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BAB 1 PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  
Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) 
adalah program yang secara penuh merealisasikan potensi pengurangan kemiskinan melalui 
peningkatan ketahanan pangan dengan pengelolaan pertanian beririgasi. Program dilatar belakangi 
dengan satu pengertian bahwa kenyataan berikut merupakan faktor-faktor yang menghambat 
peningkatan produktivitas petani penggarap di Indonesia, adalah: (i) Kelembagaan petani, air dan 
irigasi lemah; (ii) Sistem irigasi kurang dan buruk pemeliharaannya; (iii) Kurang tenaga dan lemahnya 
penyuluhan pertanian; (iv) Prasarana kurang dan buruk pemeliharaannya; (v) Akses petani penggarap 
kepada sumber pembiayaan desa terbatas; (vi) Kepemilikan lahan tidak jelas; (vii) Kesenjangan 
teknologi, dan (viii) Potensi komoditas bernilai tinggi terabaikan. Lokasi IPDMIP di 16 Provinsi dan 74 
kabupaten adalah termasuk daerah sentra produksi padi nasional. 
Program IPDMIP dilaksanakan melalui penyelenggaraan proses penguatan kapasitas kelembagaan 
pemerintahan daerah dan masyarakat dalam mencapai peningkatan: (a) Penguatan kelembagaan 
pemerintah daerah dalam pelaksanaan prinsip-prinsip PPSIP; (b) Penguatan kapasitas kelembagaan 
masyarakat dalam mencapai peningkatan kinerja perencanaan dalam pengelolaan pertanian 
beririgasi; dan (c) Keberlanjutan pelaksanaan irigasi partisipatif di tingkat pemerintah daerah dan 
masyarakat melalui internalisasi prinsip-prinsip PPSIP ke dalam RPJMD dan penguatan kinerja 
Kelembagaan Pengelolaan Irigasi (KPI). 
Sasaran jangka panjang yang akan dicapai Program IPDMIP adalah meningkatkan pertumbuhan 
ekonomi dan mengurangi kemiskinan pedesaan pada kabupaten-kabupaten di Indonesia yang 
berpartisipasi, dengan mengedepankan keberlanjutan  desentralisasi  pengelolaan  pertanian  
beririgasi  pada  tingkat  Daerah irigasi (DI) sesuai kewenangannya, dan meningkatkan produksi atau 
hasil tanaman beririgasi sehingga memberikan peluang terhadap peningkatan pendapatan petani 
danpencapaian kesejahteraan masyarakat. 
Sehubungan dengan hal tersebut dibutuhkan bantuan teknis yang mampu mendampingi pemerintah, 
pemerintah daerah dan masyarakat sehingga tercapai tujuan dan sasaran program dalam 
meningkatkan kapasitas Pemda dan masyarakat. 
Paket NPIC-C1 selama 45 bulan merupakan paket konsultan yang berada di NPIU Ditjen Bina Bangda 
Kemendagri , dimana di dalam implementasinya dibantu oleh konsultan paket regional selama 42 
bulan  (PPIC- C2). PPIC-C2 berada di 7 (tujuh) lokasi yakni; Regional 1 (Prov. DI Aceh dan Prov. 
Sumatera Utara), Regional 2 (Prov. Sumatera Barat dan Prov. Sumatera Selatan), Regional 3 (Prov. 
Lampung, Prov. Jabar dan Prov. Banten), Regional 4 (Prov. Jawa Tengah dan Prov. Jawa Timur), 
Regional 5 (Prov. Kalimantan Selatan, Prov. Kalimantan Barat), Regional 6 (Prov. Sulawesi Selatan, 
Prov. Sulawesi Utara dan Prov. Sulawesi Tengah) dan Regional 7 (Prov. Nusa Tenggara Barat dan 
Prov. Nusa Tenggara Timur). 
Berdasarkan Kerangka Acuan Kerja, penugasan konsultan Penguatan Kelembagaan untuk Irigasi 
Pertanian (ISAI) dimaksudkan untuk mendukung pencapaian komponen Program IPDMIP, utama nya 
adalah komponen 1 dan komponen 2. 
Komponen-komponen IPDMIP diuraikan secara lebih rinci sebagai berikut : 

a. Komponen 1: Penguatan Kerangka Kebijakan dan Kapasitas Kelembagaan Irigasi Pertanian 
dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, BAPPENAS, dan Kemendagri di tingkat nasional dan 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten (BAPPEDA) di tingkat daerah. 
Komponen ini berfokus pada: (a) penguatan kapasitas lembaga dan staf pemerintah; dan (b) 
dukungan bagi pelaksanaan dan lembaga pelaksana di tingkat nasional dan daerah untuk 
melakukan pengawasan Program. Peningkatan koordinasi di antara berbagai instansi 
pemerintah yang berbeda merupakan elemen penting dari Komponen ini. 
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b. Komponen 2: Peningkatan Pengelolaan Sistem Irigasi yang dilaksanakan oleh Kementerian 
PUPR dan Kemendagri. Komponen ini memperkuat penyaluran air irigasi di tingkat skema 
daerah irigasi kewenangan Pusat, Provinsi dan Kabupaten. 

c. Komponen 3: Peningkatan Infrastruktur Irigasi, dilaksanakan oleh Kementerian PU&PR. 
Merupakan komponen terbesar yang memanfaatkan sekitar 60% dari keseluruhan dana 
Program. 

d. Komponen 4: Peningkatan Pendapatan Pertanian Beririgasi,dilaksanakan oleh Kementerian 
Pertanian dan dibiayai oleh Pemerintah Indonesia dan IFAD (International Fund for Agricultural 
Development).. Komponen ini memiliki sasaran untuk meningkatkan pertanian dan sistem 
pasar untuk beras dan tanaman bernilai tinggi. Komponen ini meliputi: i) pengembangan 
sumber daya manusia bagi layanan penyuluhan dan petani; ii) mobilisasi kelompok simpan-
pinjam petani, pelatihan dan pembiayaannya; iii) peningkatan produksi dan distribusi benih 
padi; dan iv) literasi keuangan, rantai nilai dan dukungan jasa keuangan 

Adapun jasa bantuan teknis ini adalah bertujuan membantu dan mendampingi NPIU-Ditjen Bina 
Bangda dan Bappeda Provinsi dan Kabupaten dalam menunjang pelaksanaan (i) penguatan sistem 
dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, dan (ii) peningkatan pelaksanaan 
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
koordinasi antar pemangku kepentingan program. Penguatan sistem dan kapasitas Kelembagaan 
Irigasi Pertanian yang berkelanjutan  diarahkan  untuk,  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan 
pemerintah daerah dengan mendukung pelaksanaan program dengan melakukan pengawasan secara 
menyeluruh dan memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan monitoring & evaluasi. 
Sasaran program IPDMIP yang akan dilaksanakan oleh NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan 
Pemerintah Daerah berhubungan dengan kegiatan penguatan kapasitas kelembagaan dan mencakup 
seluruh aktivitas yang berkaitan dengan “peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan irigasi 
dalam mendukung sasaran pembangunan pertanian di Indonesia untuk swasembada beras dan 
mewujudkan ketahanan pangan”. Sasaran kegiatan akan terdiri dari : 

a. Penguatan sistem dan kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan; 
b. Peningkatan Pengelolaan Sistem dan O&P Irigasi, dan 
c. Peningkatan Infrastruktur Irigasi, dan 
d. Peningkatan Pendapatan Pertanian Beririgasi. 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, khususnya dalam memfasilitasi NPIU Ditjen Bina Bangda, 
PPIU/KPIU Bappeda, dan sesuai Kerangka Acuan Kerja maka ruang lingkup kegiatan yang akan 
dilaksanakan adalah  sebagai berikut : 

a. Output 1: Penguatan Sistem dan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Irigasi Pertanian Yang 
Berkelanjutan. 
Untuk mencapai hal tersebut, komponen ini akan terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 
i. Memperbarui dan atau membangun sistem informasi terpadu antara kegiatan evaluasi 

kinerja Komisi Irigasi (KOMIR), penyusunan Profil Sosial Ekonomi Teknis dan Kelembagaan 
(PSETK), dan Evaluasi Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), dll 

ii. Mendukung penyusunan dan fasilitas  pengembangan da  pemantauan Rencana 
Pengembangan dan Pengelolaan Irigasi Pertanian (RP2I) di tingkat nasional; 

iii. Memfasilitasi dan membantu dalam menginternalisasikan Pengembangan dan Pengelolaan 
Sistem Irigasi (PPSI) ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah; 

iv. Bantuan dan memfasilitasi penguatan kapasita  kelembagaan pengelolaan irigasi 
(Pemerintah, KOMIR dan P3A) dan TPM; 

v. Membantu pelaksanaan penguatan Komisi Irigasi, mengkaji ulang pedoman evaluasi 
kinerjadan mendukung pelaksanaan sosialisasi, pembentukan dan legalisasi KOMIR; 

vi. Melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan KOMIR; 
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vii. Membantu Penguatan kapasitas Independent Verification Agency (BPKP) untuk kegiatan 
Verifikasi Disbursement Linked Indicators (DLI); 

viii. Menyusun pedoman/panduan dan modul pelatihan terkait pengembangan kapasitas  
kelembagaan pengelolaan Irigasi, termasuk diantaranya adalah memperbaharui panduan 
pendampingan petani oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), pedoman penyusunan 
Profil Sosial, Ekonomi, Teknik dan Kelembagaan (PSETK) dan panduan Pemantauan dan 
Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi serta menyusun dan mendukung pelaksanaan program 
peningkatan kapasitas kelembagaan Bappeda dalam pengelolaan irigasi termasuk dalam 
pengelolaan keuangan, pengadaan, dan pelaporan dan monev; 

ix. Membantu NPIU Bina Bangda dalam penyiapan pedoman Sertifikasi Kompetensi bidang 
Irigasi bersama Ditjen Bina OP, Ditjen SDA Kementerian PUPR untuk SKKNI (Standar 
Kompetensi Kerja Nasional Indonesia) TPM Irigasi dan membantu dalam mekanisme 
pengadaan dan pelatihan TPM; dan 

x. Membantu NPIU Ditjen Bina Pembangunan Daerah dan PPIU/KPIU Bappeda 
Provinsi/Kabupaten dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang berhubungan dengan 
program /kegiatan IPDMIP. 

b. Output 2: Membaiknya Pengelolaan dan O&P Jaringan Irigasi (Irrigation O&M and Management 
Improvement) 

Untuk mencapai hal tersebut, komponen ini akan terdiri dari kegiatan sebagai berikut : 
i. Membantu pembaharuan pedoman penyusunan Profil Sosial, Ekonomi, Teknis, dan 

Kelembagaan.dan memastikan dalam panduan PSETK tersebut tercantum informasi 
tentang pengarusutamaan gender termasuk data terpilah (laki-laki, perempuan), dan 
screening tentang dampak: lingkungan, masyarakat adat, masyarakat terkena dampak 
Penguatan Kapasitas Kelembagaan tentang Pengamanan Lingkungan, melalui menyusun 
mekanisme pengaduan masyarakat terkait ganti rugi. 

ii. Penanganan dampak lingkungan dan rencana aksi pembukaan lahan dan masyarakat 
rentan melalui pemberian input dalam Panduan dan Format standard untuk laporan dampak 
dan rencana aksi terkait pembukaan lahan dan penanganan masyarakat rentan dan pasca 
pembebasan lahan dengan menggunakan data terpilah (untuk masyarakat rentan). 

iii. Memantau pelaksanaan penyusunan dan penetapan profil sosial, ekonomi, teknis termasuk 
pengaruh perubahan iklim dan kelembagaan (PSETK) di setiap DI di kewenangan Pusat, 
Provinsi dan Kabupaten. Dan memastikan dalam dokumen PSETK tersebut tercantum 
informasi tentang pengarusutamaan gender termasuk data terpilah (laki-laki, perempuan), 
dan screening tentang dampak: lingkungan, masyarakat adat, masyarakat terkena dampak; 

iv. Membantu  Penguatan Pengarusutamaan Gender yang dituangkan dalam setiap panduan 
program dan implementasi kegiatan seperti PSETK, Pemberdayaan Masyarakat petani (laki 
laki maupun perempuan), termasuk KOMIR dan TPM. 

Untuk menyamakan persepsi, khususnya terkait dengan pengarusutamaan gender (PUG) dalam 
program penguatan kelembagaan irigasi pertanian, ISAI-IPDMIP. Meskipun kebijakan  terkait 
dengan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sudah di atur baik dalam Inpres No 9 Tahun 2000 
dan Permendagri No 67 Tahun 2011, namun dalam kenyataannya masih banyak program kegiatan 
yang belum mengarusutamakan gender baik dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi. Hal tersebut terjadi karena belum adanya komitmen serta pemahaman  para pengambil 
keputusan, perencana dan pelaksana program dalam hal tersebut di atas. Untuk itu dibutuhkan 
Panduan PUG dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsive gender 
dalam program penguatan kelembagaan irigasi, ISAI-IPDMIP. 

 

B. Maksud Dan Tujuan  
Maksud disusunnya panduan Pengarusutamaan Gender ini adalah untuk memperoleh kesamaan 
persepsi dan standar materi (generik) dalam rangka Pengarusutamaan Gender dalam program 
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penguatan kelembagaan pertanian irigasi,  Adapun tujuan dari disusunnya panduan ini adalah 
terwujudnya panduan sebagai bahan acuan bagi stakeholders ataupun fasilitator dalam 
menyelenggarakan kegiatan,  pelatihan maupun sosialisasi yang memberi dasar-dasar  pemahaman 
tentang pengarusutamaan gender pada program penguatan kelembagaan irigasi, khususnya PUG 
dalam Komisi Irigasi (Komir), Profil Sosial Ekonomi dan Teknik (PSETK)  dan Tenaga Pendamping 
Masyarakat  (TPM) ISAI-IPDMIP serta dalam seluruh kegiatan yang tercantum dalam Over All Works 
Plan (OWP)  dan Annual  Work Plan (AWP), bagaimana melatihkannya serta bagaimana  melakukan 
monitoring dan evaluasinya. 
 

C. Sasaran Penggunaan  
Sasaran dari Panduan Pelatihan Pengarusutamaan Gender ini terutama adalah para pelaku dan 
fasilitator baik di lingkungan Subdit Pertanian Bina Bangda Kementerian Dalam Negeri maupun 
Organisasi Perangkat Daerah atau para pelaku yang terlibat dalam program ISAI-IPDMIP yang akan 
menyelenggarakan dan memfasilitasi proses kegiatan pelatihan pemahaman tentang 
pengarusutamaan gender.   

 

D. Sistematika Penulisan  
Panduan ini terbagi dalam 7 (tujuh)  bab yang ditampilkan dalam table berikut:  

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan 

Bab I  :  PENDAHULUAN 
  Bab I menguraikan latar belakang, tujuan, sasaran, dan Sistematika Panduan serta peran dan fungsi fasilitator 
Bab II  :  KERANGKA KONSEPTUAL 
  Bab II terbagi dalam lima kegiatan belajar yang akan disampaikan dalam pelatihan. Kegiatan belajar tersebut 

terdiri dari 5 (lima) modul 
  Bagian 1 : Konsep Gender 
   Bagian 2  : Pengarusutamaan Gender  
   Bagian  3  : Data Terpilah  
   Bagian  4  : Analisis Gender  
  Bagian  5  : Anggaran Responsif Gender (ARG)  
  Bagian 7 : Pengarusutamaan Gender pada Komir 
  Bagian 8 : Pengarusutamaan Gender dalam PSETK 
  Bagian 9 : Pengarusutamaan Gender dalam  Pendampingan Masyarakat oleh TPM 
   Bagian 10 : Pengarusutamaan Gender dalam OWP/AWP 
Bab III :  PANDUAN DAN MODUL PELATIHAN KONSEP DASAR PENGARUSUTAMAAN GENDER  
Bab IV  PANDUAN DAN MODUL PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KOMIR 
Bab V  PANDUAN DAN MODUL PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PSETK 
  PANDUAN DAN MODUL PELATIHAN PENGARUSUTAMAAN GENDER PENDAMPINGAN MASYARAKAT  
Bab VI                                       :  MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR GENDER 
  Bab IV mengurai Monitoring dan Evaluasi, Indikator Gender, dan Format-format Monitoring dan Evaluasi 

Indikator Gender Bab VII : PENUTUP 
  Bab V merupakan penutup sekaligus memuat kesimpulan dan harapan dari penyusunan panduan ini.  
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BAB 2 KERANGKA KONSEPTUAL 
 

Konsep-konsep dasar  generik yang digunakan dalam panduan ini adalah konsep gender, 
pengarusutamaan gender, data terpilah, analisis gender, dan anggaran responsive gender. Selanjutnya 
dibahas pula bagaimana melakukan pengarusutamaan gender dalam Komir, PSETK, dan TPM disertai 
dengan contoh-contoh praktis dalam bab-bab selanjutnya.. 

 

A. Apa Itu Gender? 
Dalam bagaian ini dibahas pengertian gender, jenis kelamin, peran gender, dan bentuk-bentuk 
ketidakadilan gender. 
1. Pengertian Gender   

1) Karakteristik sosial sebagai laki-laki dan perempuan seperti yang diharapkan oleh masyarakat 
budaya melalui sosialisasi yang diciptakan oleh keluarga dan/atau masyarakat, yang 
dipengaruhi oleh budaya, interpretasi agama, struktur sosial dan politik.  

2) Karakteristik sosial ini menciptakan pembedaan antara laki-laki dan perempuan yang disebut 
pembedaan gender.  

3) Pembedaan gender ini menciptakaan peran, status yang berbeda antara laki-laki dan 
perempuan.  

4) Perbedaan gender  ini dipelajari dan dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan dari suatu 
masyarakat ke masyarakat yang lain  

5) Peran gender/sosial ini berpengaruh terhadap pola relasi /kuasa antara laki-laki dan perempuan 
yang sering disebut sebagai relasi gender  

2. Pengertian Jenis Kelamin  
Jenis kelamin mengacu kepada ciri –ciri  biologis . Misalnya ciri-ciri yang berkaitan dengan fungsi 
reproduksi; tidak bisa dipertukarkan, karena sifatnya yang kodrati didapat bersamaan dengan 
kelahiran.  

3. Perbedaan gender dan Jenis Kelamin/Seks 
 
 
 

                                                                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 2.1 Perbedaan Seks dan Gender 
  

Seks	

Tidak	Bisa	Berubah	

Tidak	Bisa	Dipertukarkan	

Berlaku	sepanjang	masa	

Berlaku	di	mana	saja	

Ditetapkan	oleh	Tuhan	

Kodrat	

	

Gender	

Dapat	Berubah	

Dapat	Dipertukarkan	

Tergantung	Budaya	Masing-masing	

Berbeda	antar	kelompok	masyarakat	
dan	antar	kelas	dengan	kelas	lainnya	

Ditentukan	oleh	Masyarakat	

Non	Kodrati	
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4. Konsep-Konsep Kunci Terkait Gender  
Adapun konsep-konsep dasar yang terkait gender adalah sebagai berikut: 
4.1. Isu Gender  

Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan laki-laki dan perempuan atau ketimpangan 
gender, yaitu adanya kesenjangan antara kondisi sebagaimana yang dicita-citakan (kondisi 
normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif).  

4.2. Gender Responsif  
Suatu kondisi yang memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap 
perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu 
pandangan yang ditujukan kepada keterbatasan-keterbatasan dari keadilan.  

4.3. Gender Sensitif  
Kemampuan memahami ketimpangan gender terutama dalam pembagian kerja dan 
pembuatan keputusan yang telah mengakibatkan kurangnya kesempatan dan rendahnya 
status sosial perempuan dibandingkan laki-laki.                                                                                                 

4.4. Faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender 
1) Nilai sosial dan budaya Patriarkhi;  
2) Produk dan peraturan perundang-undangan yang masih bias gender;  
3) Pemahaman ajaran agama yang tidak komprehensif dan cenderung parsial;  
4) Kelemahan, kurang percaya diri, tekad, dan inkonsistensi kaum perempuan sendiri dalam 

memperjuangkan nasibnya;  
5) Kekeliruan persepsi dan pemahaman para pengambil keputusan, Tokoh Masyarakat 

(TOMA) – Tokoh Agama (TOGA) terhadap arti dan makna Kesetaraan dan Kesenjangan 
Gender (KKG).  

4.5. Kesetaraan Gender   
Kesetaraan Gender adalah hasil dari perlakuaan adil gender yang terukur dari 
kesamaan/kesetaraan kondisi bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh kesempatan 
dan hak-haknya sebagai manusia terhadap akses dan manfaat dari usaha pembangunan dan 
mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, 
pertahanan dan keamanan nasional serta kesamaan dalam penguasaan sumberdaya 
pembangunan (pengetahuan, informasi, keterampilan).  

4.6. Keadilan Gender   
Keadilan Gender adalah suatu keadaan dimana tercipta perlakuan yang adil terhadap lakilaki 
dan perempuan dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, kepedulian 
sebagai perempuan dan juga sebagai laki-laki.   

4.7. Peran Gender  
Peran gender tercermin dalam kegiatan yang biasanya diberikan kepada laki-laki dan 
perempuan berdasarkan nilai-nilai sosial budaya yang berlaku. Peran gender tersebut 
mempengaruhi pembagian kerja, relasi kuasa, akses terhadap sumber daya, penerima 
manfaat, akses terhadap informasi dan pengambilan keputusan antara laki-laki dan 
perempuan.  Implikasi pembagian kerja gender:  
1) Perempuan menjalankan pekerjaan yang beragam dan pergantian peran yang lebih 

banyak dan lebih cepat daripada laki-laki  
2) Pekerjaan perempuan lebih banyak yang berhubungan dengan pekerjaan rumah tangga 

dan pengasuhan anak (reproduktif), sementara laki-laki lebih bertanggung jawab untuk 
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melakukan pekerjaan yang lebih nyata terlihat oleh masyarakat seperti pekerjaan ekonomi 
maupun politik  

4.8. Pembagian Kerja Gender  
Pembagian kerja gender tercermin pada perbedaan pekerjaan yang dilakukan oleh lakilaki 
dan perempuan akibat penerimaan masyarakat terhadap perbedaan peran, kegiatan, dan 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang lazim berlaku dalam masyarakat tersebut. 
Perbedaan pekerjaan laki-laki dan perempuan tersebut mengacu pada peran gender laki-laki 
dan perempuan dalam masyarakat.   

5. Bentuk-bentuk ketidakadilan gender  
5.1. Subordinasi 

Sebuah posisi atau peran yang dinilai lebih rendah dari peran yang lain. Ketidakadilan gender 
melihat bahwa ada penilaian posisi atau peran perempuan dalam masyarakat yang dianggap 
lebih rendah dari posisi atau peran laki-laki.  
Contoh :   
- Sedikitnya jumlah perempuan yang duduk sebagai pengambil kebijakan/keputusan dalam 

ruang publik seperti dalam P3A/GP3A dan Komir;  
- Pendidikan anak laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan, karena perempuan 

dianggap tidak produktif; dll.  
5.2. Marjinalisasi  

Peminggiran peran ekonomi perempuan dengan asumsi bahwa perempuan adalah pencari 
nafkah tambahan serta peminggiran peran politik perempuan dengan asumsi bahwa 
perempuan tidak bisa menjadi pemimpin yang mengakibatkan proses pemiskinan terhadap 
peran kaum perempuan. 
Contoh :  
- Perempuan buruh tani dipandang  sebagai pencari nafkah tambahan, sering lebih kecil 

pendapatannya dibandingkan laki-laki;  
- Buruh tani perempuan terpinggirkan oleh buruh tani laki-laki tatkala saat panen tidak  

memakai ani-ani lagi dan berganti dengan combine harvester;  
- Program kredit usaha tani  tertutup bagi laki-laki karena anggapan mereka tidak tepat 

waktu bahkan mangkir dalam pengembalian cicilan.;   
5.3. Beban Ganda (Double Burden)  

Masuknya perempuan di sektor publik tidak senantiasa diiringi dengan berkurangnya beban 
mereka di dalam rumah tangga. Peran reproduktif perempuan dianggap hanya menjadi 
tanggung jawab perempuan, sehingga pada keluarga yang mengharuskan perempuan untuk 
bekerja mencari nafkah di luar rumah tetap harus bertanggung jawab terhadap pekerjaan 
rumah tangganya.  Contoh :  
- Pekerjaan dalam rumah tangga, 90% dikerjakan oleh perempuan;  
- Di tempat kerja perempuan menjalankan peran produksi/publik, sedangkan di rumah 

menjalankan peran reproduksi/domestik; dll  
- Ketika pak tani dan bu tani sama-sama bekerja di sawah dan ketika pulang ke rumah ibu 

tani masih dibebani dengan pekerjaan rumah tangga. Ibu tani berperan ganda, dan pak 
tani berperan tunggal sehingga beban ibu tani ganda. 
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5.4. Kekerasan  
a) Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki. Pembedaan karakter 

sering memunculkan tindakan kekerasan. Dengan anggapan perempuan itu feminin, 
lemah, dan secara keliru telah diartikan sebagai alasan untuk memperlakukan secara 
semena-mena berupa tindakan kekerasan fisik maupun non fisik  

b) Kekerasan terhadap perempuan dalam pembangunan seringkali berwujud pengabaian 
hak-hak mereka yang disebabkan oleh pelaksanaan pembangunan yang bias gender.  

c) Contoh :  
- Pemaksaan penggunaan alat kontrasepsi terhadap perempuan;  
- Perempuan menjadi korban trafficking dan pelecehan seksual;  
- Perempuan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga baik kekerasan fisik 

maupun psikologis yang dilakukan oleh suami atau ayahnya; dll.  
5.5. Stereotype (Pelabelan)  

a) Stereotype adalah pemberian label atau cap yang dikenakan kepada seseorang 
sehingga menimbulkan anggapan yang salah.   

b) Contoh:  
- Perempuan dianggap emosional, tidak rasional, dan tidak cerdas sehingga sering 

tidak dipercaya dan dianggap tidak mampu menduduki jabatan dan posisi pengambil 
keputusan.  

- Perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki, karena produktifitasnya dianggap 
lebih rendah dari laki-laki. Misalnya buruh tani perempuan lebih rendah bayarannya 
disbanding buruh tani laki-laki dalam suatu pekerjaan yang sama seperti memanen 
padi. 

 
B. Apa Itu Pengarusutamaan Gender (PUG)? 

1. Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender 
Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
(PUG) Di Daerah  dalam rangka menyempurnakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 
Tahun 2008 Tentang hal yang sama. Hadirnya Permendagri tersebut  mengingat keberadaan 
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan dan Inpres No 9 Tahun 2000 tentang Pedoman 
Pengarusutamaan Gender di Kementrian. Hal tersebut dipertegas dengan perpres No 2 Tahun 
2015 tentang RPJMN 2015-2019. Subtansi dalam kebijakan tersebut adalah bahwa dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih 
diperlukan peningkatan pengintegrasian gender melalui penguatan kelembagaan, perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, 
dan kegiatan yang responsif gender. Dengan demikian, implementasi IPDMIP, khusunya di NPIU 
Bangda melalui ISAI adalah wajib untuk melakukan PUG dari mulai perencanaan, pelaksanaan 
maupun pendanaan. Mengapa penting melakukan PUG dalam ISAI? 
Pertama, Komitmen Nasional, yaitu sebagai berikut: (1)  Secara filosofis, untuk mewujudkan cita-
cita negara sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.(2)  Secara yuridis, bahwa 
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender didasarkan pada peraturan perundangan.(3) Secara 
struktur dan operasional, berpijak pada RPJPN, RPJMN, RPJMD, Renstra, RKP, RKPD.(4) Inpres 
No. 9 tahun 2000 tentang PUG dalam Pembangunan Nasional, dan (5) Permendagri N0 67 Tahun 
2011 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan daerah.Kedua, Komitmen 
internasional yaitu sebagai berikut: (1) SDGs (dulu MDGs) tentang kesetaraan gender, (2) Beijing 
Platform for Action (BPFA) 12 kritis area, dan (3) Planet 50:50 gender equality pada tahun 2030 
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(UN Women pada Sidang Umum PBB tahun 2015. Ketiga, Kerangka Acuan Jasa Konsultan 
Penguatan Kelembagaan Untuk Irigasi Pertanian output 2 butir (i) dan (ii) dan Mou antara Asian 
Development Bank (ADB) dan pemerintah Indonesia melalui Loan 3529 and Loan 8327-INO: 
Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program tertanggal 2-18 Mei 
2018 butir  28 “ DLI7: Improved assessments integrating agriculture development conducted for at 
least 719 priority schemes by 2021. The SETIP guidelines have been updated (DLI2). The updated 
SETIP guidelines include gender mainstreaming elements, and environment and social safeguards 
information. RBOs and BAPPEDAs will prepare SETIPs by December 2018 for national and 
subnational irrigation schemes respectively, to advance 2017 and 2018 targets.” Dan butir 42, 
“Gender mainstreaming. Gender mainstreaming elements have been incorporated in thefour draft 
guidelines: (i) SETIP guideline; (ii) Guideline for WUA and Farmers Empowerment, (iii) Guideline 
on Monitoring and Performance Evaluation of Irrigation Commission (KOMIR), and (iv) Guideline 
on Irrigation Development and Management Plans (RP2I). The mission recommends that the 
gender targets to be incorporated in IVA Guidelines, notably 30% quota for women farmers 
representation in WUA executive committees (DLI 6), and a 20% target for women's participation in 
irrigation commission involved in the planning and design of local irrigation infrastructure 
investment (DLI 4). Gender indicators should be included in the SI MONEV OPIRA, regularly 
updated and evaluated. The mission requests NPMU to assign one Gender Focal Point for 
coordination of gender mainstreaming with implementing agencies at provincial and district level to 
ensure that the gender targets are achieved.” 
Di samping itu, kebijakan pengarusutamaan gender di 16 provinsi wilayah kerja gender terangkum 
dalam table di bawah ini: 
 

Tabel 2.1 Kebijakan Pengausutamaan Gender di 16 Wilayah Kerja IPDMIP 
No Provinsi Peraturan Keterangan 

1 Aceh Peraturan Gubernur Aceh No 6 
Tahun 2014 

Pedoman Pelaksanaan dan 
Penganggaran Responsif Gender 
pada Satuan Kerja Perangkat Aceh. 

2 Sumatera Utara Surat Keputusan Gubernur 
Sumatera Utara No. 
188.44/778/KPTS/2013 

Sekretariat Perencanaan dan 
Penganggaran Responsif Gender 
(PPRG) Sumatera Utara  

3 Sumatera Barat Peraturan Gubernur Sumatera 
Barat Nomor 25 Tahun 2015 

Rencana Aksi Daerah 
Pengarusutamaan Gender Provinsi 
Sumatera Barat Tahun 2015 

4 Sumatera 
Selatan 

Peraturan Gubernur Sumatera 
Selatan No 24 Tahun 2013  

Tentang Uraian Tugas dan Fungsi 
Badan Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak Provinsi 
Sumatera Selatan 

5 Lampung Peraturan Daerah Provinsi 
Lampung Nomor 10 Tahun 2011 

Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Daerah 

6 Banten Peraturan Daerah Provinsi 
Banten Nomr 10 Tahun 2005  

Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Daerah 

7 Jawa Barat Peraturan Gubernur Jawa Barat 
Nomor 1 Tahun 2013 

Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender Di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa 
Barat 

8 Jawa tengah  Peraturan Gubernur Jawa Tengah 
Nomor 71 Tahun 2017 

Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Provinsi Jawa Tengah  
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9 Jawa Timur Peraturan Gubernur jawa Timur 
Nomor 27 Tahun 2010 

Pedoman Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Provinsi Jawa Timur 

10 Kalimantan 
Barat  

Perubahan atas Pergub 
Kalimantan Barat No 53 Tahun 
2015  

Pedoman Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Provinsi Kalimantan 
Barat  

11 Kalimantan 
Selatan 

Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Selatan No. 5 Tahun 
2009 

Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Daerah 

12 Sulawesi Utara  Peraturan Gubernur Sulawesi 
Utara Nomor 60 Tahun 2016  

Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi serta Tata Kerja Dinas 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Daerah Provinsi 
Sulawesi Utara 

13 Sulawesi 
Tengah 

Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawresi Tengah No. 9 Tahun 
2014 

Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Daerah 

14 Sulawesi 
Selatan 

Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 
2016 

Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pembangunan Daerah 

15 Nusa Tenggara 
Barat 

Peraturan Gubernur Nusa 
Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 
2014 

Panduan Teknis Pengarusutamaan 
Gender Di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

16 Nusa Tenggara 
Timur 

Peraturan Gubernur Provinsi NTT 
No 20 Tahun  2009  

Tata Cara Koordnasi Pelaksanaan 
PUG di Lingkngan Pemerintahan 

 
2. Apa itu Pengarusutamaan Gender? 

Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi 
satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas 
kebijakan dan program pembangunan nasional (Inpres No.9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender).  
Dengan menyelenggarakan pengarusutamaan gender, maka dapat diidentifikasikan apakah laki-
laki dan perempuan:  
- Memperoleh akses yang sama terhadap sumberdaya pembangunan;  
- Memiliki peluang berpartisipasi yang sama dalam proses pembangunan, terutama dalam 

proses pengambilan keputusan;  
- Memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan; dan  
- Memperoleh manfaat yang sama atas  hasil pembangunan 
 

3. Apa Tujuan dan Sasaran Pengarusutamaan Gender? 
Tujuan Pengarusutamaan Gender  adalah:  

a) Mempersempit dan bahkan meniadakan kesenjangan gender yang mengantarkan pada 
pencapaian kesetaraan dan keadilan gender  
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b) Melalui PUG diharapkan tranparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pembangunan 
yang berperspektif gender terhadap rakyatnya akan lebih meningkat, khususnya dalam 
mempertanggungjawabkan hasil kinerjanya  

Sasaran Pengarusutamaan Gender  adalah: 
Sasaran utama PUG adalah lembaga pemerintah yang bertugas sebagai pelaksana pemerintahan 
dari pusat hingga daerah, berperan dalam membuat kebijakan program dan kegiatan serta 
perencanaan program. Sasaran lain adalah organisasi profesi, organisasi swasta, organisasi 
keagamaan, tokoh, dan keluarga. 
 

4. Ruang Lingkup 
Berdasarkan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 pengarusutamaan gender dalam pelaksanaan 
pembangunan memerlukan prasyarat dan komponon kunci  sebagai ruang lingkup PUG yaitu 
sebagai berikut:  

Tabel 2.2 Prasyarat dan Komponon Kunci  Sebagai Ruang Lingkup PUG 

NO PRASYARAT YANG DIPERLUKAN KOMPONEN KUNCI 

1.   Komitmen politik (political will) dan 
kepemimpinan (leadership) dari lembaga-
lembaga eksekutif,  

Peraturan perundang-undangan, misalnya:  

- UUD 1945  

- Undang-undang  

 yudikatif, dan legislatif  - Peraturan Pemerintah  

- Keputusan/Instruksi Presiden  

- SK/SE Menteri/Kepala LPND  

- Peraturan Daerah 

2.  Adanya kerangka kebijakan (policy framework) 
sebagai wujud komitmen pemerintah nasional, 
propinsi, dan kabupaten/kota yang ditujukan 
bagi perwujudan kesetaraan dan keadilan 
gender di berbagai bidang pembangunan.  

- Kebijakan  

- Strategi  

- Program  

- Proyek  

- Kegiatan  

- Kerangka kerja akuntabilitas  

- Kerangka pemantauan dan evaluasi  

3.  Struktur dan mekanisme pemerintah nasional, 
propinsi, kabupaten/kota yang mendukung 
pelaksanaan pengarusutamaan gender.   

- Struktur organisasi pemerintah nasional, 
propinsi, kabupaten/kota yang mempunyai tugas 
dan fungsi yang mendukung pelaksanaan 
pengarusutamaan gender, misalnya dalam bentuk 
unit kerja struktural, seperti: 
Badan/Biro/Bagian/Sub Bagian; dan dalam bentuk 
unit kerja fungsional, seperti: Focal point, 
Kelompok Kerja, Forum.  

- Mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan 
gender diintegrasikan pada setiap tahapan 
pembanguna, mulai dari tahap perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi; dengan mengefektifkan struktur 
organasiasi yang telah dibentuk.  
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4.  Sumber-sumber daya yang memadai  - Sumber daya manusia yang memiliki 
kesadaran, kepekaan, respon, keterampilan, dan 
motivasi yang kuat dalam melaksanakan 
pengarusutamaan gender di unitnya.  

- Sumber dana dan sarana yang memadai 
untuk melaksanakan pengarusutamaan gender.  

5.  Sistem infomasi dan data yang terpilah menurut 
jenis kelamin.  

Data dan statistik yang terpilah menurut jenis kelamin.  

6.  Alat analisis  Alat analisis gender untuk:  

- Perencanaan  

- Penganggaran  

- Pemantauan dan evaluasi  

7.  Dorongan dari masyarakat madani kepada 
pemerintah  

Partisipasi masyarakat madani yang dilakukan dlam 
mekanisme-mekanisme dialog dan diskusi dalam 
proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi 

 
5. Hambatan dalam melaksanakan Pengarusutamaan Gender 

Beberapa hambatan yang sering dijumpai dalam melaksanakan pengarusutamaan gender adalah 
sebagai berikut:  
1) Hambatan   

Pembangunan masih sangat terkungkung dalam budaya patriarki, secara tidak disadari 
tindakan-tindakan yang lahir masih bias gender. Pengkotakan-pengkotakan peran 
berdasarkan relasi sosial bahwa perempuan “pekerja domestik”.   

2) Lemahnya sosialisasi  
 Belum banyak  menjangkau tingkat kecamatan/desa.   

3) Hambatan kelembagaan  
SDM terbatas, pada institusi yg marginal, lemahnya aliansi sektor perempuan dan advokasi 
PUG di Pemerintahan.   

4) Perbedaan paradigma  
 Belum tuntasnya pemahaman PUG intra eksekutif maupun legislatif.  

5) Kebijakan anggaran masih netral (buta) gender.  
6) Kurangnya komitmen pimpinan   
7) Minimnya ketersediaan data terpilah  
8) PUG dianggap sebagai pengaruh dari budaya barat.  
9) Adanya stereotype bahwa PUG identik dengan perempuan. 

 
6. Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

pemantauan dan evaluasi merupakan suatu kegiatan yang tak terpisahkan dalam proses 
manajemen. Kegiatan ini dilakukan setelah proses perencanaan dan pelaksanaan program 
diselenggarakan. Dalam menyelenggarakan strategi pengarusutamaan gender, peranan kegiatan 
pemantauan dan evaluasi oleh masing-masing unit memainkan peran yang sangat penting.  
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Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan oleh setiap petugas yang 
bertanggungjawab atas kegiatan pengarusutamaan gender di setiap unit, dan dilakukan secara 
terus menerus serta disesuaikan dengan tahapan proses pelaksanaan pengarusutamaan gender. 
Mengapa harus melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG?  
a) Sebagai pengendalian terhadap kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang 

responsif gender yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi 
apabila diperlukan atau menyimpang dari perencanaan sebelumnya.  

b) Evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan PUG serta 
untuk mendapatkan umpan balik bagi penyusunan perencanaan selanjutnya.   

Prinsip-prinsip pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG:  
i. Dapat dipertanggungjawabkan;  
ii. Tepat waktu;  
iii. Sederhana;  
iv. Transparan, dapat dipercaya, dengan data yang mempunyai validitas tinggi;   
v. Menggunakan data terpilah menurut jenis kelamin.  
Pemantauan pelaksanaan PUG dilakukan dengan mengacu pada kebijakan, program, proyek, dan 
kegiatan pembangunan yang responsif gender sesuai dengan yang telah direncanakan 
sebelumnya, dan dibandingkan dengan hasil yang dicapai (output/outcome).  
Perlunya pedoman monev untuk pelaksanaan PUG adalah untuk: 

 Memantau bagaimana jalanya pelaksanaan PUG itu . Apakah jejak sesuai dengan yang 
direncanakan? Kalau sejalan mengapa? Kalau tidak sejalan mengapa?  Melihat output 
atau dampak (jika waktunya cukup panjang)  hasil pelaksanaan PUG (terhadap program; 
action plan; strategic plan terhadap organisasi/ unit kerja/Kementerian)  

 Sebab itu Monitoring dan Evaluasi harus dirancang dengan baik  
Pemantauan PUG dilakukan oleh setiap petugas yang bertanggungjawab atas kegiatan 
pengarusutamaan gender di setiap unit, dan dilakukan secara terus menerus serta disesuaikan 
dengan tahapan proses pelaksanaan pengarusutamaan gender. Hasil pemantauan harus 
dituliskan. Kegunaannya bukan saja untuk pembelajaran tetapi juga sebagai bahan dasar untuk 
evaluasi.  (Hal ini dibahas dalam bab IV) 

 
C. Apa Itu Data Terpilah? 

1. Pengertian Data Terpilah 
Dalam melakukan analisis gender untuk membuat kebijakan dan menyusun program, kegiatan 
yang responsif gender, harus didasarkan pada data dan informasi yang benar dan akurat. Data 
merupakan kumpulan fakta atau angka atau segala sesuatu yang dapat dipercaya kebenarannya 
sehingga dapat digunakan sebagai dasar penarikan kesimpulan. Dalam konteks gender, data 
terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistic keduanya diperlukan. Perbedaan antara data 
terpilah menurut jenis kelamin dan gender statistik: (1) data terpilah menurut jenis kelamin adalah 
data yang dipilah dalam kelompok laki-laki dan perempuan. Misalnya penduduk Jakarta adalah 11 
juta orang; 51% berjenis kelamin perempuan dan 49% berjenis kelamin laki-laki. (2) gender statistik 
adalah data terpilah menurut jenis kelamin yang mengandung isu gender ( isu yang muncul karena 
status, peran, kondisi, pengalaman menurut jenis kelaminya, seseorang/ kelompok orang tidak/ 
berbeda  mendapat dalam akses, manfaat, partisipasi serta penguasaan sumberdaya 
pembangunan).  Misalnya dari 11 penduduk Jakarta 51% perempuan dan 41% laki-laki; Diantara 
penduduk perempuan yang buta huruf 12% dibandingkan dengan 6% penduduk laki-laki.  
Pemilahan data berdasarkan jenis kelamin, umur, wilayah, status sosial ekonomi, dan waktu 
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biasanya digunakan dalam proses analisa, tetapi yang mengharuskan data terpilah menurut jenis 
kelamin apalagi gender statistik. Ketersediaan data terpilah biasanya juga dianalisis dalam 
perencanaan. Semakin banyak pemilahan yang dilakukan, maka semakin tepat diperoleh suatu 
identifikasi permasalahan. 
Data terpilah dapat dikelompokkan lagi berdasarkan sumber datanya, jenis data, dan 
pemanfaatannya.   
 

Tabel 2.3 Pengelompokan Data 

NO. DASAR KLASIFIKASI 
DATA TERPILAH 

URAIAN 

1.  Sumber Data  

Data Primer  
Secara langsung diambil dari objek / obyek penelitian oleh 
peneliti perorangan maupun organisasi.   

 

Data Sekunder  

Data yang didapat tidak secara langsung dari objek 
penelitian. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi 
yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara 
atau metode baik secara komersial maupun non 
komersial.  

 

2.  Jenis Data  

Data Kuantitatif  data yang dipaparkan dalam bentuk angkaangka. 
Misalnya jumlah pegawai perempuan dan laki-laki 
Kementerian Keuangan.  

 

Data Kualitatif  Data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang 
mengandung makna.  

 

3.  Pemanfaatannya 

Data Dasar  

Data yang pemanfattanya ditujukan untuk keperluan yang 
bersifat luas baik oleh pemerintah maupun masyarakat 
dan umumnya dikumpulkan oleh BPS, PBB, dan  

Bappenas. Misalnya, data tentang GDI  

 

Data Sektoral  

Data yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi 
kebutuhan instansi tertentu dalam rangka 
penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan 
pembangunan sektor.  

 

Data Khusus  
Data yang dikumpulkan oleh masyarakat untuk 
kepentingan spesifik seperti dunia usaha dan lainnya.   
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2. Pentingnya Data Terpilah 
Dari perspektif gender data yang diperlukan khususnya untuk analisis adalah data terpilah menurut 
jenis kelamin dan gender statistik  yang dapat member gambaran tentang posisi, kondisi, dan 
kebutuhan kelompok perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan, dan 
permasalahan yang dihadapi dalam upaya mengurangi kesenjangan, termasuk dalam program 
penguatan kelembagaan irigasi pertanian. Secara spesifik bagaimana hal tersebut terpotret dalam 
kegiatan Komir, PSETK, TPM, maupun dalam RP2I.  Pemetaan kebutuhan antara perempuan dan 
laki-laki penting dalam perumusan perencanaan program dan fokus kegiatan akan  dapat lebih 
mudah menentukan intervensi yang tepat pada masing-masing kebutuhan. 
 

3. Teknik Analisis dan Pentingnya Data Terpilah 
Tahap awal penyediaan data terpilah adalah menentukan berbagai data yang dibutuhkan sesuai 
dengan tujuan, jenis data dari variabel data yang relevan dan dibutuhkan serta tepat waktu. Alur 
pengumpulan data dan informasi terpilah di program ISAI IPDMIP secara umum dapat 
digambarkan sebagai berikut:  
1) TA Monev ISAI-IPDMIP di pusat mengumpulkan data terpilah dan informasi dari seluruh 

kegiatan yang tercantum dalam OWP dan AWP yang dibutuhkan dan ada rincian menurut jenis 
kelamin laki-laki dan perempuan di 16 provinsi dan 74 kabupaten/kota wilayah kerja IPDMIP.  

2) TA Monev ISAI-IPDMIP di tujuh regional  mengumpulkan data terpilah dan informasi dari 
seluruh kegiatan yang tercantum dalam OWP dan AWP yang dibutuhkan dan ada rincian 
menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan  

3) Penghimpunan data dari unit pengumpul data dilakukan dengan berbagai cara. Pertama, 
secara langsung dengan melakukan kunjungan atau menagihnya dalam pertemuan koordinasi. 
Kedua, pengumpulan data dapat pula dilakukan secara tidak langsung dengan menggunakan 
media elektronik misalnya dengan USB, email dan internet.  

4) Batas waktu pengumpulan data dilakukan secara teratur dan periodik, misalnya bulanan, 
semesteran, atau setahun sekali. Untuk kemudian akan dilakukan pemutakhiran data untuk 
periode selanjutnya 

 
D. Apa Itu Analisis Gender? 

Dalam bagian ini diuraikan definisi dan konsep analisis gender, mengapa analisis gender, dan model-
model analisis gender 
1. Definisi dan Konsep Analisis Gender dan Mengapa Analisis Gender 

Analisis gender adalah suatu penelaahan untuk mengidentifikasikan isu gender yang disebabkan 
oleh adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam:  
1) Memperoleh akses dan kontrol terhadap sumberdaya;  
2) Berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya dalam pengambilan keputusan; dan  
3) Memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung dari kebijakan, program, maupun 

kegiatan pembangunan  
Dengan memahami analisis gender memungkinkan penentu kebijakan dan para perencana 
memahami:   
1) Perbedaan gender;  
2) Sifat hubungan antara laki-laki dan perempuan (hubungan gender); serta  
3) Perbedaan kenyataan sosial yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. 
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2. Model-Model Analisis Gender 
2.1 Model Harvard 

a) Model Harvard dikembangkan oleh Harvard Institute for International Development, 
bekerja sama dengan kantor Woman In Development (WID) – USAID.   

b) Model Harvard didasarkan pada pendekatan efisiensi Woman In Development (WID) 
untuk profil gender secara mikro dan peran gender dalam proyek pembangunan  

c) Komponen dasar model ini:  
(1) Profil kegiatan  

Profil kegiatan didasarkan pada konsep pembagian kerja dengan data terpilah/jenis 
kelamin.  

(2) Profil akses dan kontrol  
Profil ini merinci sumber-sumber apa yang dikuasai oleh laki-laki dan perempuan 
untuk melaksanakan kegiatannya, dan manfaat apa yang diperoleh setiap orang 
dari hasil kegiatannya tersebut.  iii. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi  

(3) Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan, akses, dan kontrol 
berpusat pada faktor-faktor dasar yang menentukan pembagian kerja 
berdasarkan gender  

(4) Analisis siklus proyek  
Terdiri dari penelaahan proyek berdasarkan data yang diperoleh dari analisis 
terdahulu, dengan menayangkan kegiatan-kegiatan yang akan dipengaruhi oleh 
proyek dan bagaimana permasalahan akses dan kontrol pada kegiatan tersebut.  

d) Model analisis Harvard lebih sesuai digunakan untuk perencanaan proyek daripada 
perencanaan kebijakan/program. 

2.2 Model Moser 
a) Model Moser merupakan teknik analisis gender yang didasarkan pada pendapat bahwa 

perencanaan gender bersifat teknis dan politis. Model ini berasumsi adanya konflik dalam 
proses perencanaan dan transformasi serta mencirikan perencanaan sebagai suatu 
debat.  

b) Alat utama model Moser:  
(1) Identifikasi peranan gender dalam “tri peran”, yaitu peran produktif, peran reproduktif, 

dan peran sosial;  
(2) Penilaian kebutuhan gender à kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis;  
(3) Pemisahan kontrol atas sumberdaya dan pengambil keputusan dalam rumah tangga  
(4) Menyeimbangkan peran 
(5) Matrik kebijakan Woman in Development (WID)/Gender and Development  

(GAD). Matriks ini dibedakan ke dalam 5 (lima) pendekatan, yaitu Kesejahteraan, 
Keadilan, Anti kemiskinan, Efisiensi, dan Pemberdayaan. vi. Melibatkan perempuan 
dan organisasi sadar gender  

c) Keunggulan:  
(1) Perencanaan dapat dilakukan di semua tingkatan dan bergerak di luar teknis 
(2) Menolak ketidakadilan  
(3) Mempunyai alat-alat analisis yang sangat kuat  
(4) Membuat pekerjaan laki-laki dan perempuan jadi nyata 

d) Kelemahan  
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(1) Lebih melihat pemisahan daripada hubungan yang saling berkaitan antara aktivitas 
laki-laki dan perempuan  

(2) Tidak semua orang menerima konsep tri peran 
(3)  Pembagian tugas antara kebutuhan praktis dan strategis tidak jelas sehingga 

kurang membantu 
 

2.3 Model SWOT 
a) Teknik ini merupakan suatu analisis manajemen dengan cara mengidentifikasi kekuatan 

dan kelemahan secara internal serta peluang dan ancaman secara eksternal  
b) Aspek internal dan eksternal tersebut dipertimbangkan dalam kaitan dengan konsep 

strategis dalam rangka menyusun program aksi, langkah-langkah/tindakan untuk 
mencapai sasaran maupun tujuan kegiatan dengan cara memaksimalkan kekuatan dan 
peluang, serta meminimalkan kelemahan dan memaksimalkan kekuatan, sehingga 
dapat mengurangi resiko dan meningkatkan efektifitas.  

c) Bagan analisa SWOT:  
 

           
	

	

	

	

Gambar 2.2 Bagan Analisa SWOT 
 

2.4 Model Proba 
a) Model Problem Based Approach (PROBA) merupakan suatu teknik/cara analisis gender 

untuk mengetahui masalah kesenjangan gender sekaligus menyusun kebijakan program 
dan kegiatan yang responsif gender serta rancangan monitoring dan evaluasi  

b) Analisis dimulai dari ketersediaan data kesenjangan gender, oleh karena itu data terpilah 
kesenjangan gender merupakan elemen penting dalam melakukan analisis model ini.  

c) Berikut merupakan alur kerja model PROBA:  
 

 

STRENGTH     WEAKNESS  

OPPORTUNITY  THREATS  
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Gambar 2.3 Alur Analisis PROBA 

2.5 Model GAP dan POP 
a) Model Gender Analysis Pathway (GAP) merupakan model yang dikembangkan oleh 

Bappenas dengan bekerjasama dengan Canadian International Development Agency 
(CIDA). GAP dikembangkan dengan menggunakan metodologi yang sederhana dan 
mudah dipahami.  

b) GAP adalah suatu alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para 
perencanan dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan 
kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan.  

c) Dengan menggunakan GAP, para perencana kebijakan/program /proyek/kegiatan 
pembangunan dapat mengidentifikasi kesenjangan gender dan permasalahan gender 
serta sekaligus menyusun rencana kebijakan pembangunan yang bertujuan untuk 
memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut.  

d) Sebagai sebuah model analisis baru, GAP memiliki keunggulan dan kelemahan. Oleh 
karena itu penyempurnaan alat analisis ini mutlak diperlukan. Berikut beberapa 
keunggulan dan kelemahan model GAP:  

KEUNGGULAN  
- Menghasilkan program/kegiatan yang responsif gender  
- Metodologi sederhana  
- Menggunakan data kuantitatif dan kualitatif secara bersamaan  
- Setiap langkah dapat dimonitor dan dievaluasi  
- Cocok untuk rencana pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah  
- Mudah dilakukan  
KELEMAHAN  
- Ketergantungan pada data terpilah menurut jenis kelamin  
- Umumnya hanya dapat digunakan pada kebijakan/program/ proyek/kegiatan yang 

dibayai pemerintah  
- Lebih membatasi pada perencanaannya  

e) Alur kerja analisis model GAP  
 
          
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
Gambar 2.4 Gerden Analysis 
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Sumber: Bappenas dan KPP&PA  
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Merujuk pada Panduan Pelaksanaan Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender Dalam Pembangunan Nasional, 2002, GAP dibuat dengan menggunakan metodologi 
yang sangat sederhana agar mudah dipahami oleh para perencana. Terdapat 8 (delapan) 
langkah yang harus dilakukan dalam melaksanakan GAP. Langkah-langkah tersebut terbagi 
dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: 

Tahap I : Analisis Kebijakan Gender  

• Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada dan 
menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin, untuk 
kemudian mengidentifikasi adanya kesenjangan gender dan permasalahan gender 
(gender issue).  

• Pada tahap ini terdapat 4 (empat) langkah yang harus dilakukan, yaitu:  
Langkah 1 : Identifikasi tujuan dan atau sasaran kebijakan atau  program atau 
kegiatan atau sub-kegiatan  pembangunan yang akan dianalisis  
Pada umumnya kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada saat ini adalah 
netral gender, atau bahkan bias gender. Untuk itu, beberapa pertanyaan dasar dapat 
diajukan, seperti Tujuan dan/atau sasaran kebijakan/program/proyek /kegiatan pembangunan 
yang telah dirumuskan/ditetapkan secara eksplisit untuk mewujudkan kesetaraan dan 
keadilan gender? 
Langkah 2 : Sajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang terpilah menurut jenis 
kelamin sebagai data pembuka wawasan (eye-opener data) 
Data kuantitatif dan kualitatif dapat digunakan untuk melihat bagaimana 
kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan saat ini memberikan dampak yang 
berbeda kepada perempuan dan laki-laki, dan sekaligus dapat digunakan untuk menentukan 
perspektif/dimensi gender dari kebijakan/program/ proyek/kegiatan pembangunan yang akan 
dirumuskan. Data ini harus dipilah menurut jenis kelamin (perempuan dan laki-laki), sehingga 
para perencana dapat memahami adanya perbedaan pengalaman, aspirasi, dan 
permasalahan antara perempuan dan laki-laki. Untuk itu, pertanyaan dasar dapat diajukan, 
seperti: Apakah data yang ada mengungkapkan kesenjangan atau perbedaan yang cukup 
berarti antara perempuan dan laki-laki? 
Langkah 3 : Lakukan analisis dalam memformulasi kebijakan atau program kegiatan 
atau sub-kegiatan dengan selalu mempertimbangkan keadilan gender (keadilan bagi 
perempuan dan bagi laki-laki sesuai dengan kebutuhan, pengalaman, kesulitannya). 
Untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan gender, maka dapat digunakan 4 (empat) faktor 
utama, yaitu: apakah kesenjangan itu disebabkan karena kesenjangan dalam memperoleh 
akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat, karena perbedaan jenis kelaminya. Beberapa 
pertanyaan dasar berikut dapat membantu mengungkapkan apakah terjadi kesenjangan 
gender: 

Ø Apakah kebijakan, program, kegiatan, sub-kegiatan di unit kerja dikembangkan 
perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama terhadap sumber-sumber 
daya pembangunan?  

Ø Siapa yang menguasai (memiliki kontrol) sumber-sumber daya pembangunan 
tersebut?  

Ø Bagaimana partisipasi perempuan dan laki-laki dalam berbagai tahapan 
pembangunan, termasuk dalam proses pengambilan keputusan?  

Ø Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari hasil 
pembangunan atau sumber-sumber  daya pembangunan yang ada? 
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Pada langkah 4, kesenjangan itu bisa terjadi karena faktor Langkah 4 internal unit 
dimana kita kerja, kurang/ tidak mendukung. Pertanyaan dasar berikut dapat 
membantu dalam mengidentifikasi masalah-masalah gender:  

Ø Apa program, kegiatan, sub-kiagatan masalah-masalah gender yang diungkapkan 
oleh faktor-faktor kesenjangan gender?  

Ø Dimana terjadinya kesenjangan antra perempuan dan laki-laki?  
Ø Apakah kesenjangan terjadi di wilayah publik dan/ataukah terjadi di wilayah 

domestik? 
Ø Mengapa terjadi kesenjangan gender tersebut?  
Ø Apakah kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang ada justru 

memperlebar, mempersempit, atau tidak merubah kesenjangan tersebut?   
Ø Apakah akar permasalahannya?  
Ø Bagaimana mengatasinya? 

 
Tahap II : Formulasi Kebijakan Gender  
Tahap kedua yang harus dilakukan adalah Formulasi Kebijakan Responsif Gender. Tahap 
kedua ini terbagi menjadi 2 (dua) langkah, yaitu:  
Langkah 5 : Rumuskan kembali kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan 
baru yang responsif gender  
Pada langkah ini para perencana perlu merumuskan kembali 
kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan dengan mempertimbangkan input dari 
keseluruhan proses analisis gender yang dilakukan Langkah 1-4, sehingga menghasilkan 
kebijakan /program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender 
Beberapa pertanyaan berikut diharapkan dapat membantu mengarahkan perumusan kembali 
kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan agar responsif gender  

Ø Langkah-langkah apa yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender yang 
ada?  

Ø Bagaimana pemerintah dapat memperkecil atau menghilangkan kesenjangan 
gender tersebut?  

Ø Bagaimana pemerintah dapat memastikan bahwa perempuan dapat berpartisipasi 
lebih optimal dalam proses pembangunan dan mendapatkan manfaat yang adil dari 
pembangunan tersebut?  

Ø Alternatif kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan apa  yang  harus 
dikembangkan  untuk memperkecil/menghilangkan kesenjangan gender dan 
masalahmasalah gender yang telah diuraikan pada Langkah 3 dan Langkah 4 di 
atas?  

Ø Rumusan tujuan kebijakan/program/proyek/ kegiatan pembangunan yang 
bagaimana yang dapat menjamin kesetaraan dan keadilan gender pada kelompok 
sasaran?  

Langkah 6 : Identifikasi indikator gender   
Pada langkah ini para perencana perlu mengidentifikasi indikator gender dari setiap 
kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan dari Langkah 5.  
Beberapa pertanyaan berikut dapat membantu menguraikan, seperti  
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Ø Indikator kuantitatif dan/atau kualitatif apa saja yang dapat diidentifikasi untuk 
mengukur keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program/ proyek/kegiatan 
pembangunan yang responsif gender?  

Ø Indikator apa saja yang dapat menjelaskan apakah faktor-faktor kesenjangan sudah 
berkurang, tidak berubah, atau bahkan melebar?  

Ø Apakah ukuran keberhasilan kesetaraan dan keadilan gender?  
 

Tahap III : Rencana Program Gender  
Tahap ketiga yang harus dilakukan adalah penyusunan Rencana Aksi yang Responsif 
Gender merujuk yang pada Tahap II di atas. Tahap ketiga ini terbagi menjadi 2 (dua) langkah, 
yaitu:  
Langkah 7 : Penyusunan Rencana Aksi  
Berdasarkan kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang responsif gender perlu 
disusun rencana aksi yang ditujukan untuk mengurangi/menghilangkan kesenjangan antara 
perempuan dan laki-laki. Contoh: Dalam upaya memperluas dan meningkatkan pemerataan 
kesempatan memperoleh pendidikan, maka kegiatan pokok yang dapat dilakukan antara lain 
adalah memberikan beasiswa dengan memperhatikan kesetaraan gender 
Langkah 8 : Identifikasi sasaran-sasaran (kuantitatif dan/atau kualitatif untuk setiap 
rencana aksi) 
Sasaran-sasaran apa (kuantitatif dan/atau kualitatif yang perlu dirumuskan untuk setiap 
rencana aksi yang telah disusun pada Langkah 7? Pastikan bahwa dengan melakukan 
rencana aksi tersebut, maka kesenjangan gender akan berkurang/hilang Contoh: Dalam 
kebijakan pemberian beasiswa, harus dipastikan bahwa penerima beasiswa perempuan lebih 
besar dari penerima laki-laki 
Analisis gender/analisis situasi yang nantinya akan dituangkan dalam TOR dan GBS, 
mengandung muatan sebagai berikut:  
Ø gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan 

laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan;  
Ø gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan 

atau eksternal lembaga masyarakat;  
Ø indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan; 
Ø indikator input atau output yang dapat dihubungkan dengan bagian pelaksanaan 

kegiatan/sub-kegiatan.  
 

3. Analisis Gender Dalam Pengarusutamaan Gender 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender membutuhkan separangkat komponen kunci; salah 
satunya adalah melakukan analisis gender. Ada banyak kerancuan dalam memahami analisis 
gender dan pengarusutamaan gender. Banyak orang berpikir analisis gender itu sama 
pengarusutamaan gender.  
Untuk dapat melaksanakan pengarusutamaan gender perlu dilakukan berbagai upaya yang 
mendukung dan mengefektifkan SDM, struktur organisasi, dan mekanisme yang telah dibangun 
serta mengembangkan jaringan kerja dengan stakeholder terkait, antara lain:  

a) Advokasi kepada para pengambil kebijakan di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan 
yudikatif;  

b) Pemampuan pelaksana pengarusutamaan gender  
c) Penyusunan perangkat pengarusutamaan gender  
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d) Fasilitasi dan mediasi mekanisme pelaksanaan pengarusutamaan gender  
e) Membuat kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan komitmen segenap jajaran 

pemerintah dalam upaya pengarusutamaan gender  
f) Pembentukan kelembagaan dan penguatan kapasitas kelembagaan pengarusutamaan 

gender untuk pemerintah  
g) Pengembangan mekanisme yang mendorong terlaksananya proses konsultasi dan 

berjejaring 
 

E. Anggaran   Responsive Gender? 
1. Apa itu Anggaran Responsif Gender? 

Anggaran responsif gender (ARG)  atau Penganggaran responsif gender merupakan alokasi dana 
sebagai bentuk keberpihakan terhadap salah satu jenis kelamin yang tertinggal atau kurang 
beruntung, melalui pengintegrasian permasalahan gender ke dalam proses penganggaran, yang 
didahului dengan kegiatan analisis gender untuk mengidentifikasikan faktor-faktor penyebab 
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. 
Pengintegrasian isu gender mulai dari tahap perencanaan sampai penganggaran  akan 
menghasilkan anggaran responsif gender.  Anggaran Responsif Gender (ARG) dibagi dalam 3 
kategori, yaitu: (1) Anggaran khusus target gender, adalah alokasi anggaran untuk memenuhi 
kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-laki yang didasarkan 
kepada hasil analisis gender; (2)  Anggaran kesetaraan gender, adalah alokasi anggaran yang 
digunakan untuk mengatasi masalah kesenjangan gender dalam relasi antara perempuan dan laki-
laki yang dilihat dari sisi akses, partisipasi, manfaat dan kontrol terhadap sumberdaya, yang 
diketahui dari analisis gender.  (3) Anggaran pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG), 
adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan pengarusutamaan gender, baik dalam hal 
pendataan maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. 
 

2. Tujuan Penganggaran yang Responsif Gender 
Adapun tujuan dari penganggaran yang responsive gender adalah: 
- Memastikan bahwa „kelebihan‟, kesulitan, tantangan    sebagai perempuan dan laki-laki yang 

menjadi penerima manfaat, terdeteksi dalam analisis dan ditujukan dalam kegiatan (yang 
diusulkan).   

- Memastikan  untuk  mengurangi/menghilangkan kesenjangan  gender    (kesenjangan  antara 
perempuan  dan  laki-laki)  dalam  menikmati manfaat, berpartsipasi maupun dalam 
mendapatkan akses  dan  penguasaan  terhadap  sumber  daya berkaitan dengan proyek yang 
di bangun.   

- Memperlebar kesempatan dan pilihan-pilihan yang sama bagi perempuan dan laki-laki.  
- ARG mempunyai sasaran untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender 

3. Prinsip-Prinsip Penganggaran yang Responsif Gender 
Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan dua proses yang saling terkait dan 
terintegrasi yaitu Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender. 
Perencanaan responsif gender adalah perencanaan yang dilakukan dengan memasukkan 
perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-
laki dalam proses penyusunannya. Adapun prinsip-prinsip penganggaran yang responsive gender 
adalah sebagai berikut: 
1. Anggaran/Dana pembangunan yang digunakan dapat memberikan manfaat yang adil bagi 

kesejahteraan perempuan dan laki-laki dan kelompok yang termarjinalkan. 
2.  Meningkatkan efesiesi dan efektifitas penggunaan anggaran, serta membangun akuntabilitas 

dan transparansi anggaran;  
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3. Membantu mengurangi kesenjangan dan menghapuskan diskriminasi dalam peran dan 
tanggung jawab laki-laki, perempuan serta kelompok lain;  

4. Meningkatkan partisipasi masyarakat laki-laki dan perempuan di dalam penyusunan 
perencanaan kegiatan anggran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi  

5.  ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% laki-laki – 50% perempuan untuk setiap kegiatan, 
dan tdk menambah dana khusus  

6.  Tidak harus semua program/kegiatan perlu mendapat koreksi agar menjadi responsif gender à 
ada juga yang netral gender.  

7. PPRG menjamin agar kebutuhan dan aspirasi invidu dari berbagai kelompok sosial 
(berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan kedalam 
pembiayaan/ pengeluaran dan pemasukan. 

 
F. Bagaimana Melakukan Pug Dan Pprg Dalam Komir? 

Ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ketika akan melakukan  percepatan PUG melalui  PPRG 
dalam Komisi Irigasi. Langkah tersebut dilakukan dengan mengadopsi delapan prasyarat melakukan 
PUG seperti yang tertuang dalam strategi percepatan pengarusutamaan gender melalui PPRG. 
Adapun ketujuh hal tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Komitmen 
2. Kebijakan 
3. Kelembagaan 
4. Sumber Daya Manusia 
5. Sumber Daya Anggaran 
6. Alat Analisis Gender 
7. Data Terpilah 
8. Peran serta masyarakat 

Dengan mengetahui Komir yang ada dari kedelapan aspek tersebut, maka dapat dinilai apakah 
Kelembagaan Komir tersebut responsive gender ataupun tidak dan selanjutnya melakukan 
perencanaan program sesuai dengan temuan data tersebut. 

Langkah 1,  Jawablah Pertanyaan-pertanyaan dialam table di bawah ini. 

 

Tabel 2.4 Indikator Gender dalam Komir 
 

No. 
 
INDIKATOR 

ADA/ 
SUDAH 

TIDAK ADA/ 
BELUM Ket 

 INDIKATOR INPUT    

 
1. 

Komitmen    

1.1 Apakah ada peraturan daerah tentang PUG? 

a. Jika ada, sebutkan nomornya (Pergub/Perbub, SK, SE 
atau sejenisnya) 

b. Apakah sudah diterapkan di Komir? 

c. Jika tidak, jelaskan mengapa? 



PANDUAN	PENGARUSUTAMAAN	GENDER	DALAM	PROGRAM	PENGUATAN	

KELEMBAGAAN	PENGELOLAAN	IRIGASI	PERTANIAN	

25	
	

2. Bila ada peraturan Gubernur/Bupati, apakah sudah 
disosialisasikan 

a. Bila sudah kepada siapa? 

b. Bila tidak mengapa? 

   

 

1 
Kebijakan    

Apakah Renstra Lembaga Komir ada yang mengandung isu 
gender? 

a. Bila ada di bagian mana? 

b. Bila tidak mengapa? 

2 Apakah ada Renja Tahunan Komir yang mengandung isu 
gender? 

a. Bila ada di bagian mana? 

b. Bila tidak mengapa? 

   

3 Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data terpilah?    

 

1. 
Kelembagaan:    

1.1…..%  

 

 

 

 

1.2 …..% 

 

1.3 

1.1 Apakah  ada Perempuan yang duduk sebagai pengurus 
dalam  strruktur  organisasi ? 

a. Bila ada sebutkan No SK nya 

b. Bila tidak mengapa? 

 

1.2 Apakah ada perempuan sebagai anggota Komir? 

 

1.3 Apakah dalam salah satu tupoksi susunan pengurus  

      Komir terdapat tentang PUG dalam Komir? 

2. Apakah ada Gender  Focal Point dalam kepengurusan 
Komir? 

a. Bila ada di level/komponen mana? 

b. Bila ada focal point, apakah sudah mendapat latihan 
PUG? 

c. Bila belum mengapa? 

   

 

1 
Sumber Daya Manusia:    

Apakah ada fasilitator internal  Komir untuk PUG? 

2 Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG pada 
Komir? 

a. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan 
penyusunan PPRG? 

b. Bila belum, mendapat pelatihan, mengapa? 

   

3 Apakah SDM pelaksana IPDMIP dalam Komir  memiliki 
kemampuan dalam melaksanakan PUG dan PPRG? 

   

 

1 
Sumber Dana:    

Apakah tersedia dana dalam melaksanaan PUG? 
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1. 
Data Terpilah:    

Apakah ada data terpilah berdasarkan jenis kelamin  
dalam perencanaan. Pelaksanaan, monev Komir, 
termasuk dalam siding Komir dan Pelaporan ? 

 

1. 
Alat Analisis Gender:    

Apakah metoda analisis gender digunakan ketika akan 
menyusun rencana kerja tahunan 

 

1 
Peran Serta Masyarakat:    

Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM), GP3A, Gapoktan termasuk KWT  dalam 
membahas isu gender dalam pengelolaan irigasi pertanian? 

2 Apakah ada keterlibatan LSM atau lembaga yg focus pada 
pengelolaan irigasi terkait dalam pelaksanaan PUG dan 
PPRG? 

  

 

 

 

Langkah kedua, setelah menjawab butir-butir pertanyaan dalam table di atas, maka buatlah identifikasi 
masalah. 

Langkah Ketiga, setelah mendapat potret masalah terkait kelembagaan komir, maka tentukan 
solusinya melalui intervensi program dan penganggaran yang responsive gender  sesuai dengan 
kebutuhan dan yang terpetakan melalui butir-butir pertanyaan pada table di atas. 

 
G. BAGAIMANA MELAKUKAN PUG DAN PPRG DALAM PROFIL SOSIAL EKONOMI TEKNIK 

KELEMBAGAAN (PSETK)? 
Dalam panduan PSETK diungkap bahwa salah satu prinsip yang dianut dalam tahapan pembuatan 
PSETK adalah sensitive gender. Sensitif gender artinya adalah Laporan PSETK harus mampu 
memotret kondisi perempuan dan laki-laki baik anak-anak, dewasa, kaum difabel, kaum renta maupun 
kaum miskin yang berprofesi sebagai petani pemilik, petani penggarap maupun petani buruh baik 
dewasa maupun anak-anak.  
Adalah tidak dipungkiri bahwa dokumen PSETK yang pernah dihasilkan dalam program serupa 
sebelumnya belum memiliki prinsip sensitive gender. Oleh karena itu adalah sangat beralasan jika 
dalam profil social, profil ekonomi, teknik, dan kelembagaan tidak menyajikan data terpilah termasuk 
bagaimana kondisi gizi dan kesehatan  anak petani baik sebagai pemilik, penggarap, maupun buruh 
tani. Selanjutnya bagaimanakah melakukan PUG dan PPRG dalam dokumen PSETK? 
Langkah-langkah yang harus dicermati dalam melakukan PUG dan PPRG dalam PSETK adalah 
sebagai berikut: 
1. Jika pernah membuat dokumen PSETK, cermati dokumen tersebut apakah sudah memotret   

kondisi perempuan dan laki-laki baik dewasa maupun anak-anak  daei keluarga petani pemilik, 
penggarap dan buruh baik dalam profile sosial, ekonomi, teknik, dan kelembagaan? 

2. Setelah mencermati dokumen, ingat-ingat kembalti langkah-langkah persiapan, pelaksanaan, 
penyusunan, dan tahap akhir kegiatan PSETK PSETK. 

3. Dalam tahapan   persiapan. (1) Sosialisasi pedoman PSETK, (2) Pelatihan PSETK,(3)  rapat 
pertemuan awal, (4) SK Tim penyususn, dan (5) rapat/pertemuan di tingkat Daerah Irigasi, apakah 
perempuan yang terlibat mencapai 30%? Apakah absensi dalam seluruh kegiatan dipilah 
berdasarkan jenis kelamin? 
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Pengarusutamaan gender dalam tahapan persiapan PSETK dapat dilihat dalam gambar di bawah 
ini: 

 
Gambar 2.5 Data Terpilah Dalam Persiapan PSETK 

	

 
Gambar 2.6 PUG Dalam Persiapan PSETK 

	

4. Dalam tahapan pelaksanaan kegiatan PSETK: 
(1) Rapat persiapan pelaksanaan. Apakah dalam kegiatan tersebut perempuan yang terlibat 

mencapai 30% dan apakah daftar hadir dalam kegiatan tersebut dipilah berdasarkan jenis 
kelamin? 

(2) Penelusuran jaringan. Dalam penelusuran jaringan berapa persen perempuan yang terlibat? 
Fungsi dan kegunaan sepanjang jaringan irigagasi pada daerah irigasi digunakan untuk apa? 
Apakah digunakan untuk MCK, pemukiman,  tempat pemakaman, cagar budaya, tempat 
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keramat atau tidak? Selanjutnya apakah tempat tersebut masuk dalam area yang akan 
dikonstruksi? Jika iya, maka dibutuhkan pengamanan social dan lingkungan sesuai dengan UU 
No 2 Tahun 2012, tentang Pengadaan Lahan Bagi Kepentingan Umum.Selain itu, hasil 
penulusuran jaringan harus mampu memotret profile social, ekonomi, teknik, dan kelembagaan 
yang didukung oleh data terpilah berdasarkan jenis kelamin. 

(3) Kelompok Diskusi Terfokus. Temuan hasil  penulusuran jaringan didiskusikan secara focus 
dengan masyarakat petani, termasuk perwakilan perempuan yang harus mencapai 30%. 
Selanjut perencanaan dan pelkasanaan  konstruksi harus ramah terhadap kebutuhan laki-laki 
dan perempuan baik dewasa, anak, kaum renta, kaum difabel, maupun kaum miskin 
diselaraskan dengan undang-undang yang berlaku. 
Pengarusutamaan gender dalam tahapan pelaksanaan PSETK dapat dilihat dalam gambar di 
bawah ini: 

 
Gambar 2.7 PUG Pada Pelaksanaan PSETK 

	

5. Dalam tahap penyusunan laporan PSETK, khususnya yang terkait analisa hasil PSETK dan 
verifikasi data lapangan harus mencerminkan:  
(1) Profile Sosial, Dalam profile sosial sedikitnya terpotret hal-hal berikut ini: 

• Data terpilah (L/P): status  dan pendidikan petani (pemilik, penggarap, buruh), 
• Jumlah perempuan petani sebagai kepala keluarga  
• Data terpilah (L/P): kondisi kesehatan keluarga petani, termasuk kondisi gizi anak  laki-lai 

dan perempuan) petani jika ada. 
• Sistem kekerabatan dan pengambilan keputusan dalam keluarga petani 
• Pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki dalam pengelolaan irigasi dan lahan 

pertanian.  
• Waktu yang digunakan oleh petani laki-laki dan perempuan di rumah dan di luar 

rumah/sawah  
• Nilai kearifan lokal yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender 

(2) Profil Ekonomi. Dalam profile ekonomi  sedikitnya terpotret hal-hal berikut ini: 
• Data terpilah (L/P) Pendapatan petani (pemilik, penggarap, buruh) 
• Data terpilah (L/P)  atas akses kredit untuk usaha pertanian 
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• Data terpilah (L/P) atas peluang usaha ekonomi berbasis lahan, teknologi, dan agribisnis. 
• Potensi ekonomi lokal yan biasa dikerjakan oleh kaum laki-laki maupun perempuan. 

(3) Profile Teknik. Dalam profile teknik  sedikitnya terpotret hal-hal berikut ini:  
• Kondisi fisik dan fungsi jaringan dikaitkan dengan kaum rentan (perempuan, anak, difabel, 

renta, miskin) sbg pemanfaat DI 
• Kondisi  O & P jaringan irigasi dikaitkan dengan potret keterlibatan petani perempuan dan 

laki-laki  baik dalam perencanaan tata tanam dan pembagian air 
(4) Profile Kelembagaan. Dalam profile kelembagaan  sedikitnya terpotret hal-hal berikut ini: 

• Data terpilah (L/P) dalam struktur kepengurusan P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan/KWT. 
• Data terpilah (L/P) dalam program pemberdayaan seperti pelatihan-pelatihan pengurus dan 

anggota P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan/KWT. 
Pengarusutamaan gender dalam tahapan penyusunan  PSETK dapat dilihat dalam gambar di 
bawah ini: 

 
Gambar 2.8 PUG Pada Penyusunan Pelaporan PSETK 

	

6. Tahap Akhir penyusunan dokumen PSETK, pastikan bahwa gender sudah terintegrasi dalam 
seluruh tahapan penyusunan PSETK dan menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan di daerah irigasi sebelum dilegalisasi dan diserahkan. Dokumen PSETK yang sudah 
dilegalisasi selanjutnya dapat dijadikan bahan dasar untuk membuat kebijakan dalam konstruksi 
jaringan irigasi dan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam membuat program 
pemberdayaan masyarakat petani perempuan dan laki-laki baik pemilik, penggarap, maupun buruh 
tani.  

7. Setelah seluruh tahapan penyusunan PSETK dilalui pastikan bahwa baik perempuan maupun laki-
laki petani pemilik, penggarap dan buruh sama-sama memiliki akses, partisipasi, kontril, dan 
manfaat yang sama terhadap pembangunan dan pengelolaan irigasi pertanian yang partisipatif. 
Secara komprehensih dapat dilihat dalam gambar di bawah ini. 
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Gambar 2.9 Indikator Gender 

 
H. BAGAIMANA MELAKUKAN PUG DAN PPRG DALAM  PENDAMPINGAN  MANYARAKAT OLEH 

TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) 
Dokumen PSETK merupakan  pedoman yang dapat dijadikan rujukan oleh Tenaga Pendamping 
Manyarakat (TPM) dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Sebelum membahas bagaimana 
melakukan PUG dan PPRG dalam pendampingan masyarakat oleh TPM/KTPM, terlebih dahulu akan 
dibahas, apa itu TPM, bagaimana prosedur rekrutmen TPM/KTPM yang berkesetaraan gender, tujuan 
pendampingan masyarakat petani oleh TPM/KTPM, dan Tugas TPM/KTPM yang responsive gender. 
1. Apa itu Tenaga Pendamping Masyarakat? 

Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) adalah tenaga/orang yang dibutuhkan dan dipilih melalui 
proses seleksi pengadaan, dan pelatihan oleh lembaga yang ditunjuk guna mendampingi petani 
yang mempunyai tugas pokok mendorong pemberdayaan P3A/GP3A/IP3A dan dapat 
berpartisipasi dalam penguatan  Poktan/ Gapoktan bersama PPL . 

2. Bagaimana prosedur rekrutmen TPM/KTPM yang berkesetaraan gender? 
Rekrutmen TPM/KTPM dilakukan oleh pemerintah daerah tingkat provinsi dan dapat dilakukan 
secara swakelola maupun secara kontraktual. Secara lebih jelas tergambar dalam bagan di 
bawah ini. 
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PROSEDUR	

SWAKELOLA KONTRAKTUAL 

PROSES PENILAIAN/SELEKSI 

(1) Seleksi	administrasi	

(2) Seleksi	tertulis	

(3) TPKU	

(4) Tes	Penyusunan	
Program	

(5) Wawancara	

(6) Pengumuman	

(7) Perempuan	
didorong	untuk	
melamar	

Sesuai	
Peraturan/Kebijak
an	Pengadaan	
Yang	Berlaku	

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Gambar 2.10 Prosedur Rekrutmen TPM/KTPM 
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3. Bagaimana contoh iklan lowongan TPM/KTPM yang mengandung prinsip kesetaraan dan 
Keadilan? 
Menurut laporan IDPIM 2 tahun 2018, TPM/KTPM perempuan dalam program WISMP II hanya 
mencapai 16%. Oleh karena itu, dalam rekrutmen TPM/KTPM dalam program IPDMIP perlu 
didorong untuk melamar sebagai TPM/KTPM. Berikut adalah contoh praktik baik dalam membuat 
lowongan kerja untuk merekrut TPM/KTPM di Nusa Tenggara Barat: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Gambar 2.11 Contoh Lowongan TPM/KTPM 

Contoh Praktik Baik Rekrutmen TPM/KTPM yang dikeluarkan oleh Bappeda Nusa Tenggara Barat 

Kesempatan Bekerja  sebagai Tenaga Pendamping Masyarakat 
 

Dalam rangka melaksanakan Kegiatan Fasilitasi Program Pengelolaan Sumber Daya Air dan Irigasi untuk 
Program Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program (IPDMIP) Loan Asian 
Development Bank (ADB) 3529 INO dan 8327 INO (AIF) 2018, dibutuhkan beberapa orang, baik laki-laki atau 
perempuan untuk  ditempatkan sebagai  Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) pada Daerah Irigasi (DI) 
Kewenangan Pusat ( > 3000 ha), Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi NTB (1000 – 3000 ha), dan Daerah Irigasi 
Kewenangan Kabupaten ( < 1000 ha) dengan persyaratan sebagai berikut:  

a. Memiliki pengalaman dalam bidang  pemberdayaan/advokasi masyarakat petani 
b. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer (ms.word, excell, power point) dan pemetaan geospasial 

tematik yang memadai. 
c. Lebih diprioritaskan yang memiliki Pengalaman kerja relevan dengan pengelolaan irigasi, penyuluhan 

pertanian, dan pembangunan ekonomi pedesaan. 
d. Bisa bekerja sama dalam tim kerja (team work), mampu bekerja dibawah tekanan dengan target waktu yang 

disepakati oleh pemberi kerja  dan mampu bekerja dengan minimum supervisi. 
e. Berpendidikan sekurang-kurangnya SLTA/sederajat. Untuk SMA/Sederajat berpengalaman > 6 (enam) 

tahun ;  Diploma 3 dengan pengalaman  > 5 (lima) tahun; dan D-IV/S1 dengan pengalaman 4 -5  tahun. 
f. Perempuan sangat dihimbau untuk melamar/mengisi pekerjaan ini (womens are strongly encouraged to 

apply). 

Surat lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Penerimaan Tenaga Pendamping Masyarakat Program IPDMIP 
Tahun 2018, Bappeda Provinsi NTB, dikirim via email (email :bidangtrapras@yahoo.co.id) atau pos atau 
diantar langsung ke alamat : Kantor Bappeda Provinsi NTB, Jln. Flamboyan No. 2 Mataram. Telp (0370) 
623657, 633579, 622779; Fax 631581 paling lambat dikirim tanggal ……,…………………….. 2018 (cap pos), 
dengan melampirkan: 

a. Ijazah terakhir yang telah dilegalisir (scan Ijazah jika lamaran ybs dikirim via email) 
b. Daftar riwayat hidup / Curiculum Vitae atau pengalaman kerja. 
c. Pas foto berwarna 4 x 6 sebanyak 2 lembar (scan foto berwarna , jika surat lamaran dikirim via email). 
d. Berkas surat lamaran diatas materai Rp. 6000,- dan dimasukkan dalam amplop tertutup. 
e. Bukti pengalaman kerja yang relevan dari pihak pemberi kerja dan dapat dipertanggung jawabkan. 
 

Untuk informasi, hubungi (nama ……………..), HP 081………………) 

Pelamar yang memenuhi syarat akan dihubungi melalui telefon/email 
 

Mataram, …….,………………. 2018 
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) 

Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Kepala Bidang Perencanaan Wilayah dan Pembangunan Infrastruktur 

	

Sadimin,	ST.	MT	
NIP.	.......	
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4. Apa tujuan pendampingan masyarakat petani oleh TPM/KTPM ? 
Tujuan pendampingan terhadap masyarakat petani oleh TPM/KTPM adalah sebagai berikut: 
(1) Pemberdayaan sesuai tupoksi 
(2) Membangun partisipasi 
(3) Membangun kesetaraan gender 
(4) Membangun jaringan usaha 
 

5. Apa Tugas TPM/KTPM yang responsive gender.? 
Adapun tugas TPM adalah melaksanakan pendampingan dari mulai persiapan, perencanaan, 
fasilitasi pelaksanaan pendampingan, mengikuti pelatihan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, 
dan menyusun exit strategi untuk wilayah daerah irigasi sesuai langkah-langkah pendampingan. 
Sementara itu tugas KTPM adalah menjalankan proses pendampingan membantu 
kabupaten/provinsi/B/BWS dari mulai persiapan, perencanaan, fasilitasi pelaksanaan 
pendampingan, mengikuti pelatihan, monitoring dan evaluasi, pelaporan, dan menyusun exit 
strategi untuk wilayah kabupaten/provinsi/B/BWS dan mengkoordinir TPM di wilayah kerjanya. 
Dalam salah satu tujuan pendampingan adalah membangun kesetaraan gender. Kesetaraan 
Gender (gender equality) :Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk 
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan 
berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan 
nasional dan kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.Dalam konteks 
program penguatan kelembagaan irigasi pertanian, mengandung arti bahwa  baik perempuan 
maupun laki-laki memiliki kesempatan yang sama dalam akses, peran/partisipasi, control, dan 
manfaat yang sama dalam seluruh program kegiatan yang tercantum dalam OWP dan AWP. 
Contoh: 
 
Tabel 2.5 Format Monitoring dan Evaluasi Indikator Gender dalam AWP Kabupaten 

Petunjuk 2 : 
Beri tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan** 
Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta. 
 
Keterangan:  Pengertian(1) Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan 
sumberdaya tertentu. (2) Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/ kelompok dalam suatu 
kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. (3) Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau 
kekuatan untuk mengambil keputusan. (4) Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati 
secara optimal baik oleh laki-laki atau perempuan. 
 
NO KEGIATAN/INDIKATOR AKSES PARTISIPASI KONTROL MANFAAT KETERANGAN 

L P L P L P L P 
 1 Reorganisasi dan Penguatan 

Komisi Irigasi 
         

1.1 Pendirian/Revitalisasi KOMIR           
1.2 Pertemuan Komir           
2 Memperbaharui, menerbitkan & 

mensosialisasikan 
peraturan/pedoman teknis Utama 

         

2.1 Sosialisasi/Kampanye Penyadaran 
Peraturan Irigasi (PPSI)  

         

2.2 Workshop PPSIP           
2.3 Penetapan Perda ttg Irigasi (PPSI) 

kabupaten  
         



PANDUAN	PENGARUSUTAMAAN	GENDER	DALAM	PROGRAM	PENGUATAN	

KELEMBAGAAN	PENGELOLAAN	IRIGASI	PERTANIAN	

34	
	

 3 Membangun, Memonitor dan 
Mengevaluasi Rencana 
Pengelolaan dan Pengembangan 
Irigasi di tingkat Kabupaten 

         

3.1 Pengesahan Rencana 5 tahunan 
Pengelolaan dan Pengembangan 
Irigasi Kabupaten (RP2I)  

         

4 Unit Pengelola Program Tkt. 
Kabupaten - Bappeda  

         

5 Penyusunan Pengkajian aspek 
teknis (infrastruktur dan pertanian), 
sosial, ekonomi, perubahan iklim 
dan kelembagaan di tingkat DI   

         

5.1 Pelaksanaan dan penyusunan 
PRA+PSETK  - 1 per DI  

         

5.2 Pelaksanaan dan penyusunan 
PRA+PSETK  - B  

         

5.3 Pelaksanaan dan penyusunan 
PRA+PSETK -C  

         

6 Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Lahan Pertanian Beririgasi di tiap 
daerah irigasi dan tingkat 
kabupaten (RP2I) 

         

6.1 Pembentukan Tim Penyusun RP2I           
 
6.2 

Sosialisasi Draft RP2I          

 
 

Tabel 2.6 Format Monitoring dan Evaluasi Indikator Gender dalam AWP Provinsi 
 

Petunjuk Pengisian: 
Beri tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan** 
Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta. 
 
Keterangan:  Pengertian(1) Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan 
sumberdaya tertentu. (2) Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/ kelompok dalam suatu 
kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. (3) Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau 
kekuatan untuk mengambil keputusan. (4) Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati 
secara optimal baik oleh laki-laki atau perempuan. 
N
O 

KEGIATAN/INDIKATO
R 

AKSE
S 

PARTISIPAS
I 

KONTRO
L 

MANFAA
T 

ISU 
GENDE
R 

KETERANGA
N 

  L P L P L P L P   
1 Reoganisasi dan 

Penguatan Komisi 
Irigasi  

          

1.1 Pendirian/Revitalisasi 
KOMIR  

          

1.2 Penguatan Kapasitas 
KOMIR  

          

1.3 Rapat Pertemuan 
KOMIR  

          

2 Memperbarui, 
Menerbitkan & 
mensosialisaikan 
peraturan/pedoman 
teknis utama  
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2.1 Sosialisasi/Kampanye 
Penyadaran Peraturan 
Irigasi (PPSI)  

          

2.2 Workshop(PPSI)            
2.3 Penyiapan dan 

penetapan peraturan 
daerah : Konversi 
lahan/keamanan 
pangan - LP2B  

          

2.4 Penyiapan peraturan 
daerah lainnya / Surat 
Keputusan  

          

2.5 Sosialisasi Peraturan 
daerah Provinsi  

          

3 Pembuatan Sistem 
Sertifikasi Kompetensi 
untuk staf dan 
Fasilitator  

          

3.1 Pelatihan TPM dan 
Koordinator TPM di 14 
Propinsi  

          

4 Memastikan 
Koordinasi antara 
stakeholder proyek 
dan memastikan 
efisiensi pelaksanaan 
proyek  

          

4.1 Pendampingan TPM            
a Koordinator (1 orang 

per kabupaten)  
          

b Fasilitator/TPM            
c Biaya Operasional 

Koordinator   
          

d Biaya Operasional 
Fasilitator/TPM  

          

4.2 Koordinasi Tingkat 
Provinsi  

          

a Koordinasi penyusunan 
OWP/AWP  

          

b Monev Kwartal di 
Bappeda  

          

5 Unit Pelaksana 
Program Tkt di 
Propinsi di Bappeda  

          

6 Pelaksanaan dan 
penyusunan PSETK  

          

 
Oleh karena itu, Tugas TPM/KTPM di samping hal-hal yang diurai di atas, maka mereka pun 
memiliki tugas sebagai berikut: 
• Memastikan PUG dan PPRG terlaksana dalam seluruh tugas TPM/KTPM 
• Memastikan peserta kegiatan yang diundang  adalah 30% perempuan 
• Memastikan dan mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin (P/L) dalam seluruh 

kegiatan  
Secara lebih jelas tugas TPM/KTPM tergambar dalam bagan di bawah ini: 
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Gambar 2.12 Bagan Tugas TPM/KTPM 

 
6. Pemantauan Kinerja TPM/KTPM 

Merujuk pada tugas dan fungsi TPM/KTPM, maka kinerja mereka dilihat dalam beberapa 
indicator, yaitu seperti tergambar dalam bagan di bawah ini: 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Pemantauan Kinerja TPM/KTPM 

• Memastikan PUG dan PPRG terlaksana dalam seluruh tugas TPM/KTPM 
• Memastikan peserta kegiatan yang diundang  adalah 30% perempuan 
• Memastikan dan mengumpulkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin 

(P/L) dalam seluruh kegiatan  
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BAB 3 PANDUAN DAN MODUL KONSEP-KONSEP DASAR 
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PROGRAM PENGUATAN 

KELEMBAGAAN IRIGASI PERTANIAN BAGI PELATIH/FASILITATOR 
 

A. Panduan Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang Konsep-Konsep Dasar Pengarusutamaan 
Gender dalam Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 
1. Latar Belakang 

NPIU-Ditjen Bina Bangda dalam program IPDMIP memiliki tugas untuk: (i) penguatan sistem dan 
kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, dan (ii) peningkatan pelaksanaan 
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
koordinasi antar pemangku kepentingan program. Penguatan sistem dan kapasitas Kelembagaan 
Irigasi Pertanian yang berkelanjutan  diarahkan  untuk,  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan 
pemerintah daerah dengan mendukung pelaksanaan program dengan melakukan pengawasan 
secara menyeluruh dan memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan monitoring & evaluasi. Salah 
satu tugas yang diamanahkan dalam program tersebut kepada  NPIU Ditjen Bina Bangda adalah 
melakukan pengarusutamaan gender yang melekat dalam seluruh tugasnya baik terkait 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara khusus dalam kegiatan Komir, PSETK, 
pendampingan masyarakat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), dan internalisasi RP2I ke 
dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten.  
Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan penyamaan persepsi untuk menyatukan pola 
piker dan pola tindak  melalui kegiatan pelatihan tentang konsep-konsep dasar pengarusutamaan 
gender dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian bagi para pelatih dan fasilitator  
(TOT) yang akan memberi panduan bagaimana melakukan pengarusutamaan gender dalam 
Komir, PSETK, pendampingan masyarakat oleh TPM berikut internalisasi RP2I dalam RPJMD. 

2. Maksud Dan Tujuan 
Maksud dari penyelenggaraan TOT konsep-konsep dasar dalam melakukan pengarusutamaan 
gender dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah dalam rangka untuk 
mennyediakan calon-calon Pelatih yang handal dan profesional di 16 provinsi lokasi program ISAI-
IPDMIP  yang dibutuhkan dalam pemberdayaan kelembagaan Pengelola Irigasi (organisasi 
perangkat daerah terkait, Komir, P3A/GP3A, Poktan/Gapoktan termasuk Kelompok Wanita Tani 
(KWT) menuju peningkatan kinerja pengelolaan irigasi partisipatif. 
Sementara itu, tujuannya adalah untuk : 
1. Meningkatkan pemahaman peserta pelatihan bagi pelatih terhadap pelaksanaan kegiatan 

Pengarusutamaan gender dalam penguatan kelembagaan irigasi pertanian dengan dengan 
pendekatan dan metode yang tepat sesuai dengan kondisi lapangan. 

2. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam mengidentifikasi kebutuhan data, sumber 
data dan pemahaman terhadap pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam  
kegiatan Komir, PSETK, pendampingan masyarakat oleh TPM maupun internalisasi RP2I ke 
dalam RPJMD. 

3. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam persiapan, pelaksanaan, dan tindak 
lanjut hasil kegiatan Komir, PSETK, pendampingan masyarakat oleh TPM maupun 
internalisasi RP2I ke dalam RPJMD. 

4. Meningkatkan kemampuan Peserta Pelatihan dalam merumuskan program kerja penguatan 
kelembagaan irigasi pertanian yang responsive gender. 
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3. Sasaran 
Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pelatihan ToT pelaksanaan kegiatan 
Pengarusutamaan gender dalam penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah memberikan 
pemahaman, pembelajaran dan meningkatkan kualitas para calon tenaga pelatih 
pengarusutamaan gender dalam  kegiatan Komir, PSETK, pendampingan masyarakat oleh TPM 
maupun internalisasi RP2I ke dalam RPJMD, sehingga terciptanya tenaga pelatih yang berkualitas 
dan mampu menyampaikan substansi dan materi yang diberikan. 

4. Keluaran 
Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan Pengarusutamaan gender dalam penguatan 
kelembagaan irigasi pertanian adalah : 
(1) Terbentuknya calon tenaga pelatih yang memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan 

pengarusutamaan gender kegiatan Komir, PSETK, pendampingan masyarakat oleh TPM 
maupun internalisasi RP2I ke dalam RPJMD 

(2) Munculnya motivasi untuk mengembangkan kegiatan kegiatan Komir, PSETK, pendampingan 
masyarakat oleh TPM maupun internalisasi RP2I ke dalam RPJMD yang responsive gender. 

(3) Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyusunan kegiatan TOT pengarusutamaa gender 
yang terintegrasi dalam kegiatan TOT Komir, PSETK, maupun TPM. 

5. Ruang Lingkup Kegiatan 
Ruang lingkup kegiatan “Pengarusutamaan gender dalam penguatan kelembagaan irigasi 
pertanian” adalah sebagai berikut : 
(1) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan  Pelatihan ToT pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan 
gender dalam penguatan kelembagaan irigasi pertanian sebagai berikut: 
a. Melaksanakan pertemuan persiapan (koordinasi, pembentukan tim, analisis kebutuhan, 

rencana jadwal pelaksanaan). 
b. Pelaksanaan kegiatan ToT mencakup: 

§ Pendaftaran Peserta 
§ Laporan Ketua Panitia 
§ Sambutan Pembukaan Kegiatan 
§ Penyampaian dan Penjelasan Materi dalam forum Panel Diskusi. 
§ Penjabaran dan Simulasi Materi Pelatihan 
§ Diskusi Kelompok 
§ Penutupan 

(2) Mendalami konsep-konsep dasar pengarusutamaan gender dan menindaklanjuti dalam  
kegiatan Komir, PSETK, Pendampingan masyarakat oleh TPM dan internalisasi RP2I ke 
dalam RPJMD. 

(3) Metode 
Metode pelatihan yang digunakan berlandaskan pada prinsip andragogi (pembelajaran bagi 
orang dewasa) dengan memperhatikan aspek : 
a. Demokratisasi : pembelajaran didasarkan pada penggalian potensi peserta serta sesuai 

kesepakatan dengan peserta melalui mekanisme kontrak belajar. 
b. Partisipasi : pelibatan peserta pelatihan secara aktif baik dalam perencanaan, proses 

kegiatan, maupun evaluasi kegiatan. 
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c. Proses : kegiatan pelatihan dibangun melalui teknik presentasi, diskusi dan simulasi 
(termasuk praktek kerja/hands on training) yang mengarah pada pencapaian tujuan 
pembelajaran. 

d. Kondusif : suasana belajar diciptakan secara santai, praktis, dan atas dasar semangat 
dan motivasi peserta untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. 

Alokasi waktu penyampaian materi pelatihan dititik beratkan pada penyampaian materi berikut 
diskusi dengan narasumber, dan diskusi kelompok dengan fasilitator. 

6. Peserta, Fasilitator, dan Materi 
1) Peserta  

Peserta kegiatan pelatihan calon pelatih/fasilitator di 16 provinsi dan 74 kabupaten peserta 
program IPDMIP 

2) Pengertian, Tugas , dan Fungsi Fasilitator 
Fasilitator adalah seseorang/tim yang membantu, memfasilitasi, dan menyampaikan materi 
pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar selama pelatihan. Tugas fasilitator 
adalah melakukan:  

1. Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pelatihan  
2. Penyelenggaraan pelatihan  
3. Penilaian jalannya pelatihan  
4. Pembimbingan dan pemberian motivasi kepada peserta dalam proses belajar 

mengajar  
 Untuk tercapainya efektivitas pembelajaran maka fasilitator diharapkan:  

1. Menguasai substansi materi yang akan disampaikan  
2. Terampil memotivasi peserta         
3. Terampil melaksanakan proses belajar mengajar  
4. Terampil menerapkan metode dan media yang dibutuhkan  
5. Terampil memecahkan masalah-masalah pembelajaran  
6. Mampu dan terampil melakukan penilaian dan pelaporan pelatih.   

Dalam pelatihan, fasilitator diharapkan mampu melakukan tiga tahapan kegiatan secara 
baik meliputi: (1) Tahap Kegiatan persiapan pelatihan , (2) Tahap kegiatan Pelaksanaan 
pelatihan , dan (3) Tahap  kegiatan akhir pelatihan. Adapun butir-butir yang perlu 
diperhatikan oleh fasilitator dalam setiap tahapan. 
Dalam tahap persiapan pelatihan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu 
sebagai berikut: 

(1) Mempelajari program ISAI-IPDMIP dan mengaitkannya dengan kurikulum pelatihan 
(2) Mengidentifikasi kelompok sasaran yang akan dilatih sebagai fasilitator 
(3) Mengidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan dalam pelatihan 
(4) Menentukan pendekatan dan metode pelatihan yang sesuai tujuan dan materi 

pelatihan 
(5) Menyusun langkah-langkah kegiatan pelatihan sesuai tujuan dan materi yang akan 

disampaikan 
Dalam tahap pelaksanaan pelatihan, yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah sebagai 
berikut: 
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(1) Menyiapkan pengaturan pelatihan termasuk model atau posisi duduk 
(2) Menyampaikan materi sesuai tujuan dan materi yang akan disampaikan serta actual 
(3) Mem fasilitasi proses pelatihan baik dalam bentuk panduan ataupun arahan seluruh 

proses kegiatan 
(4) Mendorong seluruh partisipan baik perempuan maupun laki-laki agar terlibat secara 

aktif 
(5) Secara bersama dengan peserta melakukan penilaian atas jalannya pelatihan 
(6) Menyampaikan evaluasi pada setiap akhir sesi pelatihan, 

Dalam tahap akhir pelatihan, yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah sebagai berikut: 
(1) Melakukan evaluasi akhir pelatihan sebagai bahan masukan untuk pelatihan di masa 

mendatang 
(2) Membuat rencana tindak lanjut. 

3) Materi 
Materi dalam kegiatan pelatihan untuk pelatih modul ini adalah terkait konsep-konsep dasar 
pengarusutamaan gender dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah 
sebagai berikut: 

a. Konsep gender 
b. Konsep Pengarusutamaan Gender 
c. Konsep Data Terpilah 
d. Konsep Analisis Gender 
e. Anggaran Responsif Gender 

 

B. Silabus Modul Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang Konsep-Konsep Dasar 
Pengarusutamaan Gender dalam Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 

 
Tabel 3.1 Silabus Modul Pelatihan  tentang Konsep-Konsep Dasar Pengarusutamaan Gender dalam 

Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 

NAMA 
PELATIHAN 

: Training of Trainers tim pengarusutamaan gender. 

DESKRIPSI 
SINGKAT 

: Pelatihan ini diselenggarakan agar para peserta dapat memahami tentang dasar-dasar 
konsep pengarusutamaan gender sehingga mampu menyosialisasikan dan mempraktikkan 
pengarusutamaan gender dalam program ISAI-IPDMIP   

STANDAR 
KOMPETENSI 

: Peserta pelatihan dapat memahami konsep gender, pengarusutamaan gender, analisis 
gender, dan Anggaran Resonsif Gender (ARG) serta dapat mengarusutamakan gender 
dalam Komisi Irigasi (KOMIR), Profil Sosial, Ekonomi, Teknik Kelembagaan, dan Tenaga 
Pendamping Masyarakat (TPM) 
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konsep gender 
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dapat 
menjelaskan 
tentang : 
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lingkup 
PUG 
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terpilah. 

4. Setelah mengikuti 
kegiatan belajar 
tentang Analisis 
Gender 
diharapkan 
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C. Modul Pelatihan Konsep-Konsep Dasar Pengarusutamaan Gender Bagi Fasilitator/Pelatih 

Dalam Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 
 
1. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.1. Kompetensi Dasar 
Setelah mengikuti kegiatan belajar Modul ini, peserta pelatihan diharapkan dapat memahami dan 
menjelaskan:  
a. Konsep dasar / definisi “gender”   
b. Perbedaan gender dengan jenis kelamin (sex)  
c. Peran gender 
d. Faktor Penyebab dan Bentuk-bentuk ketidakadilan gender/isu gender dalam peogram 

penguatan kelembagaan pertanian beririgasi 
e. Konsep pengarusutamaan gender 
f. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin 
g. Analisis gender 
h. Anggaran responsive gender. 

1.2. Indikator 
Indikator  keberhasilan dalam pelatihan ini jika:  
a. Peserta paham dan mampu menjelaskan tentang konsep gender  
b. Peserta mampu menggambarkan perbedaan gender dengan jenis kelamin (sex)  
c. Peserta mampu menjelaskan peran gender  
d. Peserta mampu menjelaskan faktor penyebab kesenjangan gender dan memberi contoh 

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender/isu gender dalam peogram penguatan kelembagaan 
pertanian beririgasi 

e. Peserta mampu memberikan bentuk dan contoh tentang kesenjangan gender/isu gender 
dalam  program ISAI IPDMIP 

f. Peserta mampu menjelaskan Konsep pengarusutamaan gender 
g. Peserta mampu menjelaskan pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin 
h. Peserta mampu menjelaskan dan mempraktikan analisis gender dalam program penguatan 

kelembagaan dalam irigasi pertanian 
i. Peserta mampu menjelaskan anggaran responsive gender dalam program penguatan 

kelembagaan dalam irigasi pertanian 
 

2. PROSES BELAJAR MENGAJAR 
2.1 Konsep dasar / definisi “gender”   

a. Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan perbedaan antara jenis kelamin dan konsep 
gender dengan memberi contoh.  Fasilitator menyediakan potongan kartu dari kertas manila 
berwarna pink/merah, biru dan putih. Fasilitator meminta masing-masing peserta 
menyebutkan salah satu karakteristik biolois (jenis kelamin) dan memakai warna biru untuk 
karakteristik biologis laki-laki dan merah jambu untuk karakteristik biologis perempuan; serta 
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warna putih untuk karakteristik sosial (peran atau status gender) dan menepelkannya di 
flipchart/ whiteboard.  

b. Fasilitator menyampaikan ulasan dari kertas-kertas yang ditempel tsb sehingga pemahaman 
peserta tentang perbedaan Jenis kelamin dan gender menjadi jelas.  

c. Fasilitator meminta peserta berdiskusi dalam kelompok untuk mengidentifikasi contoh-contoh 
kesenjangan gender terkait dengan tupoksi unit organisasinya.   

d. Peserta mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya tentang contoh kesenjangan gender di 
dalam unit organisasinya dan kehidupan sehari-hari.  

2.2 Perbedaan gender dengan jenis kelamin (sex)  
a. Fasilitator melakukan brainstorming tentang beberapa istilah (Contoh: peran gender; status 

gender, hubungan gender; isu gender, dst );   
b. Dilanjutkan dengan fasilitator meminta peserta memberi contoh kongkrit dengan istilah-istilah 

tersebut dan menerangkannya melalui role play. Diskusikan dan sepakati istilah-istilah yang 
umum digunakan kemudian tulis pada papan.  

c. Fasilitator meminta peserta bekerja dalam kelompok untuk membuat daftar apa yang 
dilakukan laki-laki dan perempuan setelah bangun tidur sampai tidur kembali, untuk melihat 
realita pembagian peran antara laki-laki dan perempuan.  

d. Fasilitator mendiskusikan hasil kerja kelompok.   
2.3 Peran gender 

a. Fasilitator melakukan brainstorming tentang beberapa istilah (Contoh: peran gender; status 
gender, hubungan gender; isu gender, dst ); 

b. Dilanjutkan dengan fasilitator meminta peserta memberi contoh kongkrit dengan istilah-istilah 
tersebut dan menerangkannya melalui role play. Diskusikan dan sepakati istilah-istilah yang 
umum digunakan kemudian tulis pada papan.  

c. Fasilitator meminta peserta bekerja dalam kelompok untuk membuat daftar apa yang 
dilakukan laki-laki dan perempuan setelah bangun tidur sampai tidur kembali, untuk melihat 
realita pembagian peran antara laki-laki dan perempuan.  

d. Fasilitator mendiskusikan hasil kerja kelompok. 
2.4 Bentuk-bentuk ketidakadilan gender/isu gender dalam peogram penguatan kelembagaan 

pertanian beririgasi 
a. Fasilitator menjelaskan bentuk-bentuk ketidakadilan gender; isu gender  
b. Fasilitator meminta peserta menyebutkan contoh-contoh ketidakadilan gender; isu gender 

yang dijumpai dalam pekerjaan maupun dalam kehidupan sehari-hari.   
c. Dengan didampingi fasilitator, peserta mendiskusikan contoh-contoh bentuk ketidakadilan 

gender yang ditemukan.  
d. Fasilitator memberi highlight dan membuat rangkuman dan kesimpulan. 

2.5 Konsep pengarusutamaan gender 
2.5.1 Dasar Hukum Pengarusutamaan Gender (PUG) 

a. Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan pemahaman mereka tentang dasar 
hulum konsep “Pengarusutamaan gender”. 

b. Fasilitator menjelaskan tentang dasar hulum konsep “Pengarusutamaan gender”. 
 
 



PANDUAN	PENGARUSUTAMAAN	GENDER	DALAM	PROGRAM	PENGUATAN	

KELEMBAGAAN	PENGELOLAAN	IRIGASI	PERTANIAN	

46	
	

2.5.2 Konsep Pengarusutamaan Gender (PUG)  
a. Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan pemahaman mereka tentang konsep 

“Pengarusutamaan gender”.  
b. Fasilitator menjelaskan tentang latar belakang. Tujuan dan sasaran pengarusutamaan 

gender pembangunan nasional agar peserta dapat memahami konteks ketika 
mengimplementasikan PUG di kegiatan ISAI IPDMIP yang tertuang dalam OWP dan 
AWP  responsif gender 

2.5.3 Tujuan dan Sasaran PUG  
Fasilitator menjelaskan tentang tujuan dan sasaran pengarusutamaan gender, agar 
peserta dapat memahami dan mengimplementasikan PUG di kegiatan ISAI IPDMIP yang 
tertuang dalam OWP dan AWP  responsif gender 

2.5.4 Ruang lingkup PUG  
Fasilitator menjelaskan tentang tujuh prasyarat PUG 

2.5.5 Prosedur dan Langkah-langkah PUG  
Fasilitator menjelaskan prosedur dan langkah-langkah PUG, agar peserta dapat 
menyelenggarakan pelatihan, menyediakan data statistik, dan bagaimana 
menyelenggarakan kegiatan ISAI IPDMIP yang tertuang dalam OWP dan AWP  responsif 
gender..   

2.5.6 Permasalahan dalam melaksanakan PUG  
a. Fasilitator menjelaskan berbagai hambatan dalam melaksanakan PUG  
b. Peserta diminta untuk membagi pengalaman (jika ada) baik kesulitan maupun best 

practice dalam mengimplementasikan PUG di kegiatan ISAI IPDMIP yang tertuang 
dalam OWP dan AWP  responsif gender  

c. Fasilitator menyimpulkan materi yang telah disampaikan dengan memberikan kata-
kata kunci PUG. 

2.6 Data terpilah berdasarkan jenis kelamin 
2.6.1 Pengertian Data Terpilah  

a. Fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan pemahaman mereka tentang data 
terpilah, gender statistik.  

b. Fasilitator menjelaskan tentang pengertian data terpilah dengan disertai contoh.  
2.6.2 Pentingnya Data Terpilah  

Kemudian fasilitator menjelaskan tentang berbagai hal mengenai pentingnta data terpilah, 
gender statistik; teknik analisis serta penyajiannya. 

2.6.3 Teknik Analisis dan Penyajian Data Terpilah   
a. Fasilitator menjelaskan teknik analisis data terpilah  
b. Peserta diminta untuk menyusun data terpilah dalam kelompok dan menyajikan hasil 

diskusi kelompok tersebut.  
c. Fasilitator mengakhiri sesi Modul 3 dengan membuat kesimpulan atau rangkuman 

materi data terpilah. 
2.7 Anggaran Responsive Gender 

2.7.1 Konsep ARG  
a. Fasilitator membagi contoh anggaran kegiatan 
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b. Fasilitator mengajak peserta berdiskusi  kelompok untuk menganalisis anggaran 
kegiatan dengan penerima manfaat kegiatan 

c. Peserta dan fasilitator menyimpulkan pengertian ARG 
2.7.2 Tujuan ARG 

a. Fasilitator memancing peserta melalui pertanyaan tentang tujuan ARG 
b. Peserta menuliskan jawabannya di kertas plano dan menempelkannya di papan 
c. Peserta dan fasilitator mengidentifikasi tujuan ARG bertolak dari jawaban peserta 
d. Fasilitator menyimpulkan tujuan ARG 

2.7.3 Prinsip-Prinsip ARG 
a. Fasilitator membagikan kertas plano 
b. Fasilitator mengajukan pertanyaan tentang prinsip-prinsip ARG 
c. Peserta menulis prinsip-prinsip ARG di kertas plano dan menempelkan di papan tulis 

yang tersedia. 
d. Fasilitator dan peserta mendiskusikannya 
e. Fasilitator menyimpulkan prinsip-prinsip ARG 

2.7.4  Jenis-jenis ARG 
a. Fasilitator menjelaskan tentang jenis-jenis ARG 
b. Diskusi Kelompok 
c. Peserta menyimpulkan jenis-jenis ARG 
d. Fasilitator menegaskan prinsip-prinsip ARG 

 
3. METODE 

1. Ceramah singkat  
2. Brain storming  
3. Diskusi kelompok/ Role play  
4. Tanya jawab  
5. Rangkuman dan Kesimpulan dari fasilitator  

 
4. MEDIA 

1. Flip chart  
2.  Kertas HVS kosong  
3. Spidol berwarna besar dan kecil.  
4. Glue spray (3M)  
5. Kertas manila berwarna warni yang dipotong-potong dalam bentuk kartu  
6. Papan standing dan penjepit  
7. Pena  
8. Video  
9. LCD proyektor  
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10. Komputer 
 

5. SUMBER BELAJAR 
1. Panduan Komir, PSETK, dan TPM 
2. Inpres Presiden No 9 Tahun 2000 
3. Permendagri No 67 Tahun 2011 
4. Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2020 
5. Juklak dan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 
6. Suitainable Development Goals butir 5 
7. Program Implementation Document (PID) IPDMIP 
8. MOU Pemerintah Indonesia-ADB 18 Mei 2018 
9. Video tentang Analisis Gender 
10. Video tentang Pengarusutamaan Gender 
11. Video tentang perempuan sebagai buruh tani  

 
6. ALOKASI WAKTU 

Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 90 menit. 
 

7. STRUKTUR DAN RINCIAN KEGIATAN BELAJAR 
 

Tabel 3.2 Struktur dan Rincian Kegiatan Belajar 

NO PROSES PEMBELAJARAN WAKTU METODE MEDIA/MATERI 

1.  

Pengantar  

Fasilitator membuka sesi 
dengan penjelasan judul 
materi, tujuan dan waktu yang 
diperlukan, serta latar belakang 
penyampaian materi.  

Perkenalan  

 

5  menit  Ceramah    

2  Kesepakatan selama 
pelatihan  

 

   

 

1. Konsep dasar / definisi 
“gender”   

2. Perbedaan gender dengan 
jenis kelamin (sex)  

3. Peran gender 

4. Faktor Penyebab dan 
Bentuk-bentuk ketidakadilan 
gender/isu gender dalam 

45  menit  
Ceramah, diskusi, Role 
play, presentasi 
kelompok 

1. 

2. 

3. 

4. 

Flip chart   

Video 

Bahan paparan 

LCD proyektor 
dan 

Komputer  
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peogram penguatan 
kelembagaan pertanian 
beririgasi 

5. Konsep pengarusutamaan 
gender 

6. Data terpilah berdasarkan 
jenis kelamin 

7. Analisis gender 

8. Anggaran responsive gender 

 

 

3  Tanya Jawab  25  menit  Tanya  jawab 
diskusi  

 1. 
2. 

Kertas HVS 
kosong Pena  

4.  Pemahaman peserta  15 menit  Role Play      

5.  Rangkuman  5 menit  Ceratab      

  Jumlah Jam  90 menit        

 
8. MATERI BELAJAR 

Materi  lihat dalam panduan ini. 
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BAB 4 PANDUAN DAN MODUL PELATIHAN BAGI PELATIH/FASILITATOR 
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM KOMIR 

 

A. Panduan Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang Konsep-Konsep Dasar Pengarusutamaan 
Gender dalam Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 
1. Latar Belakang 

NPIU-Ditjen Bina Bangda dalam program IPDMIP memiliki tugas untuk: (i) penguatan sistem dan 
kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, dan (ii) peningkatan pelaksanaan 
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
koordinasi antar pemangku kepentingan program. Penguatan sistem dan kapasitas Kelembagaan 
Irigasi Pertanian yang berkelanjutan  diarahkan  untuk,  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan 
pemerintah daerah dengan mendukung pelaksanaan program dengan melakukan pengawasan 
secara menyeluruh dan memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan monitoring & evaluasi. Salah 
satu tugas yang diamanahkan dalam program tersebut kepada  NPIU Ditjen Bina Bangda adalah 
melakukan pengarusutamaan gender yang melekat dalam seluruh tugasnya baik terkait 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara khusus dalam kegiatan Komir, PSETK, 
pendampingan masyarakat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), dan internalisasi RP2I ke 
dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten.  
Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan penyamaan persepsi untuk menyatukan pola 
pikIr dan pola tindak  melalui kegiatan pelatihan untuk fasilitator/pelatih tentang pengarusutamaan 
gender dalam Komir. 

2. Maksud Dan Tujuan 
Maksud dari penyelenggaraan TOT pengarusutamaan gender dalam pKomir pada program 
penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah dalam rangka untuk mennyediakan calon-calon 
Pelatih yang handal dan profesional di 16 provinsi lokasi program ISAI-IPDMIP  yang dibutuhkan 
dalam rangka penguatan kelembagaan Komir menuju peningkatan kinerja komir yang responsive 
gender. 
Sementara itu, tujuannya adalah untuk : 
1. Meningkatkan pemahaman peserta pelatihan bagi pelatih terhadap pelaksanaan kegiatan 

Pengarusutamaan gender dalam komir pada program  penguatan kelembagaan irigasi 
pertanian dengan dengan pendekatan dan metode yang tepat sesuai dengan kondisi lapangan. 

2. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam mengidentifikasi kebutuhan data, sumber 
data dan pemahaman terhadap pentingnya data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam  
kegiatan Komir. 

3. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut 
hasil kegiatan Komir yang responsive gender. 

4. Meningkatkan kemampuan Peserta Pelatihan dalam merumuskan program kerja komir dalam 
penguatan kelembagaan irigasi pertanian yang responsive gender. 

3. Sasaran 
Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pelatihan ToT pelaksanaan kegiatan 
Pengarusutamaan gender dalam Komir pada penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah 
memberikan pemahaman, pembelajaran dan meningkatkan kualitas para calon tenaga pelatih 
pengarusutamaan gender dalam  kegiatan Komir sehingga terciptanya tenaga pelatih yang 
berkualitas dan mampu menyampaikan substansi dan materi yang diberikan. 

4. Keluaran 
Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan Pengarusutamaan gender dalam Komir pada program 
penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah : 
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1. Terbentuknya calon tenaga pelatih yang memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan dan 
pengarusutamaan gender kegiatan Komir. 

2. Munculnya motivasi untuk mengembangkan kegiatan kegiatan Komir. 
3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyusunan kegiatan TOT pengarusutamaa gender yang 

terintegrasi dalam kegiatan TOT Komir.  
5. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan “Pengarusutamaan gender dalam Komir pada penguatan kelembagaan 
irigasi pertanian” adalah sebagai berikut : 
(1) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan  Pelatihan ToT pelaksanaan kegiatan Pengarusutamaan 
gender dalam Komir pada Komir pada  penguatan kelembagaan irigasi pertanian sebagai 
berikut: 
a. Melaksanakan pertemuan persiapan (koordinasi, pembentukan tim, analisis kebutuhan, 

rencana jadwal pelaksanaan). 
b. Pelaksanaan kegiatan ToT mencakup: 

§ Pendaftaran Peserta 
§ Laporan Ketua Panitia 
§ Sambutan Pembukaan Kegiatan 
§ Penyampaian dan Penjelasan Materi dalam forum Panel Diskusi. 
§ Penjabaran dan Simulasi Materi Pelatihan 
§ Diskusi Kelompok 
§ Penutupan 

(2) Mendalami konsep-konsep dasar pengarusutamaan gender dalam komir  dan menindaklanjuti 
dalam  kegiatan Komir. 

(3) Metode 
Metode pelatihan yang digunakan berlandaskan pada prinsip andragogi (pembelajaran bagi 
orang dewasa) dengan memperhatikan aspek : 
1. Demokratisasi : pembelajaran didasarkan pada penggalian potensi peserta serta sesuai 

kesepakatan dengan peserta melalui mekanisme kontrak belajar. 
2. Partisipasi : pelibatan peserta pelatihan secara aktif baik dalam perencanaan, proses 

kegiatan, maupun evaluasi kegiatan. 
3. Proses : kegiatan pelatihan dibangun melalui teknik presentasi, diskusi dan simulasi 

(termasuk praktek kerja/hands on training) yang mengarah pada pencapaian tujuan 
pembelajaran. 

4. Kondusif : suasana belajar diciptakan secara santai, praktis, dan atas dasar semangat dan 
motivasi peserta untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. 

Alokasi waktu penyampaian materi pelatihan dititik beratkan pada penyampaian materi berikut 
diskusi dengan narasumber, dan diskusi kelompok dengan fasilitator. 
 

6. Peserta, Fasilitator, dan Materi 
6.1. Peserta  
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Peserta kegiatan pelatihan calon pelatih/fasilitator di 16 provinsi dan 74 kabupaten peserta 
program IPDMIP 

6.2. Pengertian, Tugas , dan Fungsi Fasilitator 
Fasilitator adalah seseorang/tim yang membantu, memfasilitasi, dan menyampaikan materi 
pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar selama pelatihan. Tugas fasilitator 
adalah melakukan:  

1. Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pelatihan  
2. Penyelenggaraan pelatihan  
3. Penilaian jalannya pelatihan  
4. Pembimbingan dan pemberian motivasi kepada peserta dalam proses belajar 

mengajar  
Untuk tercapainya efektivitas pembelajaran maka fasilitator diharapkan:  

1. Menguasai substansi materi yang akan disampaikan  
2. Terampil memotivasi peserta         
3. Terampil melaksanakan proses belajar mengajar  
4. Terampil menerapkan metode dan media yang dibutuhkan  
5. Terampil memecahkan masalah-masalah pembelajaran  
6. Mampu dan terampil melakukan penilaian dan pelaporan pelatih.   

Dalam pelatihan, fasilitator diharapkan mampu melakukan tiga tahapan kegiatan secara baik 
meliputi: (1) Tahap Kegiatan persiapan pelatihan , (2) Tahap kegiatan Pelaksanaan pelatihan 
, dan (3) Tahap  kegiatan akhir pelatihan. Adapun butir-butir yang perlu diperhatikan oleh 
fasilitator dalam setiap tahapan. 
Dalam tahap persiapan pelatihan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu 
sebagai berikut: 

1. Mempelajari program ISAI-IPDMIP dan mengaitkannya dengan kurikulum pelatihan 
2. Mengidentifikasi kelompok sasaran yang akan dilatih sebagai fasilitator 
3. Mengidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan dalam pelatihan 
4. Menentukan pendekatan dan metode pelatihan yang sesuai tujuan dan materi 

pelatihan 
5. Menyusun langkah-langkah kegiatan pelatihan sesuai tujuan dan materi yang akan 

disampaikan 
Dalam tahap pelaksanaan pelatihan, yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah sebagai 
berikut: 

1. Menyiapkan pengaturan pelatihan termasuk model atau posisi duduk 
2. Menyampaikan materi sesuai tujuan dan materi yang akan disampaikan serta actual 
3. Mem fasilitasi proses pelatihan baik dalam bentuk panduan ataupun arahan seluruh 

proses kegiatan 
4. Mendorong seluruh partisipan baik perempuan maupun laki-laki agar terlibat secara 

aktif 
5. Secara bersama dengan peserta melakukan penilaian atas jalannya pelatihan 
6. Menyampaikan evaluasi pada setiap akhir sesi pelatihan, 
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Dalam tahap akhir pelatihan, yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan evaluasi akhir pelatihan sebagai bahan masukan untuk pelatihan di masa 

mendatang 
2. Membuat rencana tindak lanjut. 

 
 

7. Materi 
Materi dalam kegiatan pelatihan untuk pelatih modul ini adalah terkait konsep-konsep dasar 
pengarusutamaan gender dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah 
sebagai berikut: 

1. Konsep Pengarusutamaan Gender dalam Komir 
2. Konsep Data Terpilah Dalam Komir 
3. Konsep Analisis Gender Dalam Komir 
4. Anggaran Responsif Gender Dalam Komir 

 
B. Silabus Modul Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang  Pengarusutamaan Gender dalam 

Komir pada Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 
 

Tabel 4 1	Silabul Modul Pelatihan tentang Konsep-Konsep Dasar Pengarusutamaan Gender dalam 
Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 

NAMA 
PELATIHA
N 

: Training of Trainers tim pengarusutamaan gender dalam Komir 

DESKRIPSI 
SINGKAT 

: Pelatihan ini diselenggarakan agar para peserta dapat memahami tentang dasar-dasar 
pengarusutamaan gender sehingga mampu menyosialisasikan dan mempraktikkan 
pengarusutamaan gender dalam program ISAI-IPDMIP   

STANDAR 
KOMPETE
NSI 

: Peserta pelatihan dapat memahami konsep gender, pengarusutamaan gender, analisis gender, 
dan Anggaran Resonsif Gender (ARG) serta dapat mengarusutamakan gender dalam Komisi 
Irigasi (KOMIR), Profil Sosial, Ekonomi, Teknik Kelembagaan, dan Tenaga Pendamping 
Masyarakat (TPM) 

N
O 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
pencapaia
n 

Pokok 

Bahas
an 

Sub 
Pokok 

Bahasan 

Metode 
Pembelajaran 

Media 
Pembelajar
an 

Alok
asi 
Wakt
u 

Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Setelah 
mengikuti 
kegiatan 
belajar 
tentang 
pengarusutam
aan gender 
dalam KOMIR, 
diharapkan 

1. Peserta 
mampu 
menjela
skan 
PUG 
dalam 
KOMIR 

2. Peserta 

PUG 
pada 
KOMI
R 

1. Analisi
s 
Gende
r atas 
Perme
n 
PUPR 
No.17/
PRT/

1. Ceramah 
Tanya 
Jawab 

2. Simulasi/di
skusi 
kelompok 

3. Presentasi 

1. Flipch
art 

2. Kerta
s 
Koso
ng 

3. Pena 

Menit Panduan 
pengarusuta
maan 
gender 
dalam 
KOMIR 
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peserta 
pelatihan 
dapat 
memahami 
dan 
menerapkann
ya dalam 
kegiatan 
tersebut 

mampu 
mempr
aktekka
n PUG 
dalam 
KOMIR 

M 
tahun 
2015 
tentan
g 
pembe
ntukan 
KOMI
R 

2. Data 
terpila
h 
dalam 
kepen
gurusa
n dan 
keang
gotaan 
KOMI
R 

3. Peran 
/ 
keterli
batan 
perem
puan 
dalam 
penga
mbilan 
keputu
san 
KOMI
R 

kelompok 

4. Simpulan 
dari 
fasilitator 

4. LCD 
Proye
ktor 

5. Komp
uter 

 

 

C. Modul Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang Pengarusutamaan Gender dalam Komir pada 
Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 
1. TUJUAN PEMBELAJARAN 

1.1 Kompetensi Dasar 
Setelah mengikuti kegiatan belajar Modul 2, peserta pelatihan diharapkan dapat memahami, 
menjelaskan, dan mempraktikkan PUG dan PPRG dalam Komir.  

1.2 Indikator 
a. Peserta paham dan mampu menjelaskan tentang konsep PUG dalam Komir 
b. Peserta paham dan mampu menjelaskan tentang konsep PPRG dalam Komir 
c. Peserta mampu mempraktikkan PUG dan PPRG dalam perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi kegiatan Komir 
 

2. PROSES BELAJAR MENGAJAR 
2.1 Konsep PUG dan PPRG dalam Komir   

a. Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan perbedaan antara PUG dan PPRG 
dikaitkan dengan kegiatan Komir  
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b. Peserta menjelaskan PUG dan PPRG dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi kegiatan Komir 

2.2 Praktik PUG dan PPRG dalam Komir 
a. Fasilitator membagikan contoh SK Komir, Program Kerja Komir, dan hasil siding komir 

untuk didiskusikan bersama dengan menggunakan perspektif gender 
b. Setelah selesai didiskusikan secara kelompok, peserta memaparkan hasil diskusinya 
c. Peserta menyimpulkan hasil diskusi kelompok 
d. Fasilitator menutup kegiatan dan menegaskan tentang pentingnya PUG dan PPRG dan 

Komisi Irigasi 
 

3. METODE 
1. Ceramah singkat  
2. Brain storming  
3. Diskusi kelompok/ Role play  
4. Tanya jawab  
5. Rangkuman dan Kesimpulan dari fasilitator  

 
4. MEDIA 

1. Flip chart  
2. Kertas HVS kosong  
3. Spidol berwarna besar dan kecil.  
4. Glue spray (3M)  
5. Kertas manila berwarna warni yang dipotong-potong dalam bentuk kartu  
6. Papan standing dan penjepit  
7. Pena  
8. Video  
9. LCD proyektor  
10. Komputer 

 
5. SUMBER BELAJAR 

1. Panduan Komir, PSETK, dan TPM 
2. Inpres Presiden No 9 Tahun 2000 
3. Permendagri No 67 Tahun 2011 
4. Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2020 
5. Juklak dan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 
6. Suitainable Development Goals butir 5 
7. Program Implementation Document (PID) IPDMIP 
8. MOU Pemerintah Indonesia-ADB 18 Mei 2018 
9. Video tentang Analisis Gender 
10. Video tentang Pengarusutamaan Gender 
11. Video tentang perempuan sebagai buruh tani  

 
6. ALOKASI WAKTU 
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Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. STRUKTUR DAN RINCIAN KEGIATAN BELAJAR 
Tabel 4.2	Struktur Dan Rincian Kegiatan Belajar 

NO PROSES PEMBELAJARAN WAKTU METODE MEDIA/MATERI 

1.  

Pengantar  

 Fasilitator membuka sesi 
dengan penjelasan judul 
materi, tujuan dan waktu yang 
diperlukan, serta latar belakang 
penyampaian materi.  

 Perkenalan  

5  menit  Ceramah    

2 PUG dan PPRG dalam Komir     

3  

Konsep PUG dan PPRG dalam 
Komir   

Praktik PUG dan PPRG dalam 
Komir 

10 menit  
Ceramah, diskusi, Role 
play, presentasi 
kelompok 

1. 
2. 
3. 
4. 

Flip chart   
Video 
Bahan paparan 
LCD proyektor 
dan 
Komputer  

4  Tanya Jawab  dan diskusi 
kelompok 25  menit  

Tanya  jawab  

diskusi  

 1. 
2. 

Kertas HVS Kosong 
Pena  

5  Pemahaman peserta  10 menit  Role Play      

6.  Rangkuman  5 menit  Ceratab      

  Jumlah Jam  45 menit        

 
8. MATERI BELAJAR 

Materi  lihat dalam panduan ini. 
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BAB 5 PANDUAN DAN MODUL PELATIHAN BAGI PELATIH/FASILITATOR 
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PSETK 

 

A. Panduan Modul Pelatihan Bagi Pelatih/Fasilitator Pengarusutamaan Gender dalam PSETK 
1. Latar Belakang 

NPIU-Ditjen Bina Bangda dalam program IPDMIP memiliki tugas untuk: (i) penguatan sistem dan 
kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, dan (ii) peningkatan pelaksanaan 
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
koordinasi antar pemangku kepentingan program. Penguatan sistem dan kapasitas Kelembagaan 
Irigasi Pertanian yang berkelanjutan  diarahkan  untuk,  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan 
pemerintah daerah dengan mendukung pelaksanaan program dengan melakukan pengawasan 
secara menyeluruh dan memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan monitoring & evaluasi. Salah 
satu tugas yang diamanahkan dalam program tersebut kepada  NPIU Ditjen Bina Bangda adalah 
melakukan pengarusutamaan gender yang melekat dalam seluruh tugasnya baik terkait 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara khusus dalam kegiatan Komir, PSETK, 
pendampingan masyarakat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), dan internalisasi RP2I ke 
dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten.  
Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan penyamaan persepsi untuk menyatukan pola 
pikIr dan pola tindak  melalui kegiatan pelatihan untuk fasilitator/pelatih tentang pengarusutamaan 
gender dalam PSETK. 

2. Maksud Dan Tujuan 
Maksud dari penyelenggaraan pelatihan bagi pelatih/fasilitator Profil Sosial Ekonomi Teknis 
Kelembagaan (PSETK)  pada program penguatan kelembagaan irigasi pertanian-IPDMIP adalah 
dalam rangka untuk mennyediakan calon-calon Pelatih yang handal dan profesional di 16 provinsi 
lokasi program IPDMIP yang dibutuhkan dalam pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi 
(KPI) menuju peningkatan kinerja lembaga pengelolaan irigasi yang responsive gender. 
Sementara itu,  tujuannya adalah untuk : 

1. Meningkatkan pemahaman peserta pelatihan bagi fasilitator/pelatih terhadap pelaksanaan 
kegiatan PSETK  yang sensitive gender dalam rangka PPSIP dengan metode pendekatan 
yang tepat sesuai dengan kondisi lapangan. 

2. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam mengidentifikasi kebutuhan data 
terpilah berdasarkan jenis kelamin, sumber data statistic gender dan pemahaman terhadap 
prinsip-prinsip  dan seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan PSETK yang responsif gender 

3. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam persiapan, pelaksanaan, dan tindak 
lanjut hasil kegiatan PSETK.  

4. Meningkatkan kemampuan Peserta Pelatihan dalam merumuskan program kerja PPSIP 
yang responsive gender. 

3. Sasaran 
Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pelatihan bagi fasilitator/pelatih dalam 
pengarusutamaan gender pada  Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK) pada 
penguatan kelembagaan irigasi pertanian sehingga terciptanya tenaga pelatih yang berkualitas dan 
mampu menyampaikan substansi dan materi yang diberikan. 

4. Keluaran 
Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan pelatihan bagi pelatih pengarusutamaan gender dalam  
Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan (PSETK)  pada program penguatan kelembagaan 
irigasi pertanian-IPDMIP adalah : 
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1. Terbentuknya calon tenaga pelatih yang memiliki kemampuan melaksanakan pelatihan 
dan penyusunan PSETK responsive gender di daerah. 

2. Munculnya motivasi untuk mengembangkan kegiatan pelatihan dan penyusunan PSETK  
responsive gender di daerah. 

3. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyusunan PSETK responsive gender di daerah. 
4. Tersusunnya jadwal pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyusunan PSETK responsive  

di daerah secara tepat 
5. Ruang Lingkup Kegiatan 

Ruang lingkup kegiatan “Pelatihan bagi fasilitator/pelatih pengarusutamaan gender pada Profil 
Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian-
IPDMIP” adalah sebagai berikut : 
1) Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 
 Mekanisme pelaksanaan kegiatan  Pelatihan bagi fasilitator/pelatih pengarusutamaan gender 

pada Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan dalam program penguatan kelembagaan 
irigasi pertanian-IPDMIP sebagai berikut: 

a. Melaksanakan pertemuan persiapan (koordinasi, pembentukan tim, analisis 
kebutuhan, rencana jadwal pelaksanaan). 

b. Pelaksanaan kegiatan pelatih bagi pelatih/fasilitator mencakup: 
1. Pendaftaran Peserta 
2. Laporan Ketua Panitia 
3. Sambutan Pembukaan Kegiatan 
4. Penyampaian dan Penjelasan Materi dalam forum Panel Diskusi. 
5. Penjabaran dan Simulasi Materi Pelatihan 
6. Diskusi Kelompok 
7. Penutupan 

Melaksanakan praktek pwmbuatan PSETK yang responsive gender serta membuat Rencana 
Tindak Lanjut 

2)  Metode 
Metode pelatihan yang digunakan berlandaskan pada prinsip andragogi (pembelajaran bagi 
orang dewasa) dengan memperhatikan aspek : 

1. Demokratisasi : pembelajaran didasarkan pada penggalian potensi peserta serta 
sesuai kesepakatan dengan peserta melalui mekanisme kontrak belajar. 

2. Partisipasi : pelibatan peserta pelatihan secara aktif baik dalam perencanaan, proses 
kegiatan, maupun evaluasi kegiatan. 

3. Proses : kegiatan pelatihan dibangun melalui teknik presentasi, diskusi dan simulasi 
(termasuk praktek kerja/hands on training) yang mengarah pada pencapaian tujuan 
pembelajaran. 

4. Kondusif : suasana belajar diciptakan secara santai, praktis, dan atas dasar semangat 
dan motivasi peserta untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. 

Alokasi waktu penyampaian materi pelatihan dititik beratkan pada penyampaian materi berikut 
diskusi dengan narasumber, praktek lapangan, dan diskusi kelompok dengan fasilitator. 

6. Peserta, Fasilitator, dan Materi 
(1) Peserta  

Peserta kegiatan pelatihan calon pelatih/fasilitator di 16 provinsi dan 74 kabupaten peserta 
program IPDMIP 

(2) Pengertian, Tugas , dan Fungsi Fasilitator 
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Fasilitator adalah seseorang/tim yang membantu, memfasilitasi, dan menyampaikan materi 
pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar selama pelatihan. Tugas fasilitator 
adalah melakukan:  

1. Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pelatihan  
2. Penyelenggaraan pelatihan  
3. Penilaian jalannya pelatihan  
4. Pembimbingan dan pemberian motivasi kepada peserta dalam proses belajar mengajar  

 Untuk tercapainya efektivitas pembelajaran maka fasilitator diharapkan:  
1. Menguasai substansi materi yang akan disampaikan  
2. Terampil memotivasi peserta         
3. Terampil melaksanakan proses belajar mengajar  
4. Terampil menerapkan metode dan media yang dibutuhkan  
5. Terampil memecahkan masalah-masalah pembelajaran  
6. Mampu dan terampil melakukan penilaian dan pelaporan pelatih.   

Dalam pelatihan, fasilitator diharapkan mampu melakukan tiga tahapan kegiatan secara baik 
meliputi: (1) Tahap Kegiatan persiapan pelatihan , (2) Tahap kegiatan Pelaksanaan pelatihan , 
dan (3) Tahap  kegiatan akhir pelatihan. Adapun butir-butir yang perlu diperhatikan oleh 
fasilitator dalam setiap tahapan.  
Dalam tahap persiapan pelatihan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu sebagai 
berikut: 

1. Mempelajari program ISAI-IPDMIP dan mengaitkannya dengan kurikulum pelatihan 
2. Mengidentifikasi kelompok sasaran yang akan dilatih sebagai fasilitator 
3. Mengidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan dalam pelatihan 
4. Menentukan pendekatan dan metode pelatihan yang sesuai tujuan dan materi pelatihan 
5. Menyusun langkah-langkah kegiatan pelatihan sesuai tujuan dan materi yang akan 

disampaikan 
Dalam tahap pelaksanaan pelatihan, yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah sebagai 
berikut: 

1. Menyiapkan pengaturan pelatihan termasuk model atau posisi duduk 
2. Menyampaikan materi sesuai tujuan dan materi yang akan disampaikan serta actual 
3. Mem fasilitasi proses pelatihan baik dalam bentuk panduan ataupun arahan seluruh 

proses kegiatan 
4. Mendorong seluruh partisipan baik perempuan maupun laki-laki agar terlibat secara aktif 
5. Secara bersama dengan peserta melakukan penilaian atas jalannya pelatihan 
6. Menyampaikan evaluasi pada setiap akhir sesi pelatihan, 

Dalam tahap akhir pelatihan, yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah sebagai berikut: 
1. Melakukan evaluasi akhir pelatihan sebagai bahan masukan untuk pelatihan di masa 

mendatang 
2. Membuat rencana tindak lanjut. 
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7. Materi 

Materi dalam kegiatan pelatihan untuk pelatih modul ini adalah terkait konsep-konsep dasar 
pengarusutamaan gender dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah 
sebagai berikut: 

1. Konsep Pengarusutamaan Gender dalam PSETK 
2. Konsep Data Terpilah Dalam PSETK 
3. Konsep Analisis Gender Dalam PSETK 
4. Anggaran Responsif Gender Dalam PSETK 

 
B. Silabus Modul Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang Pengarusutamaan Gender dalam  

PSETK pada Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 
 

Tabel 5.1 Silabus Modul Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang Pengarusutamaan Gender dalam  PSETK 

NAMA 
PELATIHAN 

: Training of Trainers tim pengarusutamaan gender dalam PSETK 

DESKRIPSI 
SINGKAT 

: Pelatihan ini diselenggarakan agar para peserta dapat memahami tentang dasar-dasar pengarusutamaan 
gender sehingga mampu menyosialisasikan dan mempraktikkan pengarusutamaan gender dalam program 
ISAI-IPDMIP   

STANDAR 
KOMPETENS
I 

: Peserta pelatihan dapat memahami konsep gender, pengarusutamaan gender, analisis gender, dan 
Anggaran Resonsif Gender (ARG) serta dapat mengarusutamakan gender dalam Komisi Irigasi (KOMIR), 
Profil Sosial, Ekonomi, Teknik Kelembagaan, dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) 

N
O 

Kompetensi 
Dasar 

Indikator 
pencapaian 

Pokok 

Bahas
an 

Sub 
Pokok 

Bahasan 

Metode 
Pembelajaran 

Media 
Pembelajara
n 

Aloka
si 
Wakt
u 

Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Setelah 
mengikuti 
kegiatan belajar 
tentang 
pengarusutama
an gender 
dalam PSETK, 
diharapkan 
peserta 
pelatihan dapat 
memahami dan 
menerapkannya 
dalam kegiatan 
tersebut 

1. Peserta 
mampu 
menginteg
rasikan 
PUG 
dalam 
PSETK 

PUG 
dalam 
PSETK 

1. PUG 
dalam 
persia
pan 
PSET
K 

2. PUG 
dalam 
pelaks
anaan 
PSET
K 

3. PUG 
dalam 
penyu
sunan 
lapora
n dan 
legalis
asi 
PSET
K 

1. Ceramah 
Tanya 
Jawab 

2. Simulasi/dis
kusi 
kelompok 

3. Presentasi 
Kelompok 

4. Simulasi 
dari 
Fasilitator 

1. Flipchar
t 

2. Kertas 
Kosong 

3. Pena 

4. LCD 
Proyekt
or 

5. Komput
er 

180 
Menit 

 

Panduan 
pengarusutam
aan gender 
dalam PSETK 
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C. Modul Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang Pengarusutamaan Gender dalam PSETK pada 
Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian-IPDMIP 
1. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Kompetensi Dasar 
Setelah mengikuti kegiatan belajar Modul 2, peserta pelatihan diharapkan dapat memahami, 
menjelaskan, dan mempraktikkan PUG dan PPRG dalam PSETK  

b. Indikator 
a. Peserta paham dan mampu menjelaskan tentang konsep PUG dalam PSETK 
b. Peserta paham dan mampu menjelaskan tentang konsep PPRG dalam PSETK 
c. Peserta mampu mempraktikkan PUG dan PPRG dalam seluruh tahapan kegiatan PSETK 

 
2. PROSES BELAJAR MENGAJAR 

2.1 Konsep PUG dan PPRG dalam PSETK 
a. Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan perbedaan antara PUG dan PPRG 

dikaitkan dengan kegiatan PSETK 
b. Peserta menjelaskan PUG dan PPRG dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi kegiatan PSETK 
2.2 Praktik PUG dan PPRG dalam PSETK 

a. Fasilitator  meminta peserta untuk mencermati tahapan dalam kegiatan PSETK 
b. Fasilitator membagikan contoh SK TIM Penyusun PSETK, daftar hadir, dan dokumen 

PSETK 
c. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok kecil dan menganalisis dokumen yang 

dibagikan dengan perspektif gender 
d. Setelah selesai didiskusikan secara kelompok, peserta memaparkan hasil diskusinya 
e. Peserta menyimpulkan hasil diskusi kelompok 
f. Fasilitator menutup kegiatan dan menegaskan tentang pentingnya PUG dan PPRG dan 

PSETK 
 

3. METODE 
1. Ceramah singkat  
2. Brain storming  
3. Diskusi kelompok/ Role play  
4. Tanya jawab  
5. Rangkuman dan Kesimpulan dari fasilitator  

 
4. MEDIA 

1. Flip chart  
2. Kertas HVS kosong  
3. Spidol berwarna besar dan kecil.  
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4. Glue spray (3M)  
5. Kertas manila berwarna warni yang dipotong-potong dalam bentuk kartu  
6. Papan standing dan penjepit  
7. Pena  
8. Video  
9. LCD proyektor  
10. Komputer 
 

5. SUMBER BELAJAR 
1. Panduan Komir, PSETK, dan TPM 
2. Inpres Presiden No 9 Tahun 2000 
3. Permendagri No 67 Tahun 2011 
4. Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2020 
5. Juklak dan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 
6. Suitainable Development Goals butir 5 
7. Program Implementation Document (PID) IPDMIP 
8. MOU Pemerintah Indonesia-ADB 18 Mei 2018 
9. Video tentang Analisis Gender 
10. Video tentang Pengarusutamaan Gender 
11. Video tentang perempuan sebagai buruh tani  
 

6. ALOKASI WAKTU 
Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 45 menit. 

 
7. STRUKTUR DAN RINCIAN KEGIATAN BELAJAR 

 
Tabel 5.2 Struktur dan Rincian Kegiatan Belajar 

NO PROSES PEMBELAJARAN WAKTU METODE MEDIA/MATERI 

1. 

Pengantar  

 Fasilitator membuka sesi 
dengan penjelasan judul materi, 
tujuan dan waktu yang 
diperlukan, serta latar belakang 
penyampaian materi.  

 Perkenalan  

5  menit  Ceramah    

2 PUG dan PPRG dalam PSETK     
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3 

Konsep PUG dan PPRG dalam 
PSETK 

Praktik PUG dan PPRG dalam 
PSETK 15   menit  

Ceramah, diskusi, Role 
play, presentasi 
kelompok 

1. 

2. 

3. 

4. 

Flip chart   

Video 

Bahan paparan 

LCD proyektor dan 

Komputer  

4 
Diskusi Kelompok 

15  menit  Tanya Jawab 
diskusi  

 1. 
2. 

Kertas HVS kosong 
Pena  

5. Pemahaman peserta  15 menit  Role Play      

6 Rangkuman  5 menit  Ceratab      

 Jumlah Jam  50  menit        

 
8. MATERI BELAJAR 

Materi  lihat dalam panduan ini. 
  



PANDUAN	PENGARUSUTAMAAN	GENDER	DALAM	PROGRAM	PENGUATAN	

KELEMBAGAAN	PENGELOLAAN	IRIGASI	PERTANIAN	

64	
	

BAB 6 PANDUAN DAN MODUL PELATIHAN BAGI PELATIH/FASILITATOR 
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PENDAMPINGAN MASYARAKAT 

OLEH TENAGA PENDAMPING MASYARAKAT (TPM) 
	

A. Panduan Dan Modul Pelatihan Bagi Pelatih/Fasilitator Pengarusutamaan Gender Dalam 
Pendampingan Masyarakat Oleh Tenaga Pendamping(TPM) 
1. Latar Belakang 

NPIU-Ditjen Bina Bangda dalam program IPDMIP memiliki tugas untuk: (i) penguatan sistem dan 
kapasitas kelembagaan irigasi pertanian yang berkelanjutan, dan (ii) peningkatan pelaksanaan 
operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi,termasuk peningkatan kapasitas sumber daya manusia, 
koordinasi antar pemangku kepentingan program. Penguatan sistem dan kapasitas Kelembagaan 
Irigasi Pertanian yang berkelanjutan  diarahkan  untuk,  meningkatkan  kapasitas  kelembagaan 
pemerintah daerah dengan mendukung pelaksanaan program dengan melakukan pengawasan 
secara menyeluruh dan memperkuat perencanaan, pelaksanaan dan monitoring & evaluasi. Salah 
satu tugas yang diamanahkan dalam program tersebut kepada  NPIU Ditjen Bina Bangda adalah 
melakukan pengarusutamaan gender yang melekat dalam seluruh tugasnya baik terkait 
perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi secara khusus dalam kegiatan Komir, PSETK, 
pendampingan masyarakat oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), dan internalisasi RP2I ke 
dalam RPJMD provinsi maupun kabupaten.  
Untuk mencapai target tersebut, maka dibutuhkan penyamaan persepsi untuk menyatukan pola 
pikIr dan pola tindak  melalui kegiatan pelatihan untuk fasilitator/pelatih tentang pengarusutamaan 
gender dalam pendampingan masyrakat oleh TPM 

2. Maksud Dan Tujuan 
Maksud dari penyelenggaraan pelatihan bagi pelatih/fasilitator pengarusutamaan gender dalam 
pendampingan masyarakat petani oleh TPM pada program penguatan kelembagaan irigasi 
pertanian-IPDMIP adalah dalam rangka untuk mennyediakan calon-calon Pelatih yang handal dan 
profesional di 16 provinsi lokasi program IPDMIP yang dibutuhkan dalam pemberdayaan 
kelembagaan pengelolaan irigasi (KPI) menuju peningkatan kinerja lembaga pengelolaan irigasi 
yang responsive gender. 
Sementara itu,  tujuannya adalah untuk : 
1. Meningkatkan pemahaman peserta pelatihan bagi fasilitator/pelatih dalam pemberdayaan 

masyarakat petani baik laki-laki maupun perempuan sesuai tupoksinya selaku Tenaga 
Pendamping Masyarakat yang responsive gender 

2. Meningkatkan pemahaman peserta pelatihan bagi fasilitator/pelatih dalam membangun 
partisipasi masyarakat petani baik laki-laki maupun perempuan  

3. Meningkatkan pemahaman peserta pelatihan bagi fasilitator/pelatih dalam membangun 
kesetaraan gender dalam masyarakat petani baik di P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan maupun 
Kelompok Wanita Tani (KWT) 

4. Meningkatkan pemahaman peserta pelatihan bagi fasilitator/pelatih dalam membangun jaringan 
usaha bagi masyarakat petani baik perempuan dan laki-laki sebagai pemilik, penggarap, 
maupun buruh. 

5. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam mengidentifikasi kebutuhan data terpilah 
berdasarkan jenis kelamin dalam  PSETK 

6. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam pendampingan persiapan, pelaksanaan, 
dan tindak lanjut hasil kegiatan PSETK yang responsive gender.  



PANDUAN	PENGARUSUTAMAAN	GENDER	DALAM	PROGRAM	PENGUATAN	

KELEMBAGAAN	PENGELOLAAN	IRIGASI	PERTANIAN	

65	
	

7. Meningkatkan kemampuan peserta pelatihan dalam mengidentifikasi usaha ekonomi produktif 
masyarakat petani baik perempuan maupun laki-laki dalam rangka mendorong meningkatan 
produksi dan peningkatan pendapatan ekonomi petani 

3. Sasaran 
Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Pelatihan bagi fasilitator/pelatih dalam 
pengarusutamaan gender pada  dalam pendampingan masyarakat petani pada penguatan 
kelembagaan irigasi pertanian sehingga terciptanya tenaga pelatih yang berkualitas dan mampu 
menyampaikan substansi dan materi yang diberikan. 

4. Keluaran 
Keluaran yang diharapkan dalam kegiatan pelatihan bagi pelatih pengarusutamaan gender dalam  
pendampingan masyarakat  pada program penguatan kelembagaan irigasi pertanian-IPDMIP 
adalah terbentuknya calon tenaga pelatih yang memiliki kemampuan melaksanakan 
pendampingan dan pemberdayaan  masyarakat petani baik yang terkait dengan penyusunan 
PSETK yang responsive gender maupun dalam penggalian usaha ekonomi produktif. 

5. Ruang Lingkup Kegiatan 
Ruang lingkup kegiatan “Pelatihan bagi fasilitator/pelatih pengarusutamaan gender pada 
pendampingan masyarakat petani dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian-
IPDMIP” adalah sebagai berikut : 
5.1. Mekanisme Pelaksanaan Kegiatan 

Mekanisme pelaksanaan kegiatan  Pelatihan bagi fasilitator/pelatih pengarusutamaan gender 
pada Profil Sosial Ekonomi Teknis Kelembagaan dalam program penguatan kelembagaan 
irigasi pertanian-IPDMIP sebagai berikut: 
a. Melaksanakan pertemuan persiapan (koordinasi, pembentukan tim, analisis kebutuhan, 

rencana jadwal pelaksanaan). 
b. Pelaksanaan kegiatan pelatih bagi pelatih/fasilitator mencakup: 

(1) Pendaftaran Peserta 
(2) Laporan Ketua Panitia 

(3) Sambutan Pembukaan Kegiatan 
(4) Penyampaian dan Penjelasan Materi dalam forum Panel Diskusi. 
(5) Penjabaran dan Simulasi Materi Pelatihan 

(6) Diskusi Kelompok 
(7) Penutupan 

c. Melaksanakan praktek: (1) Pemberdayaan masyarakat petani sesuai tupoksi, misalnya 
dalam pelaksanaan PSETK yang sensitive gender (2) Membangun partisipasi masyarakat 
petani, terutama perempuan untuk aktif dalam kegiatan PSETK; (3)Membangun 
kesetaraan gender, dan (4) Membangun jaringan usaha baik untuk petani laki-laki 
maupun perempuan sesuai dengan potensi local. 

5.2. Metode 
Metode pelatihan yang digunakan berlandaskan pada prinsip andragogi (pembelajaran bagi 
orang dewasa) dengan memperhatikan aspek : 
1. Demokratisasi : pembelajaran didasarkan pada penggalian potensi peserta serta sesuai 

kesepakatan dengan peserta melalui mekanisme kontrak belajar. 
2. Partisipasi : pelibatan peserta pelatihan secara aktif baik dalam perencanaan, proses 

kegiatan, maupun evaluasi kegiatan. 
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3. Proses : kegiatan pelatihan dibangun melalui teknik presentasi, diskusi dan simulasi 
(termasuk praktek kerja/hands on training) yang mengarah pada pencapaian tujuan 
pembelajaran. 

4. Kondusif : suasana belajar diciptakan secara santai, praktis, dan atas dasar semangat 
dan motivasi peserta untuk melakukan perubahan ke arah lebih baik. 

Alokasi waktu penyampaian materi pelatihan dititik beratkan pada penyampaian materi berikut 
diskusi dengan narasumber, praktek lapangan, dan diskusi kelompok dengan fasilitator. 

5.3. Peserta, Fasilitator, dan Materi 
5.3.1 Peserta  

Peserta kegiatan pelatihan calon pelatih/fasilitator di 16 provinsi dan 74 kabupaten 
peserta program IPDMIP 

5.3.2 Pengertian, Tugas , dan Fungsi Fasilitator 
Fasilitator adalah seseorang/tim yang membantu, memfasilitasi, dan menyampaikan 
materi pembelajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar selama pelatihan. Tugas 
fasilitator adalah melakukan:  

a. Perencanaan dan pengendalian penyelenggaraan pelatihan  
b. Penyelenggaraan pelatihan  
c. Penilaian jalannya pelatihan  
d. Pembimbingan dan pemberian motivasi kepada peserta dalam proses belajar 

mengajar  
Untuk tercapainya efektivitas pembelajaran maka fasilitator diharapkan:  

a. Menguasai substansi materi yang akan disampaikan  
b. Terampil memotivasi peserta         
c. Terampil melaksanakan proses belajar mengajar  
d. Terampil menerapkan metode dan media yang dibutuhkan  
e. Terampil memecahkan masalah-masalah pembelajaran  
f. Mampu dan terampil melakukan penilaian dan pelaporan pelatih.   

Dalam pelatihan, fasilitator diharapkan mampu melakukan tiga tahapan kegiatan 
secara baik meliputi: (1) Tahap Kegiatan persiapan pelatihan , (2) Tahap kegiatan 
Pelaksanaan pelatihan , dan (3) Tahap  kegiatan akhir pelatihan. Adapun butir-butir 
yang perlu diperhatikan oleh fasilitator dalam setiap tahapan.  
Dalam tahap persiapan pelatihan, ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan, yaitu 
sebagai berikut: 

1. Mempelajari program ISAI-IPDMIP dan mengaitkannya dengan kurikulum 
pelatihan 

2. Mengidentifikasi kelompok sasaran yang akan dilatih sebagai fasilitator 
3. Mengidentifikasi sumber daya yang dapat digunakan dalam pelatihan 
4. Menentukan pendekatan dan metode pelatihan yang sesuai tujuan dan materi 

pelatihan 
5. Menyusun langkah-langkah kegiatan pelatihan sesuai tujuan dan materi yang 

akan disampaikan 
Dalam tahap pelaksanaan pelatihan, yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah 
sebagai berikut: 
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1. Menyiapkan pengaturan pelatihan termasuk model atau posisi duduk 
2. Menyampaikan materi sesuai tujuan dan materi yang akan disampaikan serta 

actual 
3. Mem fasilitasi proses pelatihan baik dalam bentuk panduan ataupun arahan 

seluruh proses kegiatan 
4. Mendorong seluruh partisipan baik perempuan maupun laki-laki agar terlibat 

secara aktif 
5. Secara bersama dengan peserta melakukan penilaian atas jalannya pelatihan 
6. Menyampaikan evaluasi pada setiap akhir sesi pelatihan, 

Dalam tahap akhir pelatihan, yang harus dilakukan oleh fasilitator adalah sebagai 
berikut: 

1. Melakukan evaluasi akhir pelatihan sebagai bahan masukan untuk pelatihan di 
masa mendatang 

2. Membuat rencana tindak lanjut. 
6. Materi 

Materi dalam kegiatan pelatihan untuk pelatih modul ini adalah terkait konsep-konsep dasar 
pengarusutamaan gender dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah 
sebagai berikut: 

1. Konsep Pengarusutamaan Gender dalam Tupoksi TPM/KTPM 
2. Konsep Data Terpilah Dalam PSETK 
3. Konsep Analisis Gender Dalam PSETK 
4. Anggaran Responsif Gender Dalam PSETK 
5. Analisis potensi usaha ekonomi lokal 

 
B. Silabus Modul  Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang Pengarusutamaan Gender dalam  

pendampingan masyarakat oleh Tenaga Pendamping pada Program Penguatan Kelembagaan 
Irigasi Pertanian 
 

Tabel 6.1 Silabus Modul Pelatihan bagi Pelatih/Fasilitator tentang Pengarusutamaan Gender dalam  
pendampingan masyarakat oleh Tenaga Pendamping 

NAMA 
PELATIHAN 

: Training of Trainers tim pengarusutamaan gender. Dalam Pendampingan Masyarakat oleh TPM 

DESKRIPSI 
SINGKAT 

: Pelatihan ini diselenggarakan agar para peserta dapat memahami tentang dasar-dasar pengarusutamaan gender 
sehingga mampu menyosialisasikan dan mempraktikkan pengarusutamaan gender dalam program ISAI-IPDMIP   

STANDAR 
KOMPETENSI 

: Peserta pelatihan dapat memahami konsep gender, pengarusutamaan gender, analisis gender, dan Anggaran Resonsif 
Gender (ARG) serta dapat mengarusutamakan gender dalam Komisi Irigasi (KOMIR), Profil Sosial, Ekonomi, Teknik 
Kelembagaan, dan Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM) 

N
O 

Kompetensi 
Dasar 

Indikato
r 
pencap
aian 

Pokok 

Bahasan 

Sub Pokok 

Bahasan 
Metode 
Pembelajaran 

Media 
Pembelajara
n 

Aloka
si 
Wakt
u 

Literatur 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8. Setelah 
mengikuti 
kegiatan belajar 
tentang 
pengarusutamaa

1. Pes
erta 
ma
mpu 
men

VI. PUG 
dalam 
pendampi
ngan 
masyarak

Kesetaraan 
gender dalam 
rekrutmen 
TPM/KTPM 

5. Ceramah 
Tanya 
Jawab 

6. Simulasi/disk

1. Flipchar
t 

2. Kertas 

180 
Menit 

Panduan 
pengarusutam
aan gender 
dalam TPM 
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n gender dalam 
TPM, diharapkan 
peserta pelatihan 
dapat memahami 
dan 
menerapkannya 
dalam kegiatan 
tersebut 

jelas
kan 
dan 
mel
akuk
an 
PU
G 
dala
m 
TPM 

at oleh  
TPM 

Prinsip-prinsip 
gender dalam 
pelatihan dan 
pengembanga
n TPM/KTPM 

 

Prinsip-prinsip 
gender dalam 
pendampingan 
masyarakat 
petani  

 

Konsep 
Pengarusutam
aan Gender 
dalam Tupoksi 
TPM/KTPM 

Konsep Data 
Terpilah 
Dalam PSETK 

Konsep 
Analisis 
Gender Dalam 
PSETK 

Anggaran 
Responsif 
Gender Dalam 
PSETK 

Analisis 
potensi usaha 
ekonomi lokal 

usi kelompok 

7. Presentasi 
kelompok 

8. Simulasi dari 
Fasilitator 

Kosong 

3. Pena 

4. LCD 
Proyekt
or 

5. Komput
er 

 
 

C. Modul Pelatihan Bagi Pelatih/Fasilitator Pengarusutamaan Gender Dalam Pendampingan 
Masyarakat Oleh Tenaga Pendamping(TPM) 
1. TUJUAN PEMBELAJARAN 

a. Kompetensi Dasar 
Setelah mengikuti kegiatan belajar Modul ini, peserta pelatihan diharapkan dapat memahami, 
menjelaskan, dan mempraktikkan PUG dan PPRG dalam pendampingan masyarakat Petani 
oleh TPM  

b. Indikator 
a. Peserta paham dan mampu menjelaskan tentang konsep PUG dalam pendampingan 

masyarakat Petani oleh TPM  
b. Peserta mampu mempraktikkan PUG dan PPRG dalam perencanaan, pelaksanaan, 

monitoring dan evaluasi kegiatan PSETK, P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan/KWT 
c. Peserta mampu menjalankan tupoksinya secara responsive gender 
d. Peserta pelatihan memahami tupoksinya selaku tenaga pendamping masyarakat. 
e. Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi kebutuhan data terpilah berdasarkan jenis 

kelamin dalam  PSETK 
f. Peserta pelatihan mampu melakukan pendampingan persiapan, pelaksanaan, dan tindak 

lanjut hasil kegiatan PSETK yang responsive gender dan mempraktikkannya.  
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g. Peserta pelatihan mampu mengidentifikasi usaha ekonomi produktif masyarakat petani 
baik perempuan maupun laki-laki dalam rangka mendorong meningkatan produksi dan 
peningkatan pendapatan ekonomi petani 
 

2. PROSES BELAJAR MENGAJAR 
2.1 Konsep PUG dan PPRG dalam Pendampingan Masyarakat Petani oleh TPM 

a. Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan tujuan pendampingan masyarakat petani 
dalam hubungannya dengan tupoksi TPM 

b. Fasilitator meminta peserta untuk menjelaskan perbedaan antara PUG dan PPRG 
dikaitkan dengan kegiatan pendampingan petani oleh TPM 

c. Peserta menjelaskan PUG dan PPRG dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 
evaluasi kegiatan PSETK, P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan/KWT 

d. Fasilitator menjelaskan penilaian kinerja TPM terkait PUG dan PPRG dalam 
pendampingan 

2.2 Praktik PUG dan PPRG dalam PSETK, P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan/KWT 
a. Fasilitator  meminta peserta untuk mencermati tahapan dalam kegiatan PSETK 
b. Fasilitator membagikan contoh SK TIM Penyusun PSETK, daftar hadir, dan dokumen 

PSETK 
c. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok kecil dan menganalisis dokumen yang 

dibagikan dengan perspektif gender 
d. Setelah selesai didiskusikan secara kelompok, peserta memaparkan hasil diskusinya 
e. Peserta menyimpulkan hasil diskusi kelompok 
Fasilitator menutup kegiatan dan menegaskan tentang pentingnya PUG dan PPRG dalam 
tugas pendampingan oleh TPM 
 

3. METODE 
1. Ceramah singkat  
2. Brain storming  
3. Diskusi kelompok/ Role play  
4. Tanya jawab  
5. Rangkuman dan Kesimpulan dari fasilitator  

 
4. MEDIA 

1. Flip chart  
2. Kertas HVS kosong  
3. Spidol berwarna besar dan kecil.  
4. Glue spray (3M)  
5. Kertas manila berwarna warni yang dipotong-potong dalam bentuk kartu  
6. Papan standing dan penjepit  
7. Pena  
8. Video  
9. LCD proyektor  
10. Komputer 
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5. SUMBER BELAJAR 
1. Panduan Komir, PSETK, dan TPM 
2. Inpres Presiden No 9 Tahun 2000 
3. Permendagri No 67 Tahun 2011 
4. Perpres No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2020 
5. Juklak dan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 
6. Suitainable Development Goals butir 5 
7. Program Implementation Document (PID) IPDMIP 
8. MOU Pemerintah Indonesia-ADB 18 Mei 2018 
9. Video tentang Analisis Gender 
10. Video tentang Pengarusutamaan Gender 
11. Video tentang perempuan sebagai buruh tani  

 
6. ALOKASI WAKTU 

Alokasi waktu yang dibutuhkan adalah 50 menit 
 

7. STRUKTUR DAN RINCIAN KEGIATAN BELAJAR 
 

Tabel 6.2 Struktur dan Rincian Kegiatan Belajar 

NO PROSES PEMBELAJARAN WAKTU METODE MEDIA/MATERI 

1.  

Pengantar  

 Fasilitator membuka sesi dengan 
penjelasan judul materi, tujuan dan 
waktu yang diperlukan, serta latar 
belakang penyampaian materi.  

 Perkenalan  

5  menit  Ceramah    

2 Konsep PUG dan PPRG dalam 
Pendampingan Masyarakat oleh 
TPM 

10 menit   

3  Praktik PUG dan PPRG dalam PSETK, 
P3A/GP3A/Poktan/Gapoktan/KWT 15  menit  

Ceramah, diskusi, Role 
play, presentasi 
kelompok 

1. 

2. 

3. 

4. 

Flip chart   

Video 

Bahan paparan 

LCD proyektor 
dan Komputer  

4  Tanya Jawab  10 menit  Tanya jawab 
diskusi  

 1 

 

2. 

Kertas HVS 
kosong 

Pena  

5.  Pemahaman peserta  5 menit  Role Play      
6  Rangkuman  5 menit  Ceratab      
  Jumlah Jam  90 menit        

 

8. MATERI BELAJAR 
Materi  lihat dalam panduan ini. 
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BAB 7 MONITORING DAN EVALUASI INDIKATOR GENDER 
Peraturan  Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan  Perlindungan Anak Republik Indonesia  
Nomor   2   Tahun  2013 Tentang Panduan Monitoring Dan Evaluasi Perencanaan Dan Penganggaran 
Yang Responsif Gender Di Daerah, mengungkapkan bahwa Menimbang :  

a. bahwa pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan diperlukan 
dalam mendorong komitmen pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan 
kondisi, aspirasi dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan di setiap kebijakan atau 
programnya;  

b.  bahwa pengarusutamaan gender sebagai strategi dalam  pelaksanaan seluruh proses 
pembangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua 
instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah sebagaimana diamanatkan 
dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG);  

c.  bahwa dalam rangka mendorong, mengefektifkan, serta mengoptimalkan upaya 
pengarusutamaan gender secara terpadu dan terkoordinasi di tingkat pusat dan daerah, 
perlu dilakukan monitoring dan evaluasi; 

 
A. Konsep Monitoring Dan Evaluasi 

1. Pengertian Monitoring    
Monitoring adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang mengendalikan dan 
melaporkan pelaksanaan kebijakan, program, proyek, dan kegiatan pembangunan yang 
responsif gender yang telah dirumuskan sebelumnya agar efektif dan efesien. 

2. Pengertian Evaluasi 
 Evaluasi adalah rangkaian membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan 
hasil (outcomes) terhadap rencana dan standar.. 

3. Pengertian Monitoring dan Evaluasi (M&E) 
M&E merupakan alat manajemen dalam menilai keberhasilan dan kegagalan program untuk 
perbaikan kinerja pada masa mendatang. Kegiatan M&E dilaksanakan dalam rangka 
mengumpulkan data dan informasi agar pengelola program dapat membandingkan rencana dan 
realisasi kegiatan di lapangan serta kemajuan pelaksanaan kegiatan dan mengambil tindakan 
sesuai kepentingan pencapaian tujuan. 

4. Pengertian M&E dalam Konteks Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian-
IPDMIP 
Pengertian M&E dalam kerangka program Penguatan Kelembagaan Pertanian Beririgasi-IPDMIP 
merupakan sistem pengawasan dan penilaian yang digunakan pengelola program untuk 
memastikan input program kegiatan dapat dilaksanakan sesuai rencana serta memberikan 
output dan dampak positif terhadap pencapaian tujuan akhir program. 

5. Indikator Keberhasilan Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian 
Indikator Keberhasilan Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian IPDMIP terkait 
dengan pengarusutamaan gender terpilah ke dalam dua bagian, yakni, pertama secara 
kuantitatif.  partisipasi perempuan sebagai pengurus Komir dan partisipasi perempuan dalam 
kegiatan PSETK meningkat 30%. Secara kualitatif, gender mainstreaming harus terlihat dalam 
kegiatan komisi irigasi, dokumen PSETK, dan RP2I. Secara khusus capaian keberhasilan 
indikator gender dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian adalah sebagai 
berikut. 
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Tabel 7.1 Indikator Keberhasilan Program Penguatan Kelembagaan Irigasi Pertanian-IPDMIP 

Results Indicators 

DLI  
(Yes/ 
No) 

Baseline 
Value 

Base
line 
Year 

Target Values of Results Indicators 

2017 
20
18 

201
9 

20
20 

20
21 

Outcome: Irrigated agriculture sustainable and more productive in 74 Districtsi 

         

Komir DLI3
Ya 

  Update Indikator 
kinerja Komir 

45 55 65 88 

Perempuan sebagai pengurus 
Komir 30% pada 2021 

No <10% 2016 >10% >1
0% 

> 
15
% 

>2
0% 

>3
0% 

Program Kerja  dan anggaran 
Komir Responsif gender 

        

PSETK DLI7/
Ya 

  50 50
0 

719 - - 

Perempuan  terlibat 30% dalam 
tahapan PSETK 

    >1
5% 

> 
30
% 

= = 

Dokumen PSETK Responsif 
Gender 

        

 
Bertolak  dari uraian dan table di atas, maka secara jelas pendekatan apa yang digunakan dalam 
monev? Selain itu, hal-hal apa saja yang perlu dimonitor dan dievaluasi. Di samping itu apa saja 
yang menjadi indikatornya. Pendekatan yang digunakan dalam IPDMIP adalah Result Base 
Landing (RBL). Dengan demikian, pendekatan yang digunakan dalam monitoring  dan 
evaluasipun adalah RBL sebagaimana tergambar dalam bagan di bawah ini. 
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Gambar 7.1 Monitoring dan Evaluasi (M&E) Pendekatan Result Based Landing (RBL) 
 
Bertolak dari gambar di atas, indicator apa yang digunakan untuk mencapai hasil yang diperoleh 
sesuai dengan yang diharapkan baik dalam bentuk output, outcome maupun impact. Indikator 
monev yang digunakan dalam program ini terpilah ke dalam indicator umum, indicator kinerja 
(input, proses, output, outcome), dan indicator gender. Secara lebih jelas dapat dilihat dalam 
gambar di bawah ini. 

 
Gambar 7.2 Monitoring dan Evaluasi (M&E) Pendekatan Result Based Landing (RBL) 
 
Merujuk pada gambar di atas, maka hal yang akan dimonitor dan dievaluasi yang dimaksud 
dalam panduan ini focus pada indicator gender baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif 
dalam seluruh kegiatan yang tercantum dalam OWP dan AWP maupun dalam indicator 
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keberhasilan di DLI 3 (Komir), DLI 7 (PSETK), Non DLI (TPM, internalisasi RP2I). Di samping itu 
yang dimonitor dan dievaluasi adalah keberadaan RPJMD pemerintah daerah dan provinsi terkait 
pengarusutamaan gender menuju kesetaraan gender seperti diamanahkan dalam RPJMN 1-4 
dan RPJPN 2020-2024 sebagai jaminan adanya keberlanjutan program PUG dan PPRG secara 
umum dan khususnya dalam program penguatan kelembagaan pertanian beririgasi. Oleh karena 
itu, selanjutnya dibahas indicator gender apa saja yang dimonitor dan indicator gender apa saja 
yang dievaluasi. 

6. Indikator Gender yang Dimonitor dalam Program Penguatan Kelembagaan Irigasi 
Pertanian 
Adapun indicator gender yang dimonitor dalam program ini adalah sebagai berikut: 
(1) Tujuh syarat PUG dalam Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda, Dinas PUPR, dan Dinas 

Pertanian) selaku OPD  dan Komir yang terlibat dalam kelembagaan Pengelolaan Irigasi 
(KPI) di daerah baik di provinsi maupun kota/kabupaten. 

(2) Akses, Peran/Partisipasi, Kontrol, dan manfaat kegiatan yang tercantum dalam OWP dan 
AWP bagi perempuan dan laki-laki 

(3) Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam seluruh laporan kegiatan yang tercantum 
dalam OWP dan AWP 

(4) Memonitor SK Komir terkait perempuan yang terlibat dalam kepengurusan Komir 
(5) Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam seluruh tahapan kegiatan PSETK, termasuk 

dokumen PSETK yang dihasilkan 
(6) Memonitor  keikutsertaan perempuan dalam seluruh tahapan PSETK 
(7) Memonitor iklan lowongan kerja bagi TPM/KTPM yang dikeluarkan oleh Bappeda provinsi 

ataupun oleh B/BWS mengingat perempuan sebagai TPM/KTPM dalam program sejenis 
sebelumnya di bawah 30%. 

(8) Memonitor Jumlah TPM/KTPM yang sudah direkrut oleh Bappeda/B/BWS yang dipilah 
berdasarkan jenis kelamin 

(9) Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam laporan bulanan dan tahunan TA ISAI 
regional 1-7 

 
7. Indikator Gender yang Dievaluasi dalam Program Penguatan Kelembagaan Irigasi 

Pertanian 
Indikator gender yang dievaluasi dalam program ini terkait dengan capaian kuantitatif perempuan 
sebagai pengurus Komir adalah  30%  dan keterlibatan perempuan dalam tahapan kegiatan 
PSETK adalah 30%. 

 
B. Format-Format Monitoring Dan Evaluasi Indikator Gender Dalam Program Penguatan 

Kelembagaan Irigasi Pertanian-Ipdmip 
Berikut adalah Format Monitoring indicator gender yang digunakan dalam monitoring dan evaluasi 
indicator gender dalam program penguatan irigasi pertanian di NPIU Bina Bangda, yaitu sebagai 
berikut: 

1. Format monitoring Tujuh syarat PUG dalam Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda, Dinas 
PUPR, dan Dinas Pertanian) 
Tujuan di monitornya tujuh prasyarat PUG di tiga OPD di atas adalah untuk mendapat  potret awal 
terkait komitmen pemerintah daerah atas PUG dan sekaligus untuk sebagai bahan dasar untuk 
membuat perencanaan program secara berkesinambungan terkait integrase gender dalam 
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RPJMD. Contoh baik terkait hal itu, diperlihatkan oleh provinsi Nusa Tenggara Barat yang sudah 
pemasukan hal tersebut dalam rancangan awalnya RPJMD 2019-2024. 
Adapun format monitoring tujuh syarat PUG dalam Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda, Dinas 
PUPR, dan Dinas Pertanian) adalah sebagai berikut: 

 

 
Tabel 7.2 Format monitoring Tujuh syarat PUG dalam Organisasi Perangkat Daerah (Bappeda, 

Dinas PUPR, dan Dinas Pertanian) 

 

FORMAT MONITORING TUJUH SYARAT PUG DALAM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 
NO : 

TANGGAL/BULAN/TAHUN : 

LEMBAGA : BAPPEDA/DINAS PUPR/DINAS 
PERTANIAN/…………………………………………………………… 

REGIONAL : 
PROVINSI : 

KABUPATEN : 

PEMANTAU :                                                          NO HP/TELEPON:                                                   

TANDA TANGAN: 

Petunjuk Pengisian 

Beri tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom keterangan. 

** Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta. 

Daftar Istilah 

Data terpilah: Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang 
pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan 
keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan, termasuk dalam progam IPDMIP 

 

Gender Analysis Pathway (GAP): Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis gender 
yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development Agency (CIDA), dan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk membantu para perencana 
melakukan pengarusutamaan gender.  

 

Fokal point PUG: Personal yang bertugas memantau pelaksanaan program PUG di unit kerjanya masing- masing 
(Bappeda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian dll.) . 

 

Pengarusutamaan Gender (PUG): Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang 
dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. 

 

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG): Instrumen untuk mengatasi adanya 
perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki 
dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.Pokja 
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No. 

 
INDIKATOR 

ADA/ 
SUDAH 

TIDAK 
ADA/ 
BELUM 

 
KETERANGAN** 

 INDIKATOR INPUT    

 

1. 

Komitmen    

Apakah ada peraturan daerah tentang pelaksanaan PUG? 

d. Jika ada, sebutkan nomornya (Pergub/Perbub, SK, SE 
atau sejenisnya) 

e. Jika tidak, jelaskan mengapa? 

2. Bila ada peraturan Gubernur/Bupati, apakah sudah 
disosialisasikan 

c. Bila sudah kepada siapa? 

d. Bila tidak mengapa? 

   

 

1 

Kebijakan    

Apakah Renstra Lembaga Saudara/saudari ada yang 
mengandung isu gender? 

c. Bila ada di bagian mana? 

d. Bila tidak mengapa? 

2 Apakah ada Renja Tahunan OPD yang mengandung isu 
gender? 

c. Bila ada di bagian mana? 

d. Bila tidak mengapa? 

   

3 Apakah ada pedoman PPRG di OPD? 

a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? 

b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? 

c. Bila tidak mengapa? 

   

4 Apakah ada petunjuk teknis PPRG di OPD? 

a. Bila ada apakah sudah disosialisasikan? 

b. Bila sudah disosialisasikan, kepada siapa? 

c. Bila tidak mengapa? 

   

5 Apakah ada kebijakan tentang penyediaan data 
terpilah? 

   

 Kelembagaan:    
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1. Apakah ada POKJA PUG di  OPD yang disahkan pimpinan? 

c. Bila ada sebutkan No SK nya 

d. Bila tidak mengapa? 

e. Bila ada apakah keanggotaan POKJA terdiri dari unsur-
unsur Perencanaan dan bagian keuangan? 

f. Apakah anggota POKJA melibatkan unsur masyarakat? 

g. Apakah ada pertemuan POKJA? 

h. Apakah ada rencana kerja POKJA? 

i. Apakah ada laporan POKJA secara rutin? 

j. Apakah anggota POKJA sudah mendapat latihan tentang 
PUG? 

2. Apakah ada Focal Point? 

d. Bila ada di level/komponen mana? 

e. Bila ada focal point, apakah sudah mendapat latihan 
PUG? 

f. Bila belum mengapa? 

   

 

1 

Sumber Daya Manusia:    

Apakah ada fasilitator internal  OPD untuk PUG? 

2 Apakah ada Tim (SDM) Pelaksana PUG dan PPRG? 

c. Bila ada, apakah sudah mendapat pelatihan 
penyusunan PPRG? 

d. Bila belum, mendapat pelatihan, mengapa? 

   

3 Apakah SDM pelaksana IPDMIP memiliki kemampuan dalam 
melaksanakan PUG dan PPRG? 

   

 

1 

Sumber Dana:    

Apakah tersedia dana dalam melaksanaan PUG? 

 

1. 

Data Terpilah:    

Apakah ada data terpilah tentang sektor yang ditangani 
OPD? 

 

1. 

Alat Analisis Gender:    

Apakah metoda analisis gender yang digunakan 
adalah metode GAP atau yang lain? 

 

1 

Peran Serta Masyarakat:    

Apakah ada forum pertemuan dengan Lembaga Swadaya 
Masyarakat (LSM) dalam membahas PUG atau isu gender? 

2 Apakah ada keterlibatan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG 
dan PPRG? 
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1. Format Monitoring  Akses, Peran/Partisipasi, Kontrol, dan manfaat kegiatan dalam AWP  

Tujuan keberadaan format ini adalah untuk memonitor tingkat akses, peran/partisipasi, control dan 
manfaat atas perempuan dan laki-laki pada seluruh kegiatan yang tercantum dalam AWP. Hasil 
monitoring sebagai bahan masukan untuk memperbaiki kegiatan selanjutnya jika ditemukan 
kesenjangan gender dalam suatu kegiatan. Format yang digunakan untuk memonitor hal tersebut 
adalah sebagai berikut: 
 

Tabel 7.3 Formulir 02 Monitoring Dan Evaluasi  Indikator Gender Dalam Kegiatan Isai-Ipdmip-
Kabupaten 

NO : 
TANGGAL : 
BULAN : 
LEMBAGA : BAPPEDA 
REGIONAL : 
PROVINSI : 
KABUPATEN : 
PEMANTAU/EVALUATOR : AYU                               NO HP/TELEPON  : 0812XXXXXX                                                
TANDA TANGAN  
 

Petunjuk 1: Perhatikan daftar istilah di bawah ini sebagai dasar dalam pengisian indicator gender 
dalam kegiatan yang dilakukan oleh bappeda kabupaten. 
 
Daftar Istilah 

 
Analisis Gender: Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya 
pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, 
karena pembedaan-pembedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan diantara kedua-nya 
dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada pembedaan antara 
keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam 
pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan 
 
Anggaran Responsif Gender (ARG): Anggaran yang merespon kebutuhan, per-masalahan, aspirasi dan 
pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. 
 
Bias gender: Suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak, serta tanggung jawab 
perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan sehingga 
menimbulkan diskriminasi atau keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin. 
 
Buta gender: kondisi / keadaan seseorang yang belum atau tidak memahami tentang pengertian, konsep 
gender dan permasalahan gender (ada perbedaan kepentingan  laki-laki dan perempuan ) 
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Data Terpilah: Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh 
bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik 
dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan. 
 
Gender: merupakan pikiran, sudut pandang, peran dan tanggungjawab yang dilekatkan secara sosial dan 
budaya kepada laki dan perempuan  dan bias berubah-ubah sesuai zaman. 
 
Gender Analysis Pathway (GAP): Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis 
gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development 
Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk 
membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender. 
 
Gender Budget Statement (GBS): Pernyataan Anggaran yang Responsif gender atau Lembar Anggaran 
Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertangungjawaban spesifik gender yang 
disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan 
kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut. 
 
Hasil (outcome): Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu 
program. 
 
Isu Gender: Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan 
gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan 
(kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif). 
 
Keadilan Gender (gender equity): Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan 
proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, 
kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari 
usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan 
dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya 
(seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dan lain-lain). 
 
Kebijakan/Program Responsif Gender: Kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang 
memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu 
jenis kelamin.  
 
Keluaran (output): Barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 
 
 
Kesenjangan Gender (gender gap): Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi 
dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan. 
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Kesetaraan Gender (gender equality): Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk 
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi 
dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan 
kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. 
 
Ketidakadilan/diskriminasi  gender: diskriminasi gender merupakan suatu tindakan atau anggapan yang 
dilakukan terhadap diri seseorang yang berakibatkan terampasnya hak-hak seseorang dalam 
kehidupannya.  Hak tersebut diantaranya : (1) Hak untuk hidup tenang dan tentram sesuai yang d 
harapkan; (2) Hak untuk mendapatkan kelayakan hidup; (3)  Hak untuk mendapat pekerjaan; (4)  Hak 
untuk mendapat pendidikan;  dan (5) Hak untuk mendapatkan kesehatan, dll.  Bentuk-bentuk diskriminasi 
gender: 
 
1.Stereotype/Pelabelan/Citra Baku (pelabelan/citra baku yang bersifat negatif terhadap jenis kelamin lain), 
contoh: 
a. Pandangan terhadap peran domestik perempuan mengakibatkan peran publiknya dianggap 
“perpanjangan” peran domestiknya; 
b. Laki-laki marah dianggap tegas, perempuan dianggap emosional dan tak bisa menahan diri; 
c. Laki-laki dianggap sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan kerja perempuan dianggap “sambilan” 
sehingga kurang dihargai; 
 
2. Marjinalisasi (dipinggirkan) proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan 
kemiskinan:  Contoh:  
a.Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, di sektor  produksi/publik, sering dibedakan 
pendapatannya; misalnya buruh tani  
    perempuan lebih rendah dibandingkan dengan buruh tani laki-laki. 
b.Revolusi hijau (modernisasi) meminggirkan perempuan di pertanian dan perkebunan membuat 
perempuan miskin; dulu panen  
    menggunakan ani-ani, sekarang menggunakan combine harvester yang dioperasikan oleh kaum laki-
laki. 
 
3. Subordinasi (dinomorduakan): menilai peran jenis kelamin lain lebih rendah. Contoh: 
     Adanya penafsiran/interpretasi yang dilakukan oleh sebagian orang-orang terhadap tafsir baik 
keagamaan maupun aturan      
     birokrasi yang meletakkan kaum perempuan lebih rendah daripada laki-laki; Pekerja perempuan masih 
sedikit di posisi pengambil   
     keputusan dan penentu kebijakan; Dalam pengupahan, perempuan menikah sebagai lajang, karena 
dianggap mendapat nafkah   
     dari   suami dan terkena pajak tinggi; 
 
 
4. Double Burden/Beban Ganda pada salah satu jenis kelamin. Contoh: 
a. Peran reproduksi di rumah tidak berkurang dengan adanya peran publik dan peran pengelolaan 
komunitas (walaupun  
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    perempuan telah masuk dalam peran  publik/meniti karier  peran dalam rumah tangga masih besar); 
b. Pekerjaan dalam rumah tangga, sebagaian besar dikerjakan perempuan/istri meskipun sama-sama 
bekerja sebagai buruh tani. 
c. Setelah makan bersama, sebagaian Bapak/suami dan anak laki-laki ngloyor begitu saja meninggalkan 
meja makan; 
 
 
5. Violence/Tindak Kekerasan: tindak kekerasan, baik fisik maupu non fisik. Contoh:  
a. Pembedaan karakter feminim dan maskulin  memunculkan  kekerasan & kesemena-menaan; 
b. Kekerasan fisik seperti perkosaan,  pemukulan/penyiksaan, dan non-fisik yang mengakibatkan 
perasaan tersiksa, berupa  
    pelecehan seksual, seperti sebutan pada ciri fisik dan status (janda kembang), ancaman dan paksaan;  
c. Kekerasan terjadi pada perempuan di dalam rumah tangga (KDRT) atau di tempat umum (Kekerasan 
Terhadap Perempuan— 
     KTP). 
 
Kesetaraan gender: adalah suatu kesamaan kondisi dan status utk memperoleh kesempatan yg sama 
dan menikmati hak-haknya sbg manusia baik laki-laki dan perempuan. 
 
Keadilan gender: adalah suatu kondisi dan perlakukan yg adil terhadap perempuan dan laki-laki  
 
Netral gender: kebijakan / program / kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis 
kelamin. Pengarusutamaan Gender (PUG): Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG 
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan. 
 
Penganggaraan Berbasis Kinerja (PBK): Pendekatan dalam sistem penganggaran yang 
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan 
efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. 
 
Perencanaan yang Responsif Gender: Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, 
organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: 
peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya 
adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 
perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. 
 
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG): Instrumen untuk mengatasi adanya 
perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan 
laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. 
 
Responsif gender: kebijakan / program / kegiatan pembangunan yang sudah memperhatikan berbagai 
pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan & keadilan,  pada berbagai aspek kehidupan antara  laki-laki 
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& perempuan 
 
Sensitif gender: kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat,  menilai hasil  pembangunan serta 
aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender ( disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara 
laki-laki dan perempuan ) 
 
 
Statistik Gender: Kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan 
realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Statistik gender biasanya 
dipakai dalam konteks kebijakan, dengan tujuan untuk (1) melihat adanya ketimpangan gender secara 
komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan 
adanya isu gender; dan (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
kebijakan/program yang responsif gender. 

 

Petunjuk 2 : 
Beri tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom 
keterangan** Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta. 
 
Keterangan:  Pengertian(1) Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau 
menggunakan sumberdaya tertentu. (2) Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/ 
kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. (3) Kontrol adalah 
penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. (4) Manfaat adalah 
kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal baik oleh laki-laki atau perempuan. 
 

NO KEGIATAN/INDIKATOR AKSES PARTISIPASI KONTROL MANFAAT KETERANGAN 

L P L P L P L P 

 1  Reorganisasi dan 
Penguatan Komisi Irigasi 

         

1.1  Pendirian/Revitalisasi 
KOMIR  

         

1.2  Pertemuan Komir           

2 Memperbaharui, 
menerbitkan & 
mensosialisasikan 
peraturan/pedoman teknis 
Utama 

         

2.1  Sosialisasi/Kampanye 
Penyadaran Peraturan 
Irigasi (PPSI)  

         

2.2  Workshop PPSIP           
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2.3  Penetapan Perda ttg 
Irigasi (PPSI) kabupaten  

         

 3 Membangun, Memonitor 
dan Mengevaluasi 
Rencana Pengelolaan 
dan Pengembangan 
Irigasi di tingkat 
Kabupaten 

         

3.1  Pengesahan Rencana 5 
tahunan Pengelolaan dan 
Pengembangan Irigasi 
Kabupaten (RP2I)  

         

4 Unit Pengelola Program 
Tkt. Kabupaten - Bappeda  

         

5  Penyusunan Pengkajian 
aspek teknis (infrastruktur 
dan pertanian), sosial, 
ekonomi, perubahan iklim 
dan kelembagaan di 
tingkat DI   

         

5.1  Pelaksanaan dan 
penyusunan PRA+PSETK  
- 1 per DI  

         

5.2  Pelaksanaan dan 
penyusunan PRA+PSETK  
- B  

         

5.3  Pelaksanaan dan 
penyusunan PRA+PSETK 
-C  

         

6 Penyusunan Rencana 
Pengelolaan Lahan 
Pertanian Beririgasi di tiap 
daerah irigasi dan tingkat 
kabupaten (RP2I) 

         

6.1  Pembentukan Tim 
Penyusun RP2I  

         

 
6.2 

Sosialisasi Draft RP2I          
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Tabel 7.4 Formulir 01 Monitoring Dan Evaluasi  Indikator Gender Dalam Kegiatan Isai-Ipdmip-
Provinsi 

NO                                                    : 
TANGGAL                              : 
BULAN                              : 
LEMBAGA                             : BAPPEDA 
REGIONAL                            : 
PROVINSI                            : 
PEMANTAU/EVALUATOR          :   AYU                      NO HP/TELEPON          0812XXXXXX                                               
TANDA TANGAN 
 

Petunjuk 1: Perhatikan daftar istilah di bawah ini sebagai dasar dalam pengisian indicator gender 
dalam kegiatan yang dilakukan oleh bappeda provinsi. 

Daftar Istilah 
 
Analisis Gender: Identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender yang disebabkan karena adanya 
pembedaan peran serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Analisis gender perlu dilakukan, 
karena pembedaan-pembedaan ini bukan hanya menyebabkan adanya pembedaan diantara kedua-nya 
dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, perhatian, tetapi juga berimplikasi pada pembedaan antara 
keduanya dalam memperoleh akses dan manfaat dari hasil pembangunan, berpartisipasi dalam 
pembangunan serta penguasaan terhadap sumberdaya pembangunan. Pengertian(1) Akses adalah 
peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau menggunakan sumberdaya tertentu. (2) Peran adalah 
keikutsertaan atau partisipasi seseorang/ kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan 
keputusan. (3) Kontrol adalah penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. 
(4) Manfaat adalah kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal baik oleh laki-laki atau 
perempuan. 
 
Anggaran Responsif Gender (ARG): Anggaran yang merespon kebutuhan, per-masalahan, aspirasi dan 
pengalaman perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan gender. 
 
Bias gender: Suatu pandangan yang membedakan peran, kedudukan, hak, serta tanggung jawab 
perempuan dan laki-laki dalam kehidupan keluarga, masyarakat dan pembangunan sehingga 
menimbulkan diskriminasi atau keberpihakan kepada salah satu jenis kelamin. 
 
Buta gender: kondisi / keadaan seseorang yang belum atau tidak memahami tentang pengertian, konsep 
gender dan permasalahan gender 
(ada perbedaan kepentingan  laki-laki dan perempuan ) 
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Data Terpilah: Data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh 
bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik 
dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan. 
 
Gender: merupakan pikiran, sudut pandang, peran dan tanggungjawab yang dilekatkan secara sosial dan 
budaya kepada laki dan perempuan  dan bias berubah-ubah sesuai zaman. 
 
Gender Analysis Pathway (GAP): Disebut juga alur kerja analisis gender, merupakan model/alat analisis 
gender yang dikembangkan oleh Bappenas bekerjasama dengan Canadian International Development 
Agency (CIDA), dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) untuk 
membantu para perencana melakukan pengarusutamaan gender. 
 
Gender Budget Statement (GBS): Pernyataan Anggaran yang Responsif gender atau Lembar Anggaran 
Responsif Gender (Lembar ARG), yang merupakan dokumen pertangungjawaban spesifik gender yang 
disusun pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan 
kesetaraan gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut. 
 
Hasil (outcome): Segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu 
program. 
 
Isu Gender: Suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan 
gender. Kondisi ketimpangan gender ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang dicita-citakan 
(kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana adanya (kondisi subyektif). 
 
Keadilan Gender (gender equity): Perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan 
proses kebijakan pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, 
kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari 
usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti yang berkaitan 
dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) terhadap sumberdaya 
(seperti dalam mendapatkan/penguasaan keterampilan, informasi, pengetahuan, kredit, dan lain-lain). 
 
Kebijakan/Program Responsif Gender: Kebijakan/program yang berfokus kepada aspek yang 
memperhatikan kondisi kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari salah satu 
jenis kelamin.  
 
Keluaran (output): Barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk 
mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan. 
 
 
Kesenjangan Gender (gender gap): Ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi 
dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan. 
 
Kesetaraan Gender (gender equality): Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk 
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi 
dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan 
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kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. 
 
Ketidakadilan/diskriminasi  gender: diskriminasi gender merupakan suatu tindakan atau anggapan 
yang dilakukan terhadap diri seseorang yang berakibatkan terampasnya hak-hak seseorang dalam 
kehidupannya.  Hak tersebut diantaranya : (1) Hak untuk hidup tenang dan tentram sesuai yang d 
harapkan; (2) Hak untuk mendapatkan kelayakan hidup; (3)  Hak untuk mendapat pekerjaan; (4)  Hak 
untuk mendapat pendidikan;  dan (5) Hak untuk mendapatkan kesehatan, dll.  Bentuk-bentuk diskriminasi 
gender: 
 

1. Stereotype/Pelabelan/Citra Baku (pelabelan/citra baku yang bersifat negatif terhadap jenis 
kelamin lain) 
contoh: 
a. Pandangan terhadap peran domestik perempuan mengakibatkan peran publiknya dianggap 
“perpanjangan” peran domestiknya; 
b. Laki-laki marah dianggap tegas, perempuan dianggap emosional dan tak bisa menahan diri; 
e. Laki-laki dianggap sebagai “pencari nafkah” mengakibatkan kerja perempuan dianggap 
“sambilan” sehingga kurang dihargai; 
 

2. Marjinalisasi (dipinggirkan) proses peminggiran akibat perbedaan jenis kelamin yang 
mengakibatkan kemiskinan:   
Contoh:  
a. Perempuan sebagai pencari nafkah tambahan, di sektor  produksi/publik, sering dibedakan 

pendapatannya; misalnya buruh tani  
perempuan lebih rendah dibandingkan dengan buruh tani laki-laki. 

b. Revolusi hijau (modernisasi) meminggirkan perempuan di pertanian dan perkebunan 
membuat perempuan miskin; dulu panen  
menggunakan ani-ani, sekarang menggunakan combine harvester yang dioperasikan oleh 
kaum laki-laki. 

 
3. Subordinasi (dinomorduakan): menilai peran jenis kelamin lain lebih rendah 

Contoh: 
Adanya penafsiran/interpretasi yang dilakukan oleh sebagian orang-orang terhadap tafsir baik 
keagamaan maupun aturan birokrasi yang meletakkan kaum perempuan lebih rendah daripada 
laki-laki; 
Pekerja perempuan masih sedikit di posisi pengambil keputusan dan penentu kebijakan; 
Dalam pengupahan, perempuan menikah sebagai lajang, karena dianggap mendapat nafkah dari 
suami dan terkena pajak tinggi; 
 

 
4. Double Burden/Beban Ganda pada salah satu jenis kelamin 

Contoh: 
a. Peran reproduksi di rumah tidak berkurang dengan adanya peran publik dan peran 
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pengelolaan komunitas (walaupun  
    perempuan telah masuk dalam peran  publik/meniti karier  peran dalam rumah tangga masih 
besar); 
b. Pekerjaan dalam rumah tangga, sebagaian besar dikerjakan perempuan/istri meskipun sama-
sama bekerja sebagai buruh tani. 
c. Setelah makan bersama, sebagaian Bapak/suami dan anak laki-laki ngloyor begitu saja 
meninggalkan meja makan; 
 
 

5. Violence/Tindak Kekerasan: tindak kekerasan, baik fisik maupu non fisik 
Contoh:  
a. Pembedaan karakter feminim dan maskulin  memunculkan  kekerasan & kesemena-menaan; 
b. Kekerasan fisik seperti perkosaan,  pemukulan/penyiksaan, dan non-fisik yang mengakibatkan 
perasaan tersiksa, berupa  
    pelecehan seksual, seperti sebutan pada ciri fisik dan status (janda kembang), ancaman dan 
paksaan;  
c. Kekerasan terjadi pada perempuan di dalam rumah tangga (KDRT) atau di tempat umum 
(Kekerasan Terhadap Perempuan— 
     KTP). 
 

Kesetaraan gender: adalah suatu kesamaan kondisi dan status utk memperoleh kesempatan yg sama 
dan menikmati hak-haknya sbg manusia baik laki-laki dan perempuan. 
 
keadilan gender: adalah suatu kondisi dan perlakukan yg adil terhadap perempuan dan laki-laki  
 
netral gender: kebijakan / program / kegiatan atau kondisi yang tidak memihak pada salah satu jenis 
kelamin. Pengarusutamaan Gender (PUG): Pengarusutamaan gender yang selanjutnya disebut PUG 
adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan. 
 
Penganggaraan Berbasis Kinerja (PBK): Pendekatan dalam sistem penganggaran yang 
memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan kinerja yang diharapkan, serta memperhatikan 
efisiensi dalam pencapaian kinerja tersebut. 
 
Perencanaan yang Responsif Gender: Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, 
organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu: 
peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya 
adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan 
perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. 
 
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG): Instrumen untuk mengatasi adanya 
perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan 
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laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. 
 
Responsif gender: kebijakan / program / kegiatan pembangunan yang sudah memperhatikan berbagai 
pertimbangan untuk terwujudnya kesetaraan & keadilan,  pada berbagai aspek kehidupan antara  laki-laki 
& perempuan 
 
Sensitif gender: kemampuan dan kepekaan seseorang dalam melihat,  menilai hasil  pembangunan serta 
aspek kehidupan lainnya dari perspektif gender ( disesuaikan dengan kepentingan yang berbeda antara 
laki-laki dan perempuan ) 
 
 
Statistik Gender: Kumpulan data dan informasi terpilah menurut jenis kelamin yang memperlihatkan 
realitas kehidupan perempuan dan laki-laki yang mengandung isu gender. Statistik gender biasanya 
dipakai dalam konteks kebijakan, dengan tujuan untuk (1) melihat adanya ketimpangan gender secara 
komprehensif; (2) membuka wawasan para penentu kebijakan atau perencana tentang kemungkinan 
adanya isu gender; dan (3) bermanfaat untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
kebijakan/program yang responsif gender. 
 
 
  

 
 

Petunjuk Pengisian: 
Beri tanda “ √ ” pada kolom yang sesuai, bila jawaban berbentuk narasi tuliskan pada kolom 
keterangan** Diisi dengan angka atau pernyataan sesuai dengan fakta. 
 
Keterangan:  Pengertian(1) Akses adalah peluang atau kesempatan dalam memperoleh atau 
menggunakan sumberdaya tertentu. (2) Peran adalah keikutsertaan atau partisipasi seseorang/ 
kelompok dalam suatu kegiatan dan atau dalam pengambilan keputusan. (3) Kontrol adalah 
penguasaan atau wewenang atau kekuatan untuk mengambil keputusan. (4) Manfaat adalah 
kegunaan sumberdaya yang dapat dinikmati secara optimal baik oleh laki-laki atau perempuan. 

N
O 

KEGIATAN/INDIKAT
OR 

AKSE
S 

PARTISIPA
SI 

KONTRO
L 

MANFAA
T 

ISU 
GENDE

R 
KETERANG

AN 

  L P L P L P L P   

1  Reoganisasi dan 
Penguatan Komisi 
Irigasi  

          

1.
1 

Pendirian/Revitalisasi 
KOMIR  

          

1.  Penguatan           
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2 Kapasitas KOMIR  

1.
3 

 Rapat Pertemuan 
KOMIR  

          

2  Memperbarui, 
Menerbitkan & 
mensosialisaikan 
peraturan/pedoman 
teknis utama  

          

2.
1 

 
Sosialisasi/Kampany
e Penyadaran 
Peraturan Irigasi 
(PPSI)  

          

2.
2 

 Workshop(PPSI)            

2.
3 

 Penyiapan dan 
penetapan peraturan 
daerah : Konversi 
lahan/keamanan 
pangan - LP2B  

          

2.
4 

 Penyiapan peraturan 
daerah lainnya / 
Surat Keputusan  

          

2.
5 

 Sosialisasi Peraturan 
daerah Provinsi  

          

3  Pembuatan Sistem 
Sertifikasi 
Kompetensi untuk 
staf dan Fasilitator  

          

3.
1 

 Pelatihan TPM dan 
Koordinator TPM di 
14 Propinsi  

          

4  Memastikan 
Koordinasi antara 
stakeholder proyek 
dan memastikan 
efisiensi 
pelaksanaan proyek  

          

4.
1 

  Pendampingan TPM            

a Koordinator (1 orang 
per kabupaten)  
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b  Fasilitator/TPM            

c Biaya Operasional 
Koordinator   

          

d Biaya Operasional 
Fasilitator/TPM  

          

4.
2 

 Koordinasi Tingkat 
Provinsi  

          

a Koordinasi 
penyusunan 
OWP/AWP  

          

b Monev Kwartal di 
Bappeda  

          

5  Unit Pelaksana 
Program Tkt di 
Propinsi di Bappeda  

          

6  Pelaksanaan dan 
penyusunan PSETK  

          

Format di atas pun  sekaligus digunakan untuk memantau data terpilah berdasarkan jenis kelamin di 
lihat dari jumlah partisipasi perempuan dan laki-laki yang harus dilaporkan dalam setiap selesai 
kegiata. 

 
2. Memonitor SK Komir terkait perempuan yang terlibat dalam kepengurusan Komir 

Keterlibatan perempuan dalam Komir menjadi indikator keberhasilan program ini, dengan 
demikian adalah merupakan keharusan baik di daerah maupun di pusat secara bersama 
memonitor potret perempuan dalam SK Komir provinsi maupun kabupaten Berikut adalah format 
monitoring keterlibatan perempuan dalam SK Komir: 
 
Tabel 7.5 Format Monitoring Keterlibatan Perempuan dalam SK Komir Per provinsi 

No Komir Jumlah Keterangan 

1 Provinsi Aceh    

2 Kab. Aceh Utara    

3 Kab. Aceh Timur    

4     

5     
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3. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam seluruh tahapan kegiatan PSETK dan 
Dokumen PSETK 
Salah satu indicator keberhasilan dalam program ini adalah bagaimana perempuan terlibat dalam 
seluruh tahapan dan dokumen PSETK. Data tersebut perlu diketahui sebagai bahan 
pertimbangan dalam penyusunan program pendampingan dan pemberdayaan masyarakat petani 
baik perempuan maupun laki-laki. Berikut adalah format monitoringnya. 

 
Format Monitoring Keterlibatan Perempuan dalam Tahapan PSETK 

 
Nama DI (Kewenangan   : 
Luas DI    : 
Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi : 
Pemantau    : 
No HP    :   TDT: 
 

No Kegiatan Jenis Kelamin 

L P 

1 Persiapan   

1.1 Sosialisasi Pedoman PSETK   

1.2 Pelatihan PSETK   

1.3 Rapat Pertemuan Awal   

1.3 SK Tim Penyusun   

1.4 Rapat Pertemuan di Tingkat DI   

2 Tahap Pelaksanaan   

2.1 Rapat Persiapan Pelaksanaan   

2.2 Penelusuran jaringan   

2.3 FGD   

 
Tabel 7.6 Format Monitoring Keterlibatan Perempuan dalam Tahapan PSETK 
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Format Evaluasi  Dokumen PSETK 

Nama DI (Kewenangan   : 
Luas DI    : 
Desa/Kecamatan/Kabupaten/Provinsi : 
Pemantau    : 
No HP    :   TDT: 
 
Berilah tanda centang (V) jika tersedia data terpilah dan jelaskan dalam keterangan. 

No Variabel  Jenis Kelamin Keterangan 

L P  

1 Profile Sosial   Adakah pemukiman 
ataupun cagar budaya 
yhdimungkin terkena 
DED konstruksi 

2 Profile Ekonomi    

3 Profile Teknik    

4 Profile Kelembagaan    

Tabel 7.7 Format Evaluasi  Dokumen PSETK 

 
4. Format Monitoring Jumlah TPM/KTPM yang sudah direkrut oleh Bappeda/B/BWS. 

Data tersebut dibutuhkan untuk melihat partisipasi perempuan dan laki-laki  sebagai TPM/KTPM. 
Berikut adalah format untuk memonitor hal tersebut. 
 
Tabel 7.8 Format Monitoring Keterlibatan Perempuan dalam SK Komir Per provinsi 

No TPM/KTPM Jumlah Keterangan 

1 Provinsi Aceh    

2 Kab. Aceh Utara    

3 Kab. Aceh Timur    

4     

5     
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5. Format Evaluasi Keterlibatan Perempuan dalam Komir dan Penyusunan PSETK 

 

No Komir Jumlah Keterangan 

2018 2019 2020 2021 

L P L P L P L P  

1 Provinsi 
Aceh 

         

           

2 Kab. Aceh 
Utara 

         

3 Kab. Aceh 
Timur 

         

4           

5           

Tabel 7.9 Evaluasi Keterlibatan Perempuan dalam Penyusunan PSETK 

 
6. Format Evaluasi Keterlibatan Perempuan dalam Penyusunan PSETK 

 

No PSETK Jumlah Keterangan 

2018 2019 2020 2021 

L P L P L P L P  

1 Provinsi Aceh          

2 Kab. Aceh 
Utara 

         

3 Kab. Aceh 
Timur 

         

4           

5           

           

Tabel 7.10 Evaluasi Keterlibatan Perempuan dalam Penyusunan PSETK 
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BAB 8 PENUTUP  
  
Panduan Pengarusutamaan Gender dalam program penguatan kelembagaan irigasi pertanian IPDMIP 
merupakan acuan untuk seluruh stakeholder pelatih ataupun fasilitator di lingkungan Subdit Pertanian dan 
Pangan, Bina Bangda, Kementerian dalam Negeri dan perencana serta pelaku dalam program ISAI-
IPDMIP. Acuan tersebut tidak menutup kemungkinan untuk dapat dikembangkan sesuai kebutuhan 
masing-masing unit kerja beserta wilayah kerja ISAIIPDMIP diselaraskan dengan nilai kearifan local yang 
menyokol keadilan gender. Informasi serta acuan-acuan yang disajikan dalam panduan pelatihan ini, 
diharapkan akan menghasilkan kualitas fasilitator atau fasilitator yang andal, dalam bentuk tenaga-tenaga 
sensitif gender. 
Selanjutnya diharapkan akan diperoleh kegiatan-kegiatan atau program-program, maupun kebijakan yang 
berwawasan gender sehingga mempercepat Pengarusutamaan Gender dan tercapainya Keadilan dan 
Kesetaraan gender di lingkungan Subdit Pertanian dan Pangan, Ditjen Bina Banga KementerianDalam 
Negeri dan di seluruh wilayah kerja ISAI-IPDMIP di 16 provinsi dan 74 kabupaten/kota.  
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24. Peraturan Daerah Provinsi Sulawresi Tengah No. 9 Tahun 2014 Pengarusutamaan Gender Dalam 

Pembangunan Daerah 
25. Sulawesi Selatan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan No. 1 Tahun 2016 Pengarusutamaan 

Gender Dalam Pembangunan Daerah 
26. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 39 Tahun 2014 Panduan Teknis Pengarusutamaan 

Gender Di Provinsi Nusa Tenggara Barat 
27. Peraturan Gubernur Provinsi NTT No 20 Tahun  2009  Tata Cara Koordnasi Pelaksanaan PUG di 

Lingkngan Pemerintahan 
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LAMPIRAN: DAFTAR ISTILAH 
																																																													

1. Analisis	 Gender	 :Identifikasi	 secara	 sistematis	 tentang	 isu-isu	 gender	 yang	 disebabkan	
karena	 adanya	 pembedaan	 peran	 serta	 hubungan	 sosial	 antara	 perempuan	 dan	 laki-laki.	
Analisis	 gender	 perlu	 dilakukan,	 karena	 pembedaan-pembedaan	 ini	 bukan	 hanya	
menyebabkan	 adanya	 pembedaan	 diantara	 keduanya	 dalam	 pengalaman,	 kebutuhan,	
pengetahuan,	perhatian,	 tetapi	 juga	berimplikasi	pada	pembedaan	antara	keduanya	dalam	
memperoleh	 akses	 dan	 manfaat	 dari	 hasil	 pembangunan,	 berpartisipasi	 dalam	
pembangunan	serta	penguasaan	terhadap	sumber	daya	pembangunan.	

2. Anggaran	 Responsif	 Gender	 (ARG):	 Anggaran	 yang	 merespon	 kebutuhan,	 permasalahan,	
aspirasi	 dan	 pengalaman	 perempuan	 dan	 laki-laki	 yang	 tujuannya	 untuk	 mewujudkan	
kesetaraan	dan	keadilan	gender.	

3. Bias	 Gender	 :Suatu	 pandangan	 yang	membedakan	 peran,	 kedudukan,	 hak	 serta	 tanggung	
jawab	 perempuan	 dan	 laki-laki	 dalam	 kehidupan	 keluarga,	masyarakat	 dan	 pembangunan	
serta	memihak	kepada	salah	satu	jenis	kelamin.	

4. Data	Terpilah	:	Data	terpilah	menurut	jenis	kelamin,	status	dan	kondisi	perempuan	dan	laki-
laki	 di	 seluruh	 bidang	 pembangunan	 yang	 meliputi	 kesehatan,	 pendidikan,	 ekonomi	 dan	
ketenagakerjaan,	 bidang	 politik	 dan	 pengambilan	 keputusan,	 bidang	 hukum	 dan	 sosial	
budaya	dan	kekerasan.	

5. Focal	 Point	 Pengarusutamaan	 Gender	 (Focal	 Point	 PUG):	 Individu-individu	 yang	 telah	
sensitif	 gender	 yang	 berasal	 dari	 instansi/lembaga/organisasi/unit	 organisasi	 yang	mampu	
melaksanakan	 pengarusutamaan	 gender	 ke	 dalam	 setiap	 kebijakan,	 program,	 proyek	 dan	
kegiatan	pembangunan	yang	akan	dilaksanakan	di	wilayah	masing-masing.	

6. Gender	 :Perbedaan	 sifat,	 peranan,	 fungsi,	 dan	 status	 antara	perempuan	dan	 laki-laki	 yang	
bukan	 berdasarkan	 pada	 perbedaan	 biologis,	 tetapi	 berdasarkan	 relasi	 sosial	 budaya	 yang	
dipengaruhi	 oleh	 struktur	masyarakat	 yang	 lebih	 luas.	 Jadi,	 gender	merupakan	 konstruksi	
sosial	budaya	dan	dapat	berubah	sesuai	perkembangan	zaman.	

7. Gender	 Analysis	 Pathway	 (GAP)	 :Disebut	 juga	 alur	 kerja	 analisis	 gender,	 merupakan	
model/alat	 analisis	 gender	 yang	 dikembangkan	 oleh	 Bappenas	 bekerjasama	 dengan	
Canadian	 International	 Development	 Agency	 (CIDA),	 dan	 Kementerian	 Pemberdayaan	
Perempuan	dan	Perlindungan	Anak	(KPP&PA)	untuk	membantu	para	perencana	melakukan	
pengarusutamaan	gender.	

8. Gender	 Budget	 Statement	 (GBS)	 :Pernyataan	 anggaran	 responsif	 gender	 atau	 Lembar	
Anggaran	 Responsif	 Gender	 adalah	 dokumen	 pertanggungjawaban	 spesifik	 gender	 yang	
disusun	 pemerintah	 yang	 menunjukkan	 kesediaan	 instansi	 untuk	 melakukan	 kegiatan	
berdasarkan	 kesetaraan	 gender	 dan	 mengalokasikan	 anggaran	 untuk	 kegiatankegiatan	
tersebut.	

9. Gender	 Empowerment	 Measure	 (GEM):Disebut	 juga	 Indeks	 Pemberdayaan	 Gender	 (IDG)	
adalah	indikator	yang	dikembangkan	oleh	UNDP	yang	bertujuan	untuk	mengukur	kemajuan	
perempuan	terutama	partisipasi	dalam	forumforum	politik	dan	ekonomi.	GEM	menganalisa	
sejauh	mana	perempuan	dan	laki-laki	dapat	berpartisipasi	dalam	dunia	politik	dan	ekonomi	
dan	mengambil	bagian	dalam	pengambilan	keputusan.	

10. Gender-related	Development	Index	(GDI)	 :Disebut	juga	Indeks	Pembangunan	Gender	(IPG)	
adalah	 indikator	 yang	 dikembangkan	 oleh	 UNDP	 yang	 lebih	 menaruh	 perhatian	 pada	
penggunaan	kapabilitas	dan	pemanfaatannya	dalam	kesempatan-kesempatan	dalam	hidup.	
GDI	 mengukur	 pencapaian	 dimensi	 dan	 variabel	 yang	 sama	 dengan	 HDI	 (Human	
Development	 Index),	 namun	 menangkap	 ketidakadilan	 dalam	 hal	 pencapaian	 antara	
perempuan	dan	laki-laki.	
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11. Hasil	 (	outcome)	 :Segala	sesuatu	yang	mencerminkan	berfungsinya	keluaran	dari	kegiatan-

kegiatan	dalam	satu	program.	
12. Isu	 Gender:	 Suatu	 kondisi	 yang	 menunjukkan	 kesenjangan	 perempuan	 dan	 laki-laki	 atau	

ketimpangan	 gender.	 Kondisi	 ketimpangan	 gender	 ini	 diperoleh	 dengan	 membandingkan	
kondisi	 yang	 dicitacitakan	 (kondisi	 normatif)	 dengan	 kondisi	 gender	 sebagaimana	 adanya	
(kondisi	subyektif).	

13. Isu-isu	 Strategis	 :Kondisi	 atau	 hal	 yang	 harus	 diperhatikan	 atau	 dikedepankan	 dalam	
perencanaan	pembangunan	daerah	karena	dampaknya	yang	signifikan	bagi	daerah	dengan	
karakteristik	 bersifat	 penting,	 mendasar,	 mendesak,	 berjangka	 panjang,	 dan	 menentukan	
tujuan	penyelenggaraan	pemerintahan	daerah	dimasa	yang	akan	datang.	

14. Keadilan	 Gender	 (gender	 equity)	 :Perlakuan	 adil	 bagi	 perempuan	 dan	 laki-laki	 dalam	
keseluruhan	 proses	 kebijakan	 pembangunan	 nasional,	 yaitu	 dengan	 mempertimbangkan	
pengalaman,	 kebutuhan,	 kesulitan,	 hambatan	 sebagai	 perempuan	 dan	 sebagai	 laki-laki	
untuk	 mendapat	 akses	 dan	 manfaat	 dari	 usaha-usaha	 pembangunan;	 untuk	 ikut	
berpartisipasi	 dalam	 mengambil	 keputusan	 (seperti	 yang	 berkaitan	 dengan	 kebutuhan,	
aspirasi)	serta	dalam	memperoleh	penguasaan	(kontrol)	terhadap	sumberdaya	seperti	dalam	
mendapatkan/penguasaan	keterampilan,	informasi,	pengetahuan,	kredit	dan	lain-lain.	

15. Kebijakan/	Program	Responsif	Gender:	Kebijakan/program	yang	responsif	gender	berfokus	
kepada	aspek	yang	memperhatikan	kondisi	kesenjangan	dan	kepada	upaya	mengangkat	isu	
ketertinggalan	dari	salah	satu	jenis	kelamin.	

16. Keluaran	(output):Barang	atau	jasa	yang	dihasilkan	oleh	kegiatan,	yang	dilaksanakan	untuk	
mendukung	pencapaian	sasaran	dan	tujuan	program	dan	kebijakan.	

17. Kesenjangan	Gender	(gender	gap):	Ketidakseimbangan	atau	perbedaan	kesempatan,	akses,	
partisipasi,	 kontrol	 dan	manfaat	 antara	 perempuan	 dan	 laki-laki	 yang	 dapat	 terjadi	 dalam	
proses	pembangunan.	

18. Kesetaraan	 Gender	 (gender	 equality)	 :Kesamaan	 kondisi	 dan	 posisi	 bagi	 perempuan	 dan	
laki-laki	 untuk	 memperoleh	 kesempatan	 dan	 hak-haknya	 sebagai	 manusia,	 agar	 mampu	
berperan	 dan	 berpartisipasi	 dalam	 kegiatan	 politik,	 ekonomi,	 sosial	 budaya,	 pendidikan,	
pertahanan,	 keamanan	 nasional	 dan	 kesamaan	 dalam	 menikmati	 hasil	 yang	 dampaknya	
seimbang.	

19. Kinerja	 :Prestasi	 kerja	 berupa	 keluaran	 dari	 suatu	 kegiatan	 atau	 hasil	 dari	 suatu	 program	
dengan	kuantitas	dan	kualitas	terukur.	

20. Komisi	Irigasi	(Komir):	Komir		adalah		
21. Millenium	 Development	 Goals	 (MDG’s)	 :Disebut	 juga	 Tujuan	 Pembangunan	 Milenium	

adalah	 hasil	 kesepakatan	 kepala	 negara	 dan	 perwakilan	 dari	 189	 negara	 Perserikatan	
BangsaBangsa	 (PBB)	 yang	mulai	 dijalankan	 pada	 September	 2000,	 dan	mencakup	 delapan	
sasaran	 untuk	 dicapai	 pada	 2015,	 yaitu:	 (1)	 mengakhiri	 kemiskinan	 dan	 kelaparan,	 (2)	
pendidikan	 universal,	 (3)	 kesetaraan	 gender,	 (4)	 kesehatan	 anak,	 (5)	 kesehatan	 ibu,	 (6)	 ,	
penanggulangan	HIV/AIDS,	(7)	kelestarian	lingkungan,	dan	(8)	Kemitraan	global.	

22. Netral	Gender	:Kebijakan/program/kegiatan	atau	kondisi	yang	tidak	memihak	kepada	salah	
satu	jenis	kelamin.	

23. Pengarusutamaan	 Gender	 (PUG):Strategi	 yang	 dibangun	 untuk	 mengintegrasikan	 gender	
menjadi	 satu	dimensi	 integral	 dari	 perencanaan,	penganggaran,	 pelaksanaan,	pemantauan	
dan	evaluasi	atas	kebijakan,	program,	dan	kegiatan	pembangunan.	

24. Perencanaan	 :Suatu	 proses	 untuk	 menentukan	 tindakan	 masa	 depan	 yang	 tepat,	 melalui	
urutan	pilihan,	dengan	memperhitungkan	sumber	daya	yang	tersedia.	
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25. Perencanaan	 dan	 Penganggaran	 Responsif	 Gender	 (PPRG):Instrumen	 untuk	 mengatasi	

adanya	perbedaan	atau	kesenjangan	akses,	partisipasi,	kontrol	dan	manfaat	pembangunan	
bagi	 perempuan	 dan	 lakilaki	 dengan	 tujuan	 untuk	 mewujudkan	 anggaran	 yang	 lebih	
berkeadilan.	

26. Perencanaan	 yang	 Responsif	 Gender	 :Perencanaan	 yang	 dibuat	 oleh	 seluruh	 lembaga	
pemerintah,	 organisasi	 profesi,	 masyarakat	 dan	 lainnya	 yang	 disusun	 dengan	
mempertimbangkan	empat	aspek	seperti:	peran,	akses,	manfaat	dan	kontrol	yang	dilakukan	
secara	setara	antara	perempuan	dan	 laki-laki.	Artinya	adalah	bahwa	perencanaan	tersebut	
perlu	mempertimbangkan	aspirasi,	kebutuhan	dan	permasalahan	pihak	perempuan	dan	laki-
laki,	baik	dalam	proses	penyusunannya	maupun	dalam	pelaksanaan	kegiatan.		

27. Penganggaran	 Berbasis	 Kinerja	 (PBK)	 :Pendekatan	 dalam	 sistem	 penganggaran	 yang	
memperhatikan	 keterkaitan	 antara	 pendanaan	 dengan	 kinerja	 yang	 diharapkan,	 serta	
memperhatikan	efisiensi	dalam	pencapaian	kinerja	tersebut.	

28. Perencanaan	 Pembangunan	 Daerah	 :Suatu	 proses	 penyusunan	 tahapan-tahapan	 kegiatan	
yang	 melibatkan	 berbagai	 unsur	 pemangku	 kepentingan	 di	 dalamnya,	 guna	 pemanfaatan	
dan	pengalokasian	sumber	daya	yang	ada,	dalam	rangka	meningkatkan	kesejahteraan	sosial	
dalam	suatu	lingkungan	wilayah/	daerah	dalam	jangka	waktu	tertentu.	

29. Program	:Bentuk	instrumen	kebijakan	yang	berisi	satu	atau	lebih	kegiatan	yang	dilaksanakan	
oleh	SKPD	atau	masyarakat,	yang	dikoordinasikan	oleh	pemerintah	daerah	untuk	mencapai	
sasaran	dan	tujuan	pembangunan	daerah.		

30. Rencana	 Kerja	 :Dokumen	 rencana	 yang	 memuat	 program	 dan	 kegiatan	 yang	 diperlukan	
untuk	 mencapai	 sasaran	 pembangunan,	 dalam	 bentuk	 kerangka	 regulasi	 dan	 kerangka	
anggaran.	

31. Responsif	 Gender	 :Perhatian	 dan	 kepedulian	 yang	 konsisten	 dan	 sistematis	 terhadap	
perbedaan-perbedaan	 perempuan	 dan	 laki-laki	 di	 dalam	 masyarakat	 yang	 disertai	 upaya	
menghapus	hambatanhambatan	struktural	dan	kultural	dalam	mencapai	kesetaraan	gender.	

32. Sasaran	 :Target	 atau	 hasil	 yang	 diharapkan	 dari	 suatu	 program	 atau	 keluaran	 yang	
diharapkan	dari	suatu	kegiatan.	

33. Sensitif	Gender	:Kemampuan	dan	kepekaan	seseorang	dalam	melihat	dan	menilai	hasil-hasil	
pembangunan	serta	relasi	antara	perempuan	dan	laki-laki	dalam	kehidupan	masyarakat.	

34. Statistik	 Gender	 :Kumpulan	 data	 dan	 informasi	 terpilah	 menurut	 jenis	 kelamin	 yang	
memperlihatkan	realitas	kehidupan	perempuan	dan	 laki-laki	yang	mengandung	 isu	gender.	
Statistik	gender	biasanya	dipakai	dalam	konteks	kebijakan,	dengan	tujuan	untuk	(1)	melihat	
adanya	 ketimpangan	 gender	 secara	 komprehensif;	 (2)	 membuka	 wawasan	 para	 penentu	
kebijakan	 atau	 perencana	 tentang	 kemungkinan	 adanya	 isu	 gender	 dan;	 (3)	 bermanfaat	
untuk	 melakukan	 monitoring	 dan	 evaluasi	 terhadap	 kebijakan/program	 yang	 responsive	
gender.	

35. Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 atau	 Tujuan	 Pembangunan	 Berkelanjutan	
merupakan	komitmen	besar	 Indonesia	dan	negara-negara	sedunia	yang	disepakati	pada	25	
Sepetember	 2015	 di	 PBB,	 New	 York.	 Sebuah	 komitmen	 besar	 untuk	menciptakan	 sebuah	
dunia	 yang	 adil,	 sejahtera	 bagi	 rakyat	 dan	 bumi.	 Dokument	 SDGs	 yang	memuat	 17	 Goals	
(Tujuan)	 dan	 169	 Targets	 (Sasaran)	 berupaya	 mentransformasi	 dunia	 guna	 mengakhiri	
kemiskinan	 dan	 ketimpangan,	 ketidak-adilan	 gender,	 penyelamatan	 bumi	 dan	 pemajuan	
ekonomi	bagi	semua.	

36. SWOT	Analysis:	Suatu	metode	analisis	yang	dilakukan	dengan	cara	mengidentifikasi	secara	
internal	 faktor	 kekuatan	 (strengths)	 dan	 kelemahan	 (weakness)	 dan	 secara	 eksternal	
mengenai	 peluang	 (opportunities)	 dan	 ancaman	 (threats),	 untuk	 menyusun	 program	 aksi	
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sebagai	tindakan	dalam	mencapai	sasaran	dan	tujuan	dengan	memaksimalkan	kekuatan	dan	
peluang	serta	meminimalkan	kelemahan	dan	ancaman.	

37. PSETK:	Profile	Sosial	Ekonomi	Teknik	Kelembagaan	

	


