berhubungan dengan kemampuan
manajemen pemerintahan dalam memberdayakan
kewenangan yang dimilikinya.

Evaluasi Kinerja Tahun Lalu: Kegiatan review ini
menggunakan dokumen hasil evaluasi pelaksanaan
RKPD yang bersumber dari Laporan
Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), atau
dokumen khusus hasil evaluasi tahun-tahun
sebelumnya. Hasil evaluasipelaksanaan tahun lalu
digunakan untuk melihat sejauh mana pencapaian
program dan kegiatan serta faktor-faktor apa saja yang
menghambat atau mendorong capaian
program/kegiatan. Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD
tahun lalu serta tahun-tahun sebelumnya pada periode
RPJMD dikompilasikan sehingga dapat diperoleh
gambaran kinerja pencapaian terhadap target RPJMD,
sebagai bahan pertimbangan arah kebijakan, misalnya
bidang-bidang urusan pemerintahan apa saja yang
perlu dipacu perkembangannya dan yang perlu
dipertahankan kinerjanya

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Rancangan
Kerangka Ekonomi
Daerah Beserta

Struktur RKPD

Memasukkan data kontribusi
perempuan dan laki-laki terhadap
pendapatan asli daerah. Siapa

Langkah Integrasi Gender

GAP
(Langkah 1-9)

62

Pedoman Teknis
Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender Di Daerah

Memasukkan rencana
aksi responsif gender yang tujuan
akhirnya adalah mencapai keadilan
dan kesetaraan gender sesuai isu
yang dianalisis.

Kebijakan dan
Program

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan:
suatu prioritas pembangunan daerah pada dasarnya
(berisi) program-program unggulan SKPD (terpilih)
yang paling tinggi relasinya (leading indicators) bagi
tercapainya target sasaran pembangunan daerah tahun
rencana. Dalam menentukan prioritas pembangunan,
terlebih dahulu dilakukan identifikasi permasalahan
pembangunan daerah yang bersifat internal maupun
eksternal. Setelahd iketahui factor penyebab atau
pemicu secara internal maupun eksternal kemudian
dapat disusun prioritas dan sasaran pembangunan
beserta program prioritas.

Penetapan program Prioritas dan pagu indikatif:
program prioritas yaitu program yang diselenggarakan
oleh SKPD yang merupakan program prioritas baik
secara langsung maupun tidak langsung mendukung
capaian program pembangunan daerah atau prioritas
pembangunan daerah dan berhubungan dengan
pemenuhan kebutuhan dasar dan sarat layanan
minimal.

sajakah yang berkontribusi paling
besar dalam PAD, apakah PAD masih
membebani kelompok perempuan
atau kelompok rentan lainnya secara
tidak adil.

Kerangka
Pendanaan

tahun rencana, selanjutnya dituangkan dan dirumuskan
menjadi sebuah rancangan kerangka ekonomi daerah
dan kerangka pendanaan.

Langkah Integrasi Gender

Struktur RKPD

Tahapan Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Rencana Aksi
Pengukuran
Hasil (Indikator
Output dan
Outcome)

GAP
(Langkah 1-9)

5.4. Integrasi Gender dalam Dokumen Rencana Kerja
(Renja) SKPD
Integrasi gender ke dalam format Renja SKPD dari hasil analisis gender
menggunakan alat analisis GAP adalah sebagi berikut:
Tabel 8. Integrasi Gender dalam Dokumen Renja SKPD
Struktur Renja SKPD

Langkah Integrasi Gender

GAP
(Langkah 1-9)

Urusan/Bidang Urusan Urusan pemerintahan daerah, uraian nama
Pemerintahan Daerah dan bidang urusan pemerintahan daerah sesuai
dengan PP No. 38 Tahun 2007, uraian judul
Program/Kegiatan
program yang direncanakan (sesuai
dengan Permendagri No. 13 Tahun 2006)
Indikator Kinerja Program Uraian indikator hasil program yang akan Indikator Kinerja
( O u t c o m e ) / K e g i a t a n dicapai selama periode Renstra SKPD yang (Langkah 9)
direncanakan sebagaimana tercantum
(Output)
dalam Renstra SKPD, atau yang telah
disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi.
Indikator kinerja kegiatan (output/
keluaran), adalah sesuatu yang diharapkan
langsung dapat dicapai suatu kegiatan
yang dapat berupa fisik atau non fisik, yang
diharapkan dapat mengurangi
ketimpangan gender. Indikator atau tolok
ukur keluaran digunakan untuk mengukur
keluaranyang dihasilkan dari suatu
kegiatan. Indikator kinerja kegiatan yang
memuat ukuran spesifik secara kuantitatif
dan/atau kualitatif masukan, keluaran yang
akan dicapai dari kegiatan yang
menampilkan data terpilah, jika kegiatan
tersebut melibatkan perempuan dan lakilaki. Tetapi jika hasil dari kegiatan tersebut
berupa fisik, maka target kinerjanya
disesuaikan dengan volume hasil kegiatan,
dengan mempertimbangkan aspek
konsistensi dan rumusan indikator dan
kerangka kinerja logis, sejak dari input,
kegiatan, keluaran, hasil, dan dampak.

Pedoman Teknis
Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender Di Daerah

63

Struktur Renja SKPD
Rencana
Tahun
( Tahun
rencana)
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Langkah Integrasi Gender

GAP
(Langkah 1-9)

Lokasi

lokasi dari kegiatan untuk tahun rencana, Rencana Aksi
yang penentuannya mengacu pada analisis (Langkah 7)
gender yang mempertimbangkan
keterlibatan perempuan danlaki-laki atau
kelompok rentan lainnya. Selain itu
penentuan lokasi harus mempertimbangkan tingkat kesenjangan gender atau
prevalensi kasus berbasis gender yang
tinggi.

Target
Capaian
kinerja

Target kinerja capaian program/kegiatan Indikator Kinerja
pada tahun rencana yang memuat ukuran (Langkah 9)
spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif hasil yang akan dicapai dari
p ro gr a m . Ta rg e t c a p a i a n h a r u s
menampilk an data terpilah, jik a
program/kegiatan tersebut tersebut
melibatkan perempuan dan laki-laki. Tetapi
jika hasil dari kegiatan tersebut berupa
fisik, maka target kinerjanya disesuaikan
dengan apa yang menjadi target dari hasil
pembangunan fisik tersebut, dengan
mempertimbangkan aspek konsistensi dan
rumusan indikator dengan kerangka
kinerja logis

Kebutuhan
dana/ pagu
indikatif

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk
mendanai program/kegiatan pada tahun
rencana Memuat kebutuhan dana untuk
tahun berikutnya dari tahun anggaran
yang direncanakan, guna memastikan
kesinambungan kebijakan yang telah
disetujui untuk setiap program dan
kegiatan, yang mempertimbang-kan aspek
ekonomi, efisien, dan efektif.

Sumber
dana

Diisi dengan obyek pendapatan daerah
dan penerimaan pembiayaan daerah yang
dapat dijadikan sebagai sumber
pendanaan program dan kegiatan, antara
lain: PAD, terdiri dari: pajak daerah, retribusi
daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan, lain- lain pendapatan asli
daerah yang sah. Dana Perimbangan,
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Struktur Renja SKPD

Langkah Integrasi Gender

GAP
(Langkah 1-9)

terdiri dari: dana bagi hasil pajak/bagi hasil
bukan pajak, dana alokasi umum, dana
alokasi khusus. Lain-lain pendapatan
daerah yang sah, terdiri dari: pendapatan
hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak
dari provinsi dan pemerintah daerah
lainnya, dana penyesuaian dan otonomi
khusus, bantuan keuangan dari provinsi
atau pemerintah daerah lainnya.
Penerimaan pembiayaan, terdiri dari: sisa
lebih perhitungan anggaran tahun
anggaran sebelumnya, pencairan dana
cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah
yang dipisahkan, penerimaan pinjaman
daerah, penerimaan kembali pemberian
pinjaman, penerimaan piutang daerah.
Catatan: obyek pendapatan daerah dan
penerimaan pembiayaan daerah sesuai
dengan kewenangan provinsi/
kabupaten/kota.
Catatan penting

Prak iraan
M a j u
Rencana
Tahun

Catatan atas program/kegiatan yang
diusulkan (program/ kegiatan lanjutan,
program/kegiatan mendesak, rancangan
awal RKPD, prioritas hasil analis kebutuhan,
dsb.), dengan tetap mengacu pada analisis
gender, yang bertujuan untuk mengurangi
kesenjangan gender.

Data Pembuka Wawasan (Langkah 2)
Isu Kesenjangan
(Langkah 3-5)
Reformulasi Tujuan
(Langkah 6)
Rencana Aksi
(Langkah 7)

Target
capaian
kinerja

Target kinerja terukur dari capaian
program/ kegiatan untuk prakiraan maju
pada tahun berikutnya sesudah tahun
rencana, yang mempertimbangkan aspek
keberlanjutan dari program tahun
sebelumnya berdasarkan analisis gender
untuk mengurangi kesenjangan gender.

Data Dasar
(Langkah 8)
Indikator Kinerja
(Langkah 9)

Kebutuhan
Dana/
pagu
indikatif

Jumlah dana yang dibutuhkan untuk
mendanai program/kegiatan prakiraan
maju, dengan mempertimbangkan aspek
ekonomis, efektif, dan efisien.
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5.5. Penganggaran yang Responsif Gender
Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin
keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam aspek akses,
partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan. Perencanaan ini dibuat
dengan mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, permasalahan, dan
pengalaman perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya
maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam konteks perencanaan daerah,
PRG ini direfleksikan dalam dokumen RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan
Renja SKPD.
Perencanaan Responsif Gender diharapkan dapat menghasilkan
Anggaran Responsif Gender (ARG), di mana kebijakan pengalokasian
anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara
perempuan dan laki-laki. ARG ini direfleksikan dalam dokumen KUA-PPAS,
RKA SKPD dan DPA SKPD.
Dengan mengimplementasikan PRG dan ARG diharapkan
perencanaan dan penganggaran daerah dapat:
1.

Lebih efektif dan efisien.
Pada analisis situasi/analisis gender dilakukan pemetaan peran
perempuan dan laki-laki, kondisi perempuan dan laki-laki,
kebutuhan perempuan dan laki-laki serta permasalahan
perempuan dan laki- laki. Dengan demikian analisis gender akan
mengurai dan memberikan jawaban yang lebih tepat untuk
memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki dalam penetapan
program/kegiatan dan anggaran, menetapkan kegiatan apa yang
perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa
yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah
program/kegiatan, kapan dan bagaimana program/kegiatan
akan dilakukan.

2.

Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat
pembangunan.
Dengan analisis situasi/analisis gender akan dapat
mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan
kebutuhan antara perempuan dan laki-laki, sehingga dapat
membantu para perencana maupun pelaksana untuk
menemukan solusi dan sasaran yang tepat dalam rangka
menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.
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Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
penyusunan PRG dan ARG yaitu:
1.

Syarat utama untuk melaksanakan PRG dan ARG adalah kemauan
politik dan komitmen dari pembuat kebijakan publik;

2.

Penerapan PRG dan ARG fokus pada program dan kebijakan
dalam rangka:
a)

Penugasan prioritas pembangunan daerah yang
mendukung prioritas pembangunan nasional dan
pencapaian MDGs;

b)

Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) berdasarkan
pencapaian SPM; dan/atau;

c)

Pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

3.

PRG dan ARG merupakan penyusunan perencanaan dan
anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga
negara, baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan
kesetaraan gender).

4.

PRG dan ARG bukan fokus pada perencanaan dan penyediaan
anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan
gender saja, tapi lebih luas lagi, bagaimana perencanaan dan
anggaran keseluruhan dapat memberikan manfaat yang adil
untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti:
a)

PRG dan ARG bukanlah program dan anggaran yang terpisah
untuk perempuan dan laki-laki;

b)

PRG dan ARG sebagai pola anggaran yang akan
menjembatani kesenjangan status, peran dan
tanggungjawab antara perempuan dan laki-laki;

c)

PRG dan ARG bukanlah dasar yang dapat dijadikan untuk
meminta tambahan alokasi anggaran;

d)

PRG dan ARG tidak selalu berarti penambahan program dan
anggaran yang dikhususkan untuk program perempuan;

e)

PRG dan ARG bukan berarti ada jumlah program dan alokasi
dana 50% untuk perempuan dan 50% untuk laki-laki dalam
setiap kegiatan;
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f)

Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam:
-

Proses perencanaan partisipatif di mana perempuan
dan laki- laki terlibat dan menyampaikan aspirasi serta
kebutuhan mereka secara aktif.

-

Dokumen perencanaan, baik secara tersurat maupun
tersirat dalam rumusan kondisi daerah, visi dan misi,
isu strategis, sasaran, program atau kegiatan suatu
SKPD yang berkomitmen untuk mengurangi
kesenjangan gender.

-

Program dan kegiatan khusus pemberdayaan
perempuan.

-

Indikator dan target yang terpilah.

-

Target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait
gender tertentu.

Instrumen PPRG dalam Siklus Perencanaan dan
Penganggaran Daerah
PPRG dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan Gender
Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender. Hasil analisis
yang dilakukan dan GBS dijadikan acuan dalam menyusun seluruh
dokumen perencanaan dan penganggaran.
Kemudian hasil analisis gender dalam dokumen perencanaan
dituangkan dalam dokumen penganggaran sebagai respon dari sisi alokasi
anggaran, RKPD dituangkan dalam KUA-PPAS dan Renja SKPD dituangkan
dalam RKA SKPD. KUA-PPAS kemudian dijabarkan dalam RKA SKPD. Untuk
memastikan bahwa penganggaran sudah merespon kesenjangan dalam
analisis gender, dibutuhkan satu pernyataan bahwa ada alokasi anggaran
dalam program dan kegiatan untuk untuk mengatasi permasalahan
kesenjangan gender. Pernyataan ini dituangkan dalam GBS yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari RKA-SKPD. Kumpulan RKA dari seluruh SKPD
menjadi dokumen APBD.
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5.5.1. Analisis Gender
Dalam melakukan proses perencanaan dan penganggaran agar
responsif gender, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganalisis
adanya isu kesenjangan gender dalam output kegiatan. Pada proses ini
diperlukan piranti untuk melakukan analisis gender, seperti model:
Harvard, Moser, SWOT, PROBA, GAP, dan lain sebagainya. Tahap analisis
gender dalam proses PPRG dapat menggunakan alat analisis Gender
Analysis Pathway (GAP) sebagaimana yang ada dalam contoh. Dengan
telah teridentifikasinya isu kesenjangan gender yang ada pada level
output, informasi yang di dapat kemudian dimasukkan ke dalam dokumen
GBS.
Analisis yang digunakan sebagai contoh dalam pedoman ini adalah
Gender Analysis Pathway (GAP) yang meliputi sembilan langkah sebagai
berikut:
Langkah 1

Melaksanakan analisis tujuan dan sasaran kebijakan,
program dan kegiatan yang ada.

Langkah 2

Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin dan usia.
Hasil kajian, riset, dan evaluasi dapat digunakan sebagai
pembuka wawasan untuk melihat apakah ada
kesenjangan gender (baik data kualitatif maupun
kuantitatif ). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat
menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya.

Langkah 3

Identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan
berdasarkan:
a.

akses, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program
pembangunan telah memberikan ruang dan
kesempatan yang adil bagi perempuan dan laki-laki;

b. partisipasi, yaitu identifikasi apakah kebijakan atau
program pembangunan melibatkan secara adil bagi
perempuan dan laki-laki dalam menyuarakan
kebutuhan, kendala, termasuk dalam pengambilan
keputusan;
c.

kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program
memberikan kesempatan penguasaan yang sama
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kepada perempuan dan laki-laki untuk mengontrol
sumberdaya pembangunan;
d. manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program
memberikan manfaat yang adil bagi perempuan dan
laki- laki.
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Langkah 4

Menemukenali sebab kesenjangan di internal lembaga
(budaya organisasi) yang menyebabkan terjadinya isu
gender.

Langkah 5

Menemukenali sebab kesenjangan di eksternal lembaga,
yaitu di luar unit kerja pelaksana program, sector lain, dan
masyarakat/lingkungan target program.

Langkah 6

Reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang
ada saat ini belum responsif gender). Reformulasi ini harus
menjawab kesenjangan dan penyebabnya yang
diidentifikasi di langkah 3,4, dan 5.

Langkah 7

Menyusun rencana aksi, menetapkan prioritas, output dan
hasil yang diharapkan dengan merujuk isu gender yang
telah diidentifikasi. Rencana aksi tersebut merupakan
rencana kegiatan untuk mengatasi kesenjangan gender.

Langkah 8

Menetapkan base-line atau data dasar yang dipilih untuk
mengukur suatu kemajuan atau progres pelaksanaan
kebijakan atau program. Data dasar tersebut dapat diambil
dari data pembuka wawasan yang relevan dan strategis
untuk menjadi ukuran.

Langkah 9

Menetapkan indikator kinerja (baik capaian output
maupun outcome) yang mengatasi kesenjangan gender
di langkah 3,4, dan 5.
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Data
Pembuka
Wawasan

Faktor
Kesenjangan

Sebab
Sebab
Kesenjangan Kesenjangan
Internal
Eksternal

Reformulasi
Tujuan

Rencana Aksi

Basis Data
(Base-line)

Indikator
Kinerja

Catatan:
a. Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, atau
sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan prioritas.
b. GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 13
Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan ciri dan atau lokasi yang sama.
c. Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka analisis gender
menggunakan GAP berbasis kegiatan.

Nama
Kebijakan/
Program/
Kegiatan

Tabel 9. Matrik Gender Analysis Pathway (GAP)

Jika dituangkan dalam matrik, analisis Gender Analysis Pathway (GAP) adalah sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

5.5.2. Gender Budget Statement (GBS)
Gender Budget Statement (GBS) adalah Pernyataan Anggaran Gender
yang disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar
ARG) merupakan dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender dan
disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu kegiatan
telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah
dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk menangani
permasalahan gender tersebut. GBS dalam proses penganggaran daerah
disusun pada saat persiapan RKA SKPD dan ditandatangani oleh Kepala
SKPD.
Untuk menjaga konsistensi antara GAP dan GBS, perlu dikaitkan
antara keduanya. Berikut adalah tabel yang menggambarkan keterkaitan
antara GAP dan GBS sebagaimana berikut:
Tabel 10. Keterkaitan GAP dan GBS
Tahapan

GBS
(komponen dan cara pengisian)

Langkah 1

Kebijakan/program/kegi
atan

Program/kegiatan: rumusannya sesuai hasil
restrukturisasi program/ kegiatan yang tercantum
dalam dokumen perencanaan (RK A).
Jika program yang dicantumkan merupakan
program multiyears, maka GBS disusun cukup
satu saja, tetapi setiap tahun dilakukan
penyesuaian sesuai dengan capaian program.

Langkah 2

Data pembuka wawasan

Langkah 3

Faktor kesenjangan

Langkah 4

Sebab kesenjangan
internal
Sebab kesenjangan
eksternal

Analisis situasi: berisi uraian ringkas yang
menggambarkan persoalan yang akan
ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang
menghasilkan output.
Analisis ini mencakup data pembuka wawasan,
faktor kesenjangan, dan penyebab permasalahan
kesenjangan gender, serta menerangkan bahwa
keluaran dan hasil kegiatan yang akan dihasilkan
mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran
tertentu.
Pengambilan butir-butir dari "langkah GAP"
disusun dalam bentuk narasi yang singkat, padat
dan mudah dipahami bagi pembaca. Isu gender
dapat dilihat melalui aspek: akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat.

Langkah 5
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GAP
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Tahapan

GAP

GBS
(komponen dan cara pengisian)

Langkah 6

Reformulasi tujuan

Capaian Program, Tolok Ukur: Merupakan
indikator-indikator kinerja yang akan dicapai
dengan adanya kegiatan-kegiatan untuk
mendukung tercapainya tujuan program. Capaian
program terdiri dari tolok ukur serta indikator
dan target kinerja yang diharapkan.

Langkah 7

Rencana aksi

Rencana aksi (Kegiatan- kegiatan yang
berkontribusi pada kesetaraan gender)terdiri atas:
kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil
yang diharapkan.
Tidak semua kegiatan dicantumkan. Pilih kegiatan
prioritas yang secara langsung mengubah kondisi
kearah kesetaraan gender.

Langkah 8

Data dasar (baseline)

Langkah 9

Indikator kinerja

Mendukung capaian program, indikator dan
target kinerja
Capaian program, indikator dan target kinerja

Tabel di bawah ini adalah format GBS untuk memastikan suatu
kegiatan sudah responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki.
Tabel 11. Format Gender Budget Statement dan Cara Penyusunannya
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KEPALA SKPD

NAMA
Pangkat/Gol
NIP
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BAB 6. STRATEGI ADVOKASI
Pengertian advokasi dalam Panduan ini adalah aksi strategis dan
terpadu yang dilakukan oleh anggota Tim Pokja maupun Tim Pokja untuk
memasukkan isu gender dalam perubahan iklim ke dalam agenda
kebijakan, mendorong para pembuat kebijakan untuk menyelesaikan
masalah tersebut, dan membangun basis dukungan atas kebijakan publik
yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut.
Agar advokasi efektif, Tim Pokja perlu mendefinisikan visi jangka
panjangnya tentang sebuah perubahan sosial yang diinginkan terkait
keadilan bagi seluruh komponen penduduk, yaitu laki-laki, perempuan,
anak perempuan, anak laki-laki, penduduk lanjut usia dan penyandang
disabilitas, dalam hal akses dan partisipasi serta mendapatkan manfaat
yang setara dan memiliki suara dalam pengambilan keputusan terkait
aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim; dan menetapkan tujuan dan
sasaran perubahan spesifik yang ingin dicapai.
Untuk itu, langkah-langkah berikut perlu dilakukan untuk mencapai
tujuan advokasi:
1.

Pemetaan isu-isu gender dalam perubahan iklim secara seksama
berdasarkan data kuantitatif, misalnya hasil survey, dan data
kualitatif, misalnya hasil wawancara dengan responden di sekitar
wilayah yeng terdampak langsung dan tidak langsung dari
perubahan iklim. Pemetaan ini dilakukan berdasar kelompok
gender, kewilayahan, dampak langsung perubahan
iklim/bencana, dan aktor atau pemangku kepentingan yang
terlibat sesuai kebutuhan dan ketersediaan data.

2.

Menganalisis isu-isu gender yang teridentifikasi untuk
mengetahui keterkaitan dan implikasi kebijakan yang ada serta
alternative solusinya.

3.

Menentukan strategi yang tepat untuk setiap isu, meliputi:
a.

Advokasi legislatif (DPRD) dan lembaga eksekutif terkait
kebijakan dan anggaran untuk mengatasi berbagai isu
gender yang terlah dipetakan/teridentifikasi dalam kajian
pada langkah nomor 1;
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b.

Advokasi media untuk mengkomunikasikan pesan dan
mempengaruhi masyarakat dalam jumlah besar dalam
waktu cukup singkat untuk mengubah perilaku dan
meningkatkan kesadaran masyarakat tentang adaptasi
perubahan iklim;

c.

Membentuk aliansi dengan berbagai organisasi yang satu
visi dalam memperjuangkan kesetaraan gender dan adaptasi
perubahan iklim yang berkeadilan.

d.

Pelatihan Analisis Gender dan pengintegrasiannya dalam
penyusunan dokumen-dokumen perencanaan dan
penganggaran.

Langkah-langkah advokasi di atas sangat strategis untuk dilakukan,
khususnya jika suatu daerah belum memiliki dokumen kajian kerentanan
dan strategi ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim. Dalam
hal kedua dokumen dimaksud sudah tersedia, pada suatu tahap tertentu
strategi advokasi juga masih diperlukan, utamanya dalam rangka untuk
memperbarui dokumen kajian kerentanan dan stragei ketahanan daerah
agar responsif gender serta dalam rangka memperkuat dukungan program
dan anggaran yang sudah ada agar lebih responsif gender.
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BAB 7. P E N U T U P
Pedoman adaptasi perubahan iklim yang responsif gender ini disusun
dengan pendekatan pembangunan berwawasan kependudukan,
kesetaraan gender dan inklusi sosial.Masyarakat miskin, laki-laki,
perempuan, anak perempuan,anak laki-laki, penduduk lanjut usia,
penyandang disabilitas dan kelompok marjinal lainnya memiliki akses
dan kesempatan yang berbeda dalam pembangunan serta memiliki
derajat keterpaparan, kepekaan dan kapasitas adaptasi yang berbeda
dalam merespon dampak perubahan iklim.
Situasi ini memerlukan perhatian dari seluruh pihak, sehingga dengan
pandangan umum terhadap isu gender dan inklusi sosial tersebut,
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
menetapkan panduan bagi pemerintah daerah dalam perencanaan dan
pelaksanaan aksi adaptasi perubahan iklim, dengan mengintegrasikan
isu gender di dokumen Kajian Kerentanan dan Risiko Iklim, dokumen
Strategi Ketahanan Daerah serta dokumen perencanaan dan
penganggaran daerah.
Panduan ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah,
khususnya driver (penggerak) pengarusutamaan gender yang meliputi
Bappeda, Badan Pelaksana PUG, serta SKPD terkait dalam penanganan
perubahan iklim. Pemerintah Daerah yang memiliki tingkat kompleksitas
yang tinggi perlu mempertimbangkan kerentanan wilayahnya dan isu
gender yang ada, baik daerah tersebut sudah memiliki kapasitas dan
pendanaan, maupun tidak. Pemahaman dalam membangun daerah yang
berketahanan terhadap perubahan iklim dan adil gender akan
meningkatkan justifikasi untuk melaksanakan aksi-aksi mitigasi maupun
adaptasi perubahan iklim di dalam pembangunan dan juga
pengarusutamaan gender di dalam lingkup pemerintahan.Lembaga
swadaya masyarakat yang memiliki keberpihakan terhadap kesejahteraan
perempuan dan anak diharapkan dapat mendampingi masyarakat
beradaptasi terhadap perubahan iklim, sesuai arahan panduan ini.
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LAMPIRAN 1: KEMITRAAN
KPP-PA dalam proses menyusun Panduan Teknis ini dibantu oleh tiga
organisasi/lembaga masyarakat yang giat dalam pendampingan teknis
dan peningkatan kapasitas pemerintah daerah di bidang-bidang antara
lain tata pemerintahan yang baik, kesetaraan gender, perubahan iklim,
pemberdayaa masyarakat serta perencanaan dan penganggaran. Berikut
adalah profil ketiga organisasi dimaksud.
Mercy Corps Indonesia adalah
organisasi lokal yang berpusat di
Jakarta. Mercy Corps Indonesia
membantu masyarakat untuk pulih
dari kondisi krisis yang mereka hadapi
dan kemudian mengubahnya menjadi kesempatan untuk meningkatkan
kualitas hidup. Didasari kebutuhan lokal, program didisain untuk
membantu masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan alat dan
dukungan yang masyarakat butuhkan. Mercy Corps Indonesia merupakan
bagian dari keluarga besar Mercy Corps, organisasi non-profit internasional
yang berdiri tahun 1979, yang telah membantu masyarakat di wilayahwilayah rentan di 42 negara dan telah membantu lebih dari 19 juta orang
dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Di Indonesia, Mercy Corps telah
membantu lebih dari 1 juta penduduk Indonesia yang tersebar di berbagai
wilayah Indonesia sejak tahun 1999. Mercy Corps Indonesia fokus untuk
dapat membantu masyarakat prasejahtera menghadapi isu perkotaan
dan pengurangan kemiskinan, serta isu di wilayah pedesaan. Mercy Corps
Indonesia menyediakan baik bantuan darurat dan program jangka panjang
untuk dapat membangun kembali dengan lebih baik melalui
meningkatkan infrastruktur masyarakat, ketahanan dan peluang ekonomi
di berbagai daerah yang menantang dan sulit di Indonesia. Mercy Corps
Indonesia bekerja di berbagai wilayah di Jawa, Sumatra, Kalimantan,
Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timor, Maluku, Papua,
dan Papua Barat.

Pedoman Teknis
Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender Di Daerah

79

APEKSI adalah Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh
Indonesia yang beranggotakan 98 kota di Indonesia
yang bertujuan untuk membantu kota dalam
melaksanakan otonomi daerah dan menciptakan iklim
yang kondusif bagi pembentukan kerjasama antar
pemerintah daerah. Sejalan dengan semangat
desentralisasi dan demokrasi, APEKSI telah membantu
anggotanya untuk mencapai kesejahteraan sosial yang
lebih baik melalui demokrasi, partisipasi masyarakat, keadilan dan akses
yang sama untuk keragaman dan potensi setempat. APEKSI memfokuskan
pengembangan dan pendampingan bagi pemerintah kota di Indonesia
dalam kerjasama antar daerah, peningkatan kapasitas, advokasi kebijakan,
informasi dan komunikasi dan kemitraan dalam berbagai isu pemerintahan.
PATTIRO (Pusat Telaah dan
Informasi Regional) didirikan
pada tanggal 17 April 1999 di
Jakarta; sebuah organisasi non
pemerintah yang berupaya
mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan
peningkatan partisipasi publik di Indonesia. PATTIRO berupaya mendorong
terwujudnya tujuan otonomi daerah, yaitu peningkatan kualitas pelayanan
publik yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fokus PATTIRO terdiri dari tiga area, yang merupakan komponen strategis
dari local governance, yaitu akuntabilitas pelayanan publik (public service
accountability); transparansi informasi publik (public information
transparency); dan refomasi pengelolaan anggaran publik (public finance
management reform) termasuk di dalamnya perencanaan penganggaran
responsive gender (gender responsive budget). Sejak berdiri pada 1999,
PATTIRO telah mengembangkan berbagai penelitian, peningkatan
kapasitas, asistensi teknis, reformasi kebijakan daerah, pengembangan
model/inovasi pelayanan publik dan partisipasi masyarakat, serta kemitraan
(ASEAN) dan internasional. Melalui jaringan PATTIRO Raya yang tersebar
di 17 daerah, PATTIRO telah bekerja di 17 Propinsi seperti Banten, Jawa
Timur, NTT, NTB, Papua dan Papua Barat, dan 70 kabupaten/kota, seperti
Serang, Tangerang, Semarang, Pekalongan, Surakarta, Malang, Jeneponto,
dan Makassar.
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LAMPIRAN 2: PROFIL TIM PENYUSUN
Ciput Eka Purwianti adalah Kepala Bidang Fasilitasi
dan Advokasi Gender dalam Sumberdaya Alam dan
Lingkungan di Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KPP-PA). Bekerja di KPPPA sejak
tahun 2001 dan dengan latar belakang ilmu statistika
dan pembangunan internasional terkait gender dan
pembangunan, Ciput aktif dalam penyusunan data
terpilah, profil gender, dan pedoman tentang PUG dan
PPRG bagi pemerintah daerah. Dalam tugasnya telah juga mendampingi
sejumlah pemerintah daerah untuk penguatan Kelompok Kerja PUG dan
implementasi perencanaan dan penganggaran yang responsif pada
perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan berdasarkan peran
gendernya di ranah publik, domestik dan sosial.

panduan ini.

Jufrinal adalah Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi
Gender dalam Sumberdaya Alam dan Lingkungan di
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak. Sebagai pejabat senior di KPP-PA,
pengalamannya dalam pengembangan kebijakan dan
instrumen untuk implementasi pengarusutamaan
gender dan pemberdayaan perempuan di tingkat pusat
dan daerah telah memperkaya aspek teknis dari

Piva Bell aktif sebagai Gender Focal Point Mercy Corps
Indonesia, berfokus pada pengarusutamaan isu gender
dalam berbagai program Mercy Corps Indonesia melalui
kerjasama dengan berbagai stakeholder terkait baik
ditingkat nasional maupun lokal. Selain itu saat ini juga
aktif sebagai Koordinator Monitoring dan Evaluasi bagi
program Jejaring Kota-kota Berketahanan Iklim di Asia
(Asian Cities Climate Change Resilience Network - ACCCRN)
dan anggota dari Indonesia Response Team (IRT) Mercy Corps Indonesia
untuk aksi tanggap darurat bencana di dalam dan luar Indonesia.
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Putra Dwitama aktif sebagai National Partnership
Coordinator untuk Program Jejaring Kota-Kota
Berketahanan Iklim di Asia (Asian Cities Climate Change
Resilience Network - ACCCRN ) di Mercy Corps Indonesia.
Aktif mendorong pengarusutamaan ketahanan kota
pada kebijakan dan regulasi di tingkat nasional, untuk
memperluas aksi adaptasi perubahan iklim di tingkat
lokal melalui fasilitasi perencanaan pembangunan,
koordinasi multi sektor dan praktisi, dan forum dialog nasional.
Shinta Michiko Puteri aktif sebagai Resilience Planning
Specialist, saat ini bekerja di Mercy Corps Indonesia
untuk program Jejaring Kota-kota Berketahanan Iklim
di Asia (Asian Cities Climate Change Resilience Network
- ACCCRN) dan fokus pada penyusunan instrumen,
produk pengetahuan, dan aplikasi dari isu ketahanan
kota yang mendukung program ACCCRN berdasarkan
pada penelitian dan bukti empiris. Bekerja bersama
dengan berbagai stakeholder; pemerintah pusat dan
daerah, ak ademisi, dan berbagai lembaga lainnya dalam
mengarusutamakan isu ketahanan kota dan adaptasi perubahan iklim ke
dalam kebijakan di berbagai tingkat.
Sri Indah Wibi Nastiti bergabung dengan Apeksi sejak
tahun 2008 untuk Pengembangan Kapasitas dan
Kerjasama Antar Daerah dan sejak 2012 diberi mandat
menjadi Direktur Pengembangan Program dan
Advokasi. Pengalaman dalam isu pemerintahan daerah
dimulai sejak bergabung dengan ADEKSI (Asosiasi
DPRD Kota Seluruh Indonesia) pada tahun 2002 - 2006
serta pengalaman manajemen program sejak
sebelumnya aktif di organisasi lingkungan WALHI. Aktif mengawal program
kerja APEKSI dan pengembangan jejaring baik secara nasional maupun
internasional dalam berbagai isu pemerintahan.
Yulius Hendra saat ini adalah gender advisor di Pattiro.
Mulai ikut serta menggeluti isu gender sejak tahun 2006
dalam pengembangan modul perencanaan dan
penganggaran responsif? gender sampai sekarang.
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