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KATA PENGANTAR

Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional 
merupakan salah satu upaya pencarian keadilan atas hak azasi manusia tanpa mengkotak-kotakkan gender, 
usia, kebisaan dan lainnya.  Hal tersebut telah menjadi amanah bagi Kementerian Negara/Lembaga untuk 
melaksanakan berbagai kegiatan yang responsif gender, mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi.

Penyelenggaraan infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum dan Permukiman, yang ditujukan untuk membangun 
infrastruktur secara efisien, efektif, dan produktif, memiliki karakteristik yang cenderung netral gender, tanpa 
membedakan kelompok sasaran pemanfaatnya.  Namun dalam serangkaian input, proses, dan outputnya 
seringkali terdapat kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya kesenjangan gender.  Salah satu upaya 
untuk mengurangi kesenjangan gender serta mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender adalah melalui 
penyusunan anggaran yang responsif terhadap kebutuhan gender. 

Masih banyak kendala dalam penyusunan anggaran responsif gender di Kementerian Pekerjaan Umum, 
dikarenakan karakteristik infrastruktur bidang pekerjaan umum yang netral gender.  Perubahan pola pikir para 
perencana program dan anggaran di Kementerian Pekerjaan Umum perlu dilakukan untuk mengintegrasikan 
aspek gender dalam perencanaan program dan anggaran, sehingga terwujud pembangunan infrastruktur 
bidang pekerjaan umum yang responsif gender.  Kami berharap panduan ini dapat digunakan sebagai acuan 
dalam perencanaan program dan anggaran kegiatan bidang pekerjaan umum, untuk mewujudkan keadilan 
dan kesetaraan gender dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat.  

Penghargaan yang tinggi kami sampaikan kepada tim penyusun dan pihak-pihak terkait yang sudah berupaya 
dan bekerja keras untuk mewujudkan tersusunnya pedoman ini.  Akhir kata, semoga panduan ini dapat 
dimanfaatkan oleh semua pihak yang terkait.

Jakarta,       Desember 2009
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SEKRETARIS JENDERAL

AGOES WIDJANARKO
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KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program yang ber-
perspektif gender telah diamanahkan dalam Inpres 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Da-
lam Pembangunan Nasional. Untuk percepatan pelaksanaannya didukung dengan kebijakan Kementerian 
Keuangan dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) No. 119 tahun 2009 tentang Petunjuk 
Penyusunan, Penelaahan RKA-KL Tahun 2010, dan untuk  tahun 2010, ditetapkan tujuh kementerian negara 
sebagai pilot project pelaksanaan anggaran berbasis  kinerja yang responsif gender, di mana Kementerian 
Pekerjaan Umum menjadi salah satu pilotnya.

Bahan Tulisan ini berasal dari serangkaian  hasil FGD, konsultasi ke masing-masing unit unit kerja untuk me-
nemukenali masing-masing-masing isu gendernya, workshop aplikasi penyusunan dokumen Gender Bud-
get Statement, dan beberapa seri workshop pembahasan  draft  panduan. Aplikasi penyusunan dokumen 
Gender Budget Statement dilakukan secara partisipatif bersama direktorat di jajaran Kementerian Peker-
jaan Umum, dan sebagian hasilnya merupakan contoh yang di muat dalam lampiran.

Upaya yang dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dalam menindaklanjuti Kebijakan Permenkeu 
no. 119 tahun 2009 adalah menetapkan satu panduan tentang  Pengintegrasian Gender dalam Perenca-
naan Program dan Anggaran Kementerian Pekerjaan Umum. Panduan tersebut merupakan hasil kerjasama 
yang solid antara komponen perencana jajaran Kementerian Pekerjaan Umum, Tim Pokja PUG Kementerian 
Pekerjaan Umum serta Tim Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Panduan ini 
diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyusunan  perencanaan dan penganggaran yang responsif gen-
der pada semua program dan kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum, agar semua pelaksanaan pemban-
gunan infrastruktur bidang pekerjaan umum menjadi responsif gender.



Kami ucapkan terimakasih dan penghargaan kepada Tim Penyusun Panduan yang berasal dari seluruh pihak 
pada dari Kementerian Pekerjaan Umum, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak. Secara khusus terima kasih atas bantuan dari para konsultan yang telah menuangkan dan meramu 
segala ide dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait  kedalam  penyusunan panduan ini.

Penuh harapan kami panduan ini dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak pada jajaran Ke-
menterian Pekerjaan Umum.

         Jakarta,      Desember 2009
       	 Deputi	Bidang	Pengarusutamaan	Gender

	 	 	 	 	 	 	 		 	 							Dra.	Sri	Danti,	MA
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BAB I
PENDAHULUAN

Latar	Belakang1.1.	

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen dalam melaksanakan konvensi internasional yang telah diratifikasi, 
antara lain konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (CEDAW)1, 
kesepakatan Beijing (BPFA)2, pencapaian Milenium Development Goal (MDG) ― diantaranya terkait dengan 
akses air bersih dan keperluan sanitasi dasar secara konsisten serta meningkatkan kesejahteraan hidup 
yang signifikan bagi masyarakat yang hidup di perkampungan miskin dan kumuh. Salah satu fokus kebijakan 
nasional pemerintah adalah percepatan pembangunan infrastruktur, pemerintah melihat pentingnya 
penyediaan infrastruktur, baik dalam fungsinya sebagai pemicu pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan 
lapangan pekerjaan dan pendorong sektor ekonomi lainnya maupun sebagai instrumen peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) merupakan salah satu instansi 
yang bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur tersebut. 

Dalam draft Rencana Strategis (Renstra) 2010-2014 Kementerian Pekerjaan Umum3. Terkait dengan 
pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman ini, penting pula diperhatikan adanya upaya 
untuk mewujudkan kesetaraan gender sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 
2007 tentang RPJPN dan menjadi salah satu tujuan yang akan dicapai dalam RPJMN 2010-2014. Lebih 
operasional lagi, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2000 telah memerintahkan kepada seluruh kementrian/
lembaga serta pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender ke 
dalam siklus manajemen, yakni perencanaan, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi atas kebijakan 
dan program yang berperspektif gender di seluruh aspek pembangunan. Kemudian, sebagai tindak lanjut 
dari Inpres Nomor 9 tahun 2000 tersebut telah pula diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) 
Nomor 119/ PMK.02/ 2009 yang mengatur tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja 
dan anggaran kementerian/lembaga dan penyusunan, penelaahan, pengesahan dan pelaksanaan Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2010.

Pengarusutamaan gender ini telah menjadi komitmen Kementerian Pekerjaan Umum yang akan diterapkan 
1)   CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) PBB merupakan kesepakatan berdasarkan hukum internasional yang melindungi hak-hak perempuan 

dalam semua sektor kehidupan. Konvensi ini bertujuan menyingkirkan segala bentuk diskriminasi perempuan. (Tahun 1984, Indonesia telah menandatangani Konvensi PBB tentang 
Penghapusan Segala Bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui UU no.7/1984).

2)   Tahun 1995 pada Koverensi di Beijing dan menghasilkan BPFA (Beijing Platform For Action) dengan 12 bidang kritis, yaitu: Perempuan dan Kemiskinan; Pendidikan dan Pelatihan 
Bagi Perempuan; Perempuan dan Kesehatan; Tindak kekerasan terhadap Perempuan; Perempuan Dalam Konflik Bersenjata; Perempuan dan Ekonomi; Perempuan Dalam Kekuasaan 
dan Pengambilan Keputusan; Mekanisme Kelembagaan Untuk Kemajuan Perempuan, Hak Asasi Perempuan, Perempuan dan Media, Perempuan dan Lingkungan Hidup, serta Hak 
Perempuan.  

3)   Draft Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum 2010-2014 (Versi 7), status November 2009.
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dan penganggaran, serta implementasinya melalui 
program dan kegiatan.  Konsep setara dan adil 
gender harus benar-benar menjadi pegangan dalam 

seimbang relasi antara laki-laki dan perempuan (dan 
orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-
orang dengan kebiasaan berbeda/difable, serta 

dalam aspek egaliter, kemampuan memadai yang 
, pengakuan 

peran dan fungsi secara proporsional dalam proses 
pembangunan secara utuh menyeluruh baik dalam 
pemanfaatan hasil, pelaksanaan, pemeliharaan, 
pengawasan, penyusunan, evaluasi maupun 
perencanaan pembangunan di bidang ke-PU-an. 

pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, 
marginalisasi dan kekerasan terhadap perempuan 
maupun laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak 
di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan 
berbeda/difable
mampu secara ekonomi). Jika melihat definisi adil 
dan setara di atas dan dikaitkan dengan tolak ukur 
pengarusutamaan gender yang dapat diukur dari 

dan kontrol. Sedangkan “adil” dilihat dari sisi 
pemanfaatannya.

Upaya menuju penyelenggaraan pembangunan ke-

pandang, yakni dari kebijakan/NSPK di lingkungan PU 
sebagai inputnya, proses pelaksanaan pembangunan 

ke-PU-an, dan produk-produk yang dihasilkan.  

perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, 
anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan 
kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang 

bias gender atau bahkan menimbulkan kesenjangan 
gender.

Selama ini Kementerian PU telah mengintergrasikan 
gender dalam kegiatan bidang ke-PUan, yaitu 
dengan dibuatnya pedoman pengarusutamaan 
gender di bidang ke-PU-an dan Gender Checklist. 
Kedua produk tersebut menjadi dasar untuk melihat 
isu-isu gender di bidang ke-PU-an, tetapi pedoman 
pengarusutamaan gender dan gender checklist yang 
sudah ada ini masih harus direvisi kembali untuk 
lebih mempertajam isu-isu kesenjangan gender di 
bidang ke-PU-an.  

Secara umum, isu gender di bidang pekerjaan 
umum masih dianggap bersifat netral gender 
dan sebagai domain dari pekerjaan laki-laki. 
Belum ada persamaan persepsi bahwa isu gender 

penyelenggaraan infrastruktur PU; Survey, 

  (SIDLACOM). 

Untuk itu, Kementerian PU ke depan harus lebih 
meningkatkan pengarusutamaan gender tersebut, 
antara lain melalui upaya meningkatkan penyetaraan 

tercermin di dalam program-program infrastruktur PU 
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Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, Penataan Ruang, dan lain-lain.
Berdasarkan penjelasan diatas, panduan ini dianggap perlu disusun untuk menjawab persoalan 
pengintegrasian pengarusutamaan gender ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran, atau bagaimana 
perencanaan dan penganggaran bidang ke-PU-an yang disusun menjadi responsif gender. 

Khusus panduan ini, di bidang ke-PU-an lebih menitik-beratkan pada perbedaan laki-laki dan perempuan, 
belum lebih spesifik pada orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan 
berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi.

Urgensi	Perencanaan	dan	Penganggaran	Responsif	Gender	1.2.	
Peraturan perundangan yang menjadi dasar dari perencanaan dan penganggaran yang responsif gender 
adalah: 

Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 1. 
Undang-undang No.1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, 2. 
Undang-undang No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, 3. 
Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 4. 
Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, 5. 
Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, 6. 
Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2004 tentang Penyusunan RKP, 7. 
Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2004 tentang Penyusunan RKA-KL, 8. 
Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2007 tentang Keuangan Daerah, 9. 
Peraturan Presiden No.7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009, 10. 
Instruksi Presiden No 9/2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, 11. 
Peraturan Menteri Keuangan No. 119/ PMK.02/ 2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 12. 
Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan 
dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2010.

Berdasarkan mandat tersebut diatas, maka terdapat beberapa alasan mengapa perencanaan dan 
penganggaran di Kementerian pekerjaan umum perlu responsif gender, diantaranya:

Lebih tepat sasaran karena telah didahului dengan analisis sosial/analisis gender bidang ke-PU-an. Pada 1. 
analisis gender dilakukan pemetaan peran laki-laki dan perempuan, kondisi laki-laki dan perempuan, 
serta kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian sebuah perencanaan dan penganggaran 
responsif gender akan mendiagnosa dan memberikan jawaban yang lebih tepat kebutuhan program 
dan anggaran, tindakan apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender, dan siapa 
yang sebaiknya dijadikan target sasaran dari sebuah program/kegiatan/sub kegiatan, serta kapan dan 
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bagaimana program/kegiatan/sub kegiatan akan dilakukan.
Mengurangi kesenjangan gender pada tingkat penerima manfaat pembangunan infrastruktur. Dengan 2. 
menerapkan analisis gender dalam perencanaan pembangunan infrastruktur, maka kesenjangan gender 
yang terjadi pada tingkat penerima manfaat pembangunan dapat diminimalkan. Analisis gender dapat 
mengidentifikasikan adanya perbedaan permasalahan dan perbedaaan kebutuhan antara laki-laki dan 
perempuan dan dapat membantu perencana maupun pelaksana menemukan solusi yang tepat untuk 
penyelesaian dan menjawab permasalahan dan kebutuhan yang berbeda.

Tujuan		1.3.	

Tujuan panduan adalah : 

Sebagai pedoman penyusunan rencana program dan anggaran agar lebih responsif gender bagi para 1. 
pelaku perencanaan program dan penganggaran di lingkungan Kementerian PU (Satker, Balai, direktorat 
sektor/wilayah, Direktorat Bina Program, sekretariat Ditjen/Itjen/Badan, dan Biro Perencanaan dan 
KLN)
Terintegrasikannya perspektif gender dalam setiap tahapan penyelenggaraan infrastruktur PU, terutama 2. 
pada perencanaan program dan penganggaran.
Berkurangnya kesenjangan gender dalam bidang ke-PU-an (secara terukur, terencana dan terprogram) 3. 

Sasaran1.4.	

Para perencana program dan penganggaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan unit organisasi 
yang mempunyai tugas dan fungsi penyusunan perencanaan dan penganggaran kegiatan di seluruh jajaran 
Eselon I.

Ruang	lingkup1.5.	

Ruang lingkup panduan ini adalah:
Perencanaan program, dan penganggaran di bidang Pekerjaan Umum (Tidak termasuk perumusan 1. 
kegiatan Rencana Tata Ruang Wilayah/RTRW, Rencana Induk Strategis/RIS), Feasibility Study/FS), Detail 
Engineering Design/DED.
Seluruh tahapan penyelenggaraan infrastruktur PU: 2. Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, 
Construction, Operation and Maintenance (SIDLACOM)
Pemantauan dan evaluasi.3. 
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BAB II
PENYUSUNAN PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER 

BIDANG KE-PU-AN 

2.1. Penyusunan Perencanaan Program dan Penganggaran di Kementerian Pekerjaan Umum

Secara umum lingkup kerja penyusunan program dan penganggaran di lingkungan Kementerian Pekerjaan 

Pencapaian sasaran kinerja Kementerian PU, yaitu mendukung dan berbasis penataan ruang, 1. 
mendukung prioritas pembangunan nasional, dan pencapaian sasaran RPJM dan Renstra, serta 
mendukung implementasi otonomi daerah yang nyata dan bertanggungjawab;
Peningkatan kualitas program, yaitu mengacu pada kinerja, keterpaduan, dan sinergi (antar sektor dan 2. 

dan memenuhi standard kelayakan, baik teknik, lingkungan, maupun ekonomi;
3. 

perubahan iklim (climate change), mengeliminir penyebab dan mengatasi bencana, menerapkan 
prinsip-prinsip good governance, mendukung pengembangan SDM, mendukung pengembangan 
Jasa Konstruksi.  

Ruang lingkup perencanaan program bidang ke-PU-an dijelaskan melalui diagram berikut:

Diagram 1
Kerangka Pikir Penyusunan Program dan Anggaran Tahunan Kementerian Pekerjaan Umum

Sumber:
Biro Perencanaan
dan KLN Kementerian
Pekerjaan Umum, 2009
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Sumber: Biro Perencanaan dan KLN Kementerian Pekerjaan Umum, 2009

Proses pembahasan program dan anggaran dilakukan dengan sinkronisasi secara ”bottom up’’ melalui 
kegiatan konsultasi regional dan penajaman melalui kunjungan ke daerah (internal), dan sinkronisasi pusat 
melalui kegiatan konsultasi dengan DPR, serta melalui rapat kerja dan rapat koordinasi dengan Kementerian 
Keuangan dan Bappenas melalui trilateral meeting. 

2.2.	 Proses	Penyusunan	Perencanaan	Program	dan	Anggaran	Pembangunan

Alur penyusunan rencana program dan anggaran pembangunan di Kementerian Pekerjaan Umum mengikuti 
alur penyusunan RAPBN. Alur penyusunan anggaran yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
dapat dilihat pada diagram dibawah ini.

Diagram 2
Kerangka	Alur	Penyusunan	Program	Dan	Anggaran	Kementerian	pekerjaan	umum	2009
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Diagram ini memperlihatkan bahwa Renja KL harus sudah dibuat selambat-lambatnya minggu pertama dan 
kedua bulan Maret. Penyusunan Renja mengacu pada Renstra dan hasil kongres regional. Pada bulan April 
Bappenas mengumpulkan semua Renja KL dan seluruh anggarannya untuk dibahas bersama dengan DPR 
RI, kemudian ditetapkan RKP yang telah memuat pagu sementara. RKP yang telah ditetapkan ini digunakan 
sebagai dasar untuk menyusun RKA KL, kemudian semua kumpulan RKA KL ini dijadikan lampiran RAPBN. 
Setelah RAPBN dibahas dan disahkan menjadi UU APBN, kemudian ditetapkan pagu definitif dan selanjutnya 
RKA KL menjadi DIPA. Lebih jelasnya jadwal proses penyusunan perencanaan dan penganggaran terdapat 
pada diagram berikut:

Diagram	3		
Diagram	Proses	Rinci	Penyusunan	Rencana	Kerja	dan	Anggaran	Tahunan	Pembangunan	Kementerian	Pekerjaan	

Umum	dalam	Konteks	Instansi	Nasional

Pada diagram 3 
terlihat bahwa 
p e n y i a p a n 
penyusunan Renja 
di lingkungan 
K e m e n t e r i a n 
Pekerjaan Umum 
dilakukan oleh 
penanggungawab 
program pada 
Direktorat/Biro/
Satminkal. Secara 
garis besar, 
tahapan penyiapan 
penyusunan Renja  
adalah sebagai 
berikut:

Bulan Januari–April. Melakukan koordinasi untuk penyusunan perioritas rencana program dan kegiatan 1. 
pembangunan bidang pekerjaan umum (usulan rencana program dan kegiatan serta alokasi anggaran), 
koordinasi usulan pagu indikatif, rancangan awal RKP, koordinasi penyelengaraan konsultasi regional 
dan koordinasi rancangan Renja KL. Kemudian dilakukan koordinasi pertemuan tiga pihak (trilateral 
meeting) untuk penyusunan rancangan akhir Renja KL, penyusunan bahan interium RKP dan koordinasi 
penyusunan masukan rancangan akhir RKP.



PANDUAN PENGINTEGRASIAN ASPEK GENDER DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  

10

Bulan Mei – Agustus. Melakukan penyusunan rancangan nota keuangan (RKA KL Satminkal), koordinasi 2. 
penyusunan rancangan awal RKA KL satuan 3 sementara, koordinasi penyusunan bahan penelaahan 
sementara RKA KL, penyusunan nota keuangan pagu sementara dan koordinasi penelaahan pengesahan 
RKA KL satuan 3 final (penajaman RKA KL Satminkal persatker). 

Bulan September 3. 
– D e s e m b e r . 
M e l a k u k a n 
penelaahan awal 
RKA KL Kementerian 
Pekerjaan Umum, 
m e l a k u k a n 
penajaman RKA KL 
persatker dengan 
data pendukung. 
Setelah itu dilakukan 
penelaahan lanjutan 
RKA KL yang menjadi 
bahan melakukan 
penyusunan dan 
pengesahan DIPA .

2.3.	 Pengintegrasian	Aspek	Gender	Dalam	Perencanaan	Program		dan	Penganggaran	Bidang	Ke-PU-an

Pengintegrasian aspek gender ke dalam perencanaan dan penganggaran merupakan suatu kesatuan yang 
tidak terpisahkan. Sedapat mungkin analisis gender dilakukan pada setiap tahapan penyusunan kebijakan 
strategis dan kebijakan operasional. Dokumen kebijakan strategis yang meliputi RPJP, RPJM, Renstra KL, RKP, 
Renja KL dan Pagu Indikatif/pagu sementara. Sedangkan dokumen kebijakan operasional meliputi dokumen 
APBN, RKA KL dan DIPA. Dokumen kebijakan strategis yang  telah mengintegrasikan aspek gender menjadi 
dasar penyusunan program/kegiatan/subkegiatan yang responsif gender. Operasionalisasi pengintegrasian 
aspek gender dalam perencanaan dan penganggaran dilakukan melalui penyusunan dokumen Renja 
Kementerian Pekerjaan Umum. Dokumen Renja ini harus menggunakan analisis gender sebagai masukan 
untuk memastikan program/kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender. 
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Alur pengintegrasian aspek gender dengan kebijakan strategis dan kebijakan operasional dijelaskan melalui 
diagram berikut ini:

Diagram 4
Alur Pemeriksaan Pengintegrasian 

Pengarusutamaan Aspek 
Gender dalam Perencanaan dan 
Penganggaran Bidang Ke-PU-an 

Diagram 4 menggambarkan 
alur pengintegrasian aspek 
gender dengan melalui analisis 
gender ke dalam penyusunan 
kebijakan strategis dan kebijakan 
operasional di lingkungan 
Kementerian Pekerjaan Umum. 

Analisis gender sedapat mungkin dilakukan pada Penyusunan Renstra, Penyusunan RKP, Penyusunan Renja, 
dan Penyusunan RKA/DIPA. Dalam menyusun dokumen Renja dan RKA yang mengintegrasikan aspek 
gender perlu dipertanyakan 2 hal pokok yaitu: (1) Bagaimana mengetahui Renja dan RKA/DIPA yang sudah 
responsif gender. (2) Bagaimana teknik penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA/DIPA yang responsif 
gender). Kedua pertanyaan ini menjadi indikator program dan anggaran yang responsif gender atau belum 
responsif gender. Pengintegrasian gender dalam dokumen RKA pada dasarnya dilakukan dengan cara 

untuk diketahui adalah apakah kegiatan/subkegiatan dalam RKA sudah responsif gender atau belum, jika 
belum maka kegiatan/subkegiatan direformulasi kembali agar menjadi responsif gender. Untuk mengetahui 

dilihat dari penggunaan analisis gender (analisis situasi), kerangka acuan kegiatan (KAK/TOR) yang memuat 
isu-isu gender dalam latar belakang, gender budget statement (GBS), dan Rencana Anggaran Belanja (RAB). 

yang menggambarkan penurunan/mengecilnya kesenjangan gender. 

DIPA
PU

RENJA
PU

RENSTRA
PU

RKA
PU

ANALISIS
GENDER

1

3

24
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BAB III
ISU-ISU GENDER BIDANG KE-PU-AN

Isu gender merupakan permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan 
gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan atau laki-laki). Dengan 
adanya diskriminasi terhadap perempuan atau laki-laki dalam hal akses dan kontrol atas sumber daya, 
kesempatan, status, hak, peran dan penghargaan, akan tercipta kondisi yang tidak adil gender. 

Untuk itu, dasar untuk memasukkan isu gender adalah dimulai dengan memasukkan data terpilah gender 
dalam kegiatan/sub kegiatan (yang diusulkan). Data terpilah tersebut bisa didapat dari baseline study, rapid 
assessment, hasil evaluasi, dan lain-lain. 

Agar lebih mudah menggali isu gender di kegiatan  bidang ke-PU-an, dapat dilakukan dengan analisis gender 
(melakukan proses menganalisa data dan informasi secara sistematis tentang laki-laki dan perempuan 
untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab laki-laki dan 
perempuan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya) dengan memperhatikan 4(empat) indikator yaitu: 
Akses, Kontrol, Partisipasi, Manfaat (AKPM):

Akses,•	  adil/setara bagi laki-laki/perempuan dalam mendapatkan peluang atau kesempatan dalam 
mendukung penyelenggaraan infrastruktur ke-PU-an.
Kontrol•	 , adil/setara bagi laki-laki/perempuan dalam menjalankan fungsi kontrol/pengambilan keputusan 
terhadap pembangunan infrastruktur ke-PU-an.
Partisipasi•	 , adil/setara bagi laki-laki/perempuan yang berkapasitas untuk berperan dalam penyelenggaraan 
infrastruktur ke-PU-an.
Manfaat,•	  adil/setara bagi laki-laki/perempuan dalam memanfaatkan hasil pembangunan infrastruktur 
ke-PU-an.

Dalam menggali isu gender di bidang ke-PU-an tersebut harus memperhatikan bahwa, penyusunan kegiatan 
pembangunan bidang ke-PU-an terbagi dalam kegiatan fisik/Infrastruktur (Infrastruktur SDA, Infrastruktur 
Jalan, Infrastruktur Cipta Karya) dan non fisik (Standar/ Pedoman/ Manual, Kebijakan/ Program/ Rencana 
dll) yang mempunyai karakteristik berbeda di masing-masing unit organisasi bidang ke-PU-an. 
Hal ini bertujuan untuk memudahkan memasukkan isu gender ke dalam analisis situasi pada tahap 
penyusunan Gender Budget Statement (GBS). Dan dalam analisis situasinya harus perspektif gender, yang 
bertujuan untuk:

Memastikan bahwa ‘kelebihan’, kesulitan, tantangan  sebagai perempuan dan laki-laki yang menjadi •	
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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, berpartisipasi maupun dalam mendapat 
akses dan penguasaan terhadap sumber daya 
berkaitan dengan proyek yang di bangun. 
Memperlebar kesempatan dan pilihan-pilihan •	
yang sama bagi perempuan dan laki-laki.

Secara umum, isu gender di bidang ke-PU-an adalah 
masih dianggap sebagai domain dari pekerjaan 
laki-laki. Belum ada persamaan persepsi bahwa isu 
gender menjadi satu pertimbangan utama dalam 
tahapan penyelenggaraan infrastruktur PU; Survey, 
Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, 
Operation and Maintenance (SIDLACOM). Hal 
tersebut dapat dilihat dari:

Pembangunan infrastruktur yang masih bersifat •	
netral gender.
NSPK bidang ke-PU-an tidak mempertimbangkan •	
data terpilah gender.
Perencanaan maupun perancangan infrastruktur •	
yang kurang memperhatikan kebutuhan dan 
hambatan perempuan dalam mengakses 
pemanfaatan infrastruktur.
Alokasi pembangunan infrastruktur kurang •	
memberikan kesempatan kepada perempuan 
dalam memanfaatkan infrastruktur secara aman 
dan nyaman.
Pengambilan kebijakan bidang ke-PU-an pada •	
umumnya laki-laki dan belum memasukkan isu 
gender dalam berbagai kebijakannya.

Contoh	Isu	Gender	di	Bidang	ke-PU-an4.

Di bawah ini ada contoh-contoh kegiatan di 4 (empat) 
unit organisasi (satminkal) yang sudah dilakukan 
analisis gender berdasarkan indikator akses, kontrol, 
partisipasi dan manfaat (AKPM) yang dapat menjadi 
acuan isu-isu gender dalam melakukan analisis situasi 
pada tahap penyusunan Gender Budget Statement 
(GBS) di masing-masing unit organisasi bidang ke-
PU-an.

Sumber	Daya	Air3.1.	

Isu	Gender	pada	Kegiatan	Operasi	dan	Pemeliharaan	
Waduk,	Embung,	Situ	dan	Bangunan	Penampungan	
Air	Lainnya:

Pemanfaat air sungai terbesar adalah kelompok •	
perempuan, tetapi akses informasi penetapan 
baku mutu air dan kualitas air sungai yang 
berdampak pada pemanfaatnya tidak porposional 
antara kelompok perempuan dan laki-laki. 
Akses informasi lebih banyak didapat kelompok •	
laki-laki karena pada tahapan sosialisasi hampir 
80% dihadiri oleh kelompok laki-laki.
Kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-•	
laki dalam pemantauan kualitas air disebabkan 
oleh anggapan perempuan tidak terampil dalam 
melakukan pekerjaan lapangan (dalam hal ini 
pengambilan sampel di sungai). Namun demikian 
kesenjangan juga terjadi dalam pengolahan 
data, dimana umumnya pekerjaan laboratorium 
dilakukan oleh perempuan.
Perempuan dan laki-laki sepanjang sungai •	

4)  Isu gender dari contoh di 4 Satminkal yang ada berdasarkan masukkan dari diskusi  
internal di masing-masing Satminkal (Sumber Daya Air, Cipta Karya, Bina Marga dan 
Penataan Ruang) yang telah disepakati bersama.
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dilakukan analisis gender.

Cipta Karya3.3. 

Isu gender pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur 
Permukiman di Kawasan Kumuh:

Dalam pedoman pelaksanaannya kegiatan • 
penyediaan infrastruktur pemukiman sudah 

perempuan masih kurang dari 30% dibandingkan 

adanya perbedaan kekuasaan antara laki-laki 
dan perempuan dalam pengambilan keputusan 
di rumah tangga dan masyarakat dan untuk hadir 

harus mendapat ijin dari suami atau anggota 
keluarga laki-laki (jika belum menikah). Sementara 
kelompok laki-laki dapat memutuskan sendiri 
kehadiran dan keikutsertaannya dalam kegiatan.

• 

Dalam internalisasi kegiatannya kurangnya • 
penekanan pada aspek pemberdayaan masyarakat 
(lebih pada tahapan dan hasil) serta penetapan 
sasaran lebih difokuskan pada perwakilan/ tokoh 
kelompok dalam masyarakat (kurang menjangkau 
masyarakat sasaran secara luas).
Ada perbedaan akses informasi. Laki-laki • 
umumnya memiliki kegiatan yang dapat 
membuka peluang untuk berinteraksi dengan 
banyak pihak di luar rumah tangga dan lingkungan 
pemukiman. Sementara perempuan umumnya 

sama-sama kurang mengetahui data kualitas air 

termanfaatkannya data kualitas air sungai ini 
dapat berdampak pada kesehatan pemanfaat 
air yang lebih dominan pada satu kelompok 
perempuan.

Bina Marga3.2. 

Isu gender pada kegiatan pembangunan jalan 
nasional yaitu:

Konsultasi dengan masyarakat dilakukan secara • 
langsung dalam bentuk wawancara, namun 
informasi yang ada belum jelas apa yang 
disampaikan perempuan dan laki-laki.
Sosialisasi rencana proyek dilakukan melalui • 
musyawarah dengan warga, hal itu dilakukan 
untuk mencari saran-saran dan masukan 
mengenai pekerjaan jalan yang akan dibangun.
Masih sulit bagi perempuan dan laki-laki yang • 
sangat teknis sehingga menyulitkan masyarakat 
mengetahui apa dampak dan manfaat dari 
pembangunan.

• 
pembangunan untuk perempuan dan laki-laki, 
hal ini menyulitkan isu gender diketahui.
Konsultasi dengan masyarakat masih bersifat netral • 
gender terkait dengan rencana pembangunan 
jalan.
Studi lingkungan mulai dari AMDAL, UKL-UPL, • 
atau SOP mulai dari tahap Pra Konstruksi, 

dan Pemeliharaan) dalam pembangunan jalan 
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sangat terbatas pada lingkungan rumahtangga 
dan permukimannya.
Tingkat kehadiran kelompok perempuan sangat •	
rendah jika kegiatan musyawayah masyarakat 
dilakukan pada malam hari karena ada faktor 
pembagian peran dalam rumah tangga yang 
harus dikerjakan secara terus menerus pada 
malam hari. 
Dalam forum konsultasi dengan masyarakat, •	
semua pihak dilibatkan baik pria maupun wanita, 
namun situasi sosial seperti pria sebagai kepala 
keluarga, membuat lebih dominan. 
Ada perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan •	
perempuan terhadap letak dan pola penggunaan 
fasilitas permukiman, hal ini terkait dengan 
pembagian peran (perempuan melakukan tugas 
pemeliharaan/ perawatan keluarga dan laki-laki 
umumnya melakukan tugas pencarian nafkah 
utama bagi keluarga). 
Dalam perbaikan jalan lingkungan manfaat •	
yang dirasakan kelompok perempuan lebih 
menekankan pada kenyamanan, kebersihan dan 
keamanan lingkungan sekitar rumah. Sementara 
kelompok laki-laki lebih menekankan pada akses 
kenyaman berkendaraan ke tempat kerja.

Penataan	Ruang3.4.	

Isu	 Gender	 pada	 Kegiatan	 Penyusunan	 Norma	
Standar	Pedoman	Kriteria	Penataan	Ruang:

Dalam NSPK belum mengunakan infromasi yang •	
secara terpilah dari perempuan dan laki-laki, 
disadari penyusunan NSPK masih bersifat netral 
gender.
Berbagai juklak/juknis yang tersedia belum •	

memasukkan peran efektif perempuan dan laki-
laki yang secara proporsional dalam penyusunan 
dan penggunaannya.
Kurangnya media untuk penyampaian materi •	
sosialisasi kepada masyarakat laki-laki dan 
perempuan secara proporsional.
Belum mempertibangkan kebutuhan strategis dan •	
praktis gender dalam melakukan perencanaan 
tata ruang khususnya RTR Kota/RDTR 
Analisis potensi dan masalah lokasi yang belum •	
melibatkan perempuan dan laki-laki secara 
seimbang pada tahap perencanaan, juga dalam 
proses pengambilan keputusan belum melibatkan 
perempuan dan laki-laki secara seimbang.
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Bagian ini menjelaskan bagaimana langkah-langkah penyusunan perencanaan program dan penganggaran 
yang responsif gender. Langkah awal yang harus dilakukan setiap unit kerja/satminkal adalah membuat 
kegiatan/subkegiatan yang direncanakan mampu menjawab isu-isu kesenjangan gender, dan melakukan 
analisis gender.  

4.1.		Langkah-Langkah	Perencanaan	yang	Responsif	Gender	

Dalam melakukan penyusunan perencanaan program/kegiatan/subkegiatan yang responsif gender dapat 
dilakukan melalui 4 (empat) langkah berikut ini: 

Langkah 1:  Menyajikan data pembuka wawasan untuk melihat apakah ada kesenjangan gender (data yang 
kualitatif atau kuantitatif).

Langkah 2: Temu kenali isu gender di internal lembaga (budaya organisasi) yang  menyebabkan terjadinya 
isu gender.

Langkah 3: Temu kenali isu gender di eksternal lembaga pada proses pelaksanaan program dan kegiatan/
subkegiatan.

Langkah 4: Susun rencana aksi dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan rencana 
kegiatan/subkegiatan untuk mengatasi kesejangan gender.

Langkah-langkah yang diuraikan diatas dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengidentifikasi isu 
kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan Ke-PU-an. Sebagai contoh analisis gender bidang 
pembangunan Dirjen Cipta Karya, berikut ini:

Langkah	1

Dalam kegiatan Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh masih ada 
perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki. Umumnya laki-laki memiliki akses 
informasi yang cukup terkait kegiatan penyediaan infrastruktur permukiman kumuh. Selain 
itu laki-laki memiliki peluang tinggi untuk berinteraksi dengan banyak pihak di luar rumah dan 
lingkungan permukiman. Sementara perempuan sangat terbatas pada lingkungan rumah. 
Dengan perbedaan akses dan pemahaman menyebabkan rendahnya partisipasi perempuan 
dalam penyusunan rencana untuk penyediaan infrastruktur permukiman, fakta membuktikan 
bahwa partisipasi perempuan masih kurang dari 30%.

BAB IV
LANGKAH-LANGKAH PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

RESPONSIF GENDER BIDANG KE-PU-AN
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Langkah	2

Isu gender yang disebabkan oleh faktor internal adalah:
Juklak/Juknis telah menyertakan partisipasi perempuan dan laki-laki, namun hanya •	
partisipasi jumlah (pastisipasi nominal) belum ada indikator tingkat partisipasi aktif.
Dalam internalisasi kegiatannya kurang menekankan pada aspek pemberdayaan •	
masyarakat (lebih pada tahapan dan hasil), selain itu penetapan sasaran lebih difokuskan 
pada perwakilan/ tokoh kelompok dalam masyarakat (kurang menjangkau masyarakat 
sasaran secara luas).

Langkah	3

Isu gender yang disebabkan oleh faktor ekternal adalah:
Masih adanya perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan dalam pengambilan •	
keputusan di dalam rumah tangga dan masyarakat. Misalnya, untuk berpartisipasi da-
lam berbagai pertemuan, perempuan harus mendapatkan ijin suami, sementara laki-laki 
hanya memutuskan sendiri untuk berpartisipasi dalam perencanaan kegiatan pemban-
gunan yang terkait pembanguan infrastruktur.
Masih adanya perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan terhadap letak dan •	
pola penggunaan fasilitas permukiman, hal ini terkait dengan pembagian peran (perem-
puan melakukan tugas pemeliharaan/perawatan keluarga dan laki-laki umumnya melaku-
kan tugas pencarian nafkah utama bagi keluarga). 
Lingkungan permukiman yang kumuh sangat rawan terhadap berbagai penyebaran dan •	
penularan penyakit. Pada wilayah perkotaan yang kumuh disadari bahwa kualitas air dan 
udara sangat buruk, sehingga dengan mudah menyebabkan penularan penyakit terhadap 
anak-anak dan perempuan.
50 % Perempuan yang tinggal di wilayah kumuh, belum memiliki akses terhadap air ber-•	
sih, biaya untuk mendapatkan air bersih mahal, selain itu perempuan harus mengalokasi-
kan waktu yang cukup untuk memperoleh air bersih.
Rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan, misalnya baik •	
perempuan dan laki-laki sering membuang sampah di lingkungan rumah secara sem-
barangan. Kondisi ini mempengaruhi kesehatan lingkungan, selain itu perempuan lebih 
banyak menghabiskan waktunya untuk tetap tinggal dirumah. 
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Langkah	4

Untuk mengatasi isu kesenjangan gender perlu disusun rencana aksi. Rencana yang diusulkan 
untuk menjawab permasalahan. Nama kegiatan yang direncanakan adalah: Penyediaan 
infrastruktur permukiman di kawasan kumuh perkotaan. Adapun rincian kegiatan yang 
dilakukan untuk mewujudkan rencana aksi yang responsif gender tersebut meliputi: 

Sosialisasi. Kegiatan sosialisasi ini harus memastikan bahwa laki-laki dan perempuan 1) 
mendapatkan informasi mengenai rencana penataan lingkungan, 
Identifikasi kebutuhan. Melakukan identifikasi kebutuhan yang memastikan laki-laki dan 2) 
perempuan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan mengenai rencana penataan 
lingkungan pada permukimam kumuh perkotaan. 
Perancangan (kawasan dan fisik). Kegiatan ini harus memastikan bahwa aspirasi 3) 
masyarakat baik perempuan dan laki-laki dapat terwujud dalam perancangan atau 
pembuatan desain.
Pembangunan fisik. Harus dipastikan bahwa perempuan dan laki-laki mempunyai hak 4) 
yang sama untuk menentukan rencana pembangunan fisik yang sesuai dengan kebutuhan 
perempuan dan laki-laki sebagai penerima manfaat pembangunan.

4.2.		Langkah-Langkah	Penganggaran	yang	Responsif	Gender

Secara garis besar, teknik penyusunan penganggaran yang responsif gender dapat dilakukan melalui 3 (tiga)  
tahapan yaitu: 

Tahap analisis situasi 1. 
Tahap penyusunan kegiatan/subkegiatan 2. 
Tahap penyusunan indikator kinerja3. 

1.		Tahap	Analisis	Situasi	

Analisis situasi dalam perspektif gender merupakan analisis terhadap suatu keadaan yang terkait dengan 
intervensi program/kegiatan/subkegiatan pembangunan dan menjadi tujuan dan sasaran untuk dicapai. 
Analisis situasi dapat dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:
Langkah 1: Menyajikan data terpilah sebagai pembuka mata adanya kesenjangan gender.
Langkah 2: Menuliskan isu kesenjangan gender di internal dan eksternal lembaga.
Langkah 3: Melakukan identifikasi isu kesenjangan gender dan faktor yang menyebabkan terjadinya 

kesenjangan. 
Langkah 4: Menuliskan kembali kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang 

kerangka acuan kegiatan. 
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Langkah	1,2,	dan	3

Contoh:

Berdasakan hasil survei menunjukan bahwa masih ditemukan perbedaan akses informasi antara 
perempuan dan laki-laki. Umumnya laki-laki memiliki akses informasi yang cukup terkait dengan kegiatan 
penyediaan infrastruktur permukiman kumuh di perkotaan. Kondisi ini telah memberi peluang tinggi bagi 
laki-laki untuk berinteraksi dengan banyak pihak di luar rumah dan lingkungan pemukiman, sementara 
perempuan sangat terbatas. Kondisi yang menunjukan adanya kesenjangan gender disini adalah pada 
perbedaan akses dan pemahaman, Juga ditemukan masih rendahnya partisipasi perempuan dalam 
penyusunan rencana untuk penyediaan infrastruktur permukiman, fakta membuktikan bahwa partisipasi 
perempuan masih kurang dari 30 %. Selain itu, masih adanya perbedaan kekuasaan antara laki-laki dan 
perempuan dalam pengambilan keputusan, baik dalam rumah tangga dan masyarakat. Misalnya, untuk 
berpartisipasi dalam berbagai pertemuan, perempuan harus mendapatkan ijin suami, sementara laki-laki 
memutuskan sendiri untuk berpartisipasi terhadap pembangunan infrastruktur. Lingkungan permukiman 
yang kumuh sangat rawan terhadap berbagai penyebaran dan penularan penyakit. Hal lain yang belum 
disadari oleh masyarakat yang tinggal di perumahan kumuh adalah mengenai kualitas air dan udara yang 
sangat buruk, sehingga dengan mudah terjadi  penyebaran dan penularan penyakit terutama terhadap 
anak-anak dan perempuan. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan terlihat 
dari prilaku masyarakat baik perempuan dan laki-laki yang sering membuang sampah secara sembarangan. 
Kondisi ini tentu akan mempengaruhi kesehatan lingkungan. 

Langkah	4.		Rumuskan	KAK/TOR

Tuliskan kesenjangan gender hasil identifikasi yang masuk ke dalam latar belakang kerangka acuan •	
kegiatan (KAK-TOR) yang sedang dibangun.
Uraikan mengapa terjadi kesenjangan gender•	
Uraikan kesenjangan gender pada KAK/TOR•	
Tuliskan tujuan yang menggambarkan penurunan kesenjangan gender•	
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Contoh	:	
Kerangka	Acuan	Kerja5

Penyediaan	infrastruktur	permukiman	di	kawasan	kumuh	perkotaan

Latar	Belakang

Mengingat cepatnya pertumbuhan penduduk di kawasan permukiman mengakibatkan kawasan permukiman 
perkotaan tersebut menjadi kumuh dan tidak sehat bagi penduduk. Umumnya kawasan permukiman di 
kota-kota tidak terencana dengan baik dan memiliki luas kawasan permukiman yang terbatas.

Kondisi keberadaan kawasan permukiman di Kota-kota semakin hari semakin tidak terpelihara dan terkesan 
kumuh, hal ini telah menarik perhatian pemerintah terutama pemerintah pusat. Dan semakin dirasakan 
perlunya Perencanaan Peremajaan kawasan-kawasan kumuh secara matang, agar kawasan permukiman 
kumuh dapat menjadi kawasan yang nyaman dan sehat untuk dihuni. Permukiman Kumuh bertendensi 
kurang menguntungkan bagi tiap kota, maka perlu dihilangkan dan menjadi cita-cita setiap pemda. 
Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia menyadari untuk segera mengatasi kawasan permukiman kumuh 
di kota-kota. Ditinjau dari segi ekonomi, politik, sosial dan budaya penanganan kawasan permukiman kumuh 
menjadi pertimbangan khusus dalam menghindari terjadinya kesenjangan sosial ekonomi di perkotaan. 

Kawasan kumuh di perkotaan yang dicirikan dengan kepadatan bangunan tinggi dan minimnya sarana 
dan prasarana dasar menimbulkan permasalahan antara lain rawan terhadap penyebaran dan penularan 
penyakit; akses terhadap air bersih yang mahal, sulit, tidak efisien, kurangnya kesadaran masyarakat untuk 
tidak membuang sampah di lingkungan rumah secara sembarangan. Permasalahan-permasalahan tersebut 
dialami oleh penghuni kawasan kumuh, akan tetapi sebagian besar para ibu rumah tangga yang tinggal 
di kawasan kumuh mempunyai kebutuhan dan pengalaman tersendiri yang perlu diakomodasi. Selain itu 
para ibu rumah tangga ini sejatinya juga menjadi subjek yang berpartisi aktif dalam peremajaan kawasan 
tempat tinggalnya. Namun kegiatan peremajaan kawasan kumuh belum mengikutsertakan perempuan 
secara aktif.

Tahapan kegiatan penyusunan rencana yang ditempuh untuk mewujudkan peremajaan kawasan kumuh 
akan melibatkan banyak dialog dengan warga setempat, termasuk perempuan dan para ibu rumah 
tangga. Pada tahapan tersebut, pertimbangan yang responsif gender ditekankan pada tahap sosialisasi, 
identifikasi kebutuhan, perancangan kawasan. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi) Kementerian 
Pekerjaan Umum khususnya Direktorat Jenderal Cipta Karya, maka perlu dilakukan penanganan kawasan-
kawasan permukiman kumuh tersebut melalui fasilitas prasarana dan sarana permukiman yang telah 
mempertimbangkan kebutuhan kaum perempuan.

5)  Disadur dari contoh yang telah dibuat dari Dirjen Cipta Karya dalam rangka penyiapan GBS tahun 2010
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Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah:

Untuk membantu Pemerintah Daerah membuat perencanaan peremajaan kawasan kumuh kota dan •	
terciptanya kawasan permukiman yang nyaman dan sehat.
Untuk meningkatkan kesehatan lingkungan pada kawasan permukiman  yang teratur, nyaman dan •	
sehat, sehingga masyarakat bebas dari berbagai penyakit menular.

2.	Tahap	Penyusunan	Kegiatan/Subkegiatan

Langkah	1.	Tuliskan	kegiatan/subkegiatan

Tuliskan nama rencana kegiatan. Sedapat mungkin kegiatannya sudah responsif gender.•	
Tuliskan nama grup akun (tahapan kegiatan) yang diharapkan untuk mengatasi  kesenjangan gender.•	

Contoh:

Hasil analisis situasi menggambarkan adanya perbedaan akses informasi antara perempuan dan laki-laki. 
Akses informasi bagi laki-laki sangat cukup dibandingkan dengan perempuan terkait dengan penyediaan 
infrastruktur permukiman kumuh di perkotaan. Dengan hasil analisis situasi, maka rencana kegiatan yang 
diusulkan untuk mengatasi kesenjangan gender adalah dengan Nama kegiatan: Penyediaan infrastruktur 
permukiman di kawasan kumuh perkotaan dan rincian grup akun. Dan yang menjadi tahapan kegiatan 
adalah:

Sosialisasi1. 
Identifikasi kebutuhan2. 
Perancangan (kawasan dan fisik)3. 
Pembangunan fisik4. 
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3.	Tahap	Penyusunan	Indikator	Kinerja

Langkah	1.	Menuliskan	jumlah	input	yang	digunakan

Tuliskan jumlah anggaran kegiatan•	
Tuliskan jumlah masukan grup akun•	
Lakukan perhitungan Rencana Anggaran Belanja (RAB)•	
Lakukan analisis, apakah alokasi anggaran kegiatan yang responsif gender wajar dan rasional.•	
Lakukan analisis, apakah alokasi anggaran kegiatan/subkegiatan sesuai standar biaya umum•	

	 dan khusus (apakah sesuai aturan yang berlaku)

Contoh:

Jumlah anggaran sangat tergantung pada hasil pembahasan antara DPR dengan mitra dari unit kerja/•	
Satminkal. Misalkan alokasi anggaran kegiatan sebesar Rp 500.000.000. Jumlah aloaksi anggaran ini 
sudah dianalisis, wajar dan rasional sesuai dengan aturan yang berlaku, selain itu dilakukan perhitungan 
dan analisis anggaran belanja. 
Akun yang ditetapkan untuk mendukung kegiatan adalah (1) Pendampingan penyusunan rencana •	
tindak penanganan kawasan permukiman kumuh perkotaan di Kab/Kota, (2) Identifikasi kebutuhan 
melalui diskusi terarah (FGD), (3) Sosialisasi, (4) Perancangan (kawasan dan fisik dan Pembangunan 
fisik. Masukan terdiri dari jumlah perempuan yang hadir dalam pertemuan, aspirasi dari perempuan 
yang terakomodir dalam penyediaan insfratruktur pemukiman kumuh dan jumlah organisasi 
kemasyarakatan. 

Langkah	2.		Menuliskan	indikator	keluaran	kegiatan/subkegiatan

Tuliskan indikator keluaran (output) kegiatan yang menggambarkan ukuran kuantitatif dan kualitatif. •	
Indikator kinerja keluaran merupakan ukuran keberhasilan kegiatan/subkegiatan yang dilaksanakan oleh 
Satminkal
Lakukan analisis, apakah alokasi sumberdaya berhubungan lansung dengan pencapaian tujuan kegiatan/•	
subkegiatan yang responsif gender.
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Contoh	indikator	keluaran:

Partisipasi perempuan dalam pertemuan untuk membahas penyediaan infrastruktur ada sekitar 35 •	
%, perempuan dapat berinteraksi dengan lingkungan dan tidak terbatas pada lingkungan keluarga. 
Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan •	
infrastruktur permukiman kumuh perkotaan.
Perempuan memiliki akses yang mudah terhadap air bersih pada wilayah permukiman kumuh, •	
sehingga perempuan tidak lagi mengalami kesulitan untuk mengakses air bersih.

Langkah	3.	Menuliskan	indikator	hasil	kegiatan/subkegiatan

Tuliskan indikator hasil (outcome) suatu kegiatan yang responsif gender. Indikator hasil haruslah dikaitkan •	
dengan segala seuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran atau yang menjadi efek langsung 
mengenai perubahan kondisi perempuan dan laki-laki. 
Tuliskan indikator hasil yang realistis sesuai rumusan tujuan.•	
Tuliskan indikator manfaat.•	
Tentukan siapa target penerima manfaat dari pelaksanaan kegiatan/subkegiatan.•	
Tuliskan perkiraaan dampak dari pelaksaanaan kegiatan/subkegiatan.•	

Contoh	indikator	Hasil:

Lingkungan pemukiman kumuh menjadi bersih pada wilayah perkotaan, kualitas air dan udara menjadi •	
bersih (keluaran).
Meningkatnya kualitas air dan udara pada wilayah pemukiman perkotaan dan dan kesehatan •	
lingkungan pada kawasan permukiman  yang teratur, nyaman dan sehat, sehingga masyarakat bebas 
dari berbagai penyakit menular (hasil).
Derajat kesehatan lingkungan menjadi lebih sehat, sehingga itu masyarakat terhindar dari penyakit •	
menular (manfaat).
Derajat kesehatan masyarakat lebih baik yang ditandai penurunan jumlah penyakit menular sekitar •	
10 % dan masyarakat bebas dari penyakit menular (dampak).
Sasaran kegiatan adalah perempuan dan laki-laki, anak perempuan yang tinggal pada wilayah kumuh •	
di perkotaan (penerima manfaat).
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BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PROGRAM DAN PENGANGGARAN

YANG RESPONSIF GENDER BIDANG KE-PU-AN

Bab ini menjelaskan mengenai pemantauan dan evaluasi perencanaan program dan pengganggaran yang 
responsif gender. Adapun ruang lingkup yang menjadi fokus pemantauan perencanaan program dan 
penganggaran yang responsif gender meliputi: 

Dokumen Gender Budget Statement (GBS)1. 
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)2. 
Rencana Kerja Anggaran (RKA).3. 

Dalam rangka melakukan pemantauan dan evaluasi tersebut dilaksanakan oleh Tim Pokja pengarusutamaan 
gender di bidang ke-PU-an. Sedangkan Tim pelaksana yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi 
ditunjuk oleh tim Pokja.

Ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan untuk melaksanakan  pemantauan dan evaluasi perencanaan 
program dan anggaran yang responsif gender. Pemantauan dan evaluasi ini terdiri dari: tahap persiapan, 
tahap pemantauan, tahap evaluasi dan tahap pelaporan. Sedangkan waktu pelaksanaan pemantauan dan 
evaluasi disesuaikan dengan alur perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian pekerjaan 
umum.

Tahap	Persiapan		5.1.	

Memastikan  adanya Tim Pemantau dan Evaluasi•	

Memastikan terdistribusinya instrumen  perencanaan dan penganggaran ke masing-masing unit •	

organisasi (seperti pada Tabel 5.1 dibawah ini).
Memastikan tersusunnya  jadwal pelaksanaan Pemantaun dan Evaluasi•	

Untuk menentukan perencanaan kegiatan/sub kegiatan dan anggaran yang responsif gender di bidang ke-
PU-an dapat dinilai dengan menggunakan instrumen (checklist) yang disediakan pada tabel 5.1. dibawah 
ini. 
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Tabel	5.1
Checklist	Pemantauan	Perencanaan	Program	dan	Penganggaran	Responsif	Gender

Unit	Organisasi
Unsur	

Pemantauan
Pertanyaan Ket6

Diisi oleh Unit 
organisasi Dept. 
PU (Cipta Karya, 
Bina Marga, 
SDA, Penataan 
Ruang

GBS

Apakah dokumen GBS disusun dengan menggunakan analisis situasi/analisis 1. 
gender?
Apakah data terpilah gender dimasukkan dalan analisa situasi/analisis gender 2. 
dalam dokumen GBS? 

Apakah isu kesenjangan gender yang di uraikan dalam analisis situasi 3. 
tercermin dalam GBS?

Apakah rencana kegiatan/sub kegiatan grup-grup akun dalam GBS dapat 4. 
menjawab isu-isu gender yang di uraikan dalam analisis situasi?

TOR

1.      Apakah latar belakang TOR/KAK menggambarkan kesenjangan akses, kontrol, 
partisipasi dan manfaat antara perempuan dan laki-laki ?

2. Apakah analisis situasi dalam TOR/KAK menggambarkan faktor penghambat 
internal atau ekternal dalam penyusunan kegiatan/sub kegiatan? 

3. Apakah tujuan kegiatan dalam  TOR mencermingkan pengurangan kesenjangan 
gender?

4.   Apakah tujuan TOR/KAK menjelaskan tentang manfaat yang akan diterima 
kelompok sasaran baik laki-laki maupun perempuan?

5.  Apakah grup-grup akun dalam GBS menjadi tahapan kegiatan dalam TOR/
KAK?

RKA

Apakah kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam dokumen RKA memuat 1. 
kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam GBS?

Apakah rincian grup-grup akun (tahapan kegiatan) dalam GBS dituangkan 2. 
dalam RKA?

Apakah jumlah anggaran kegiatan/sub kegiatan RKA sesuai dengan jumlah 3. 
anggaran dalam dokumen GBS ?

Apakah rincian alokasi anggaran dalam RKA dapat mengurangi kesenjangan 4. 
gender yang telah diidentifikasi?

Apakah indikator outcome (hasil) dalam RKA berkaitan dengan tujuan 5. 
kegiatan dalam TOR/KAK?

Apakah input (masukkan) dan output (keluaran)  dalam RKA berhubungan 6. 
dengan tahapan kegiatan dalam TOR/KAK?

6)  Di isi dengan Tanda  (√ ) jika sudah dilaksanakan dan tanda (x) jika belum dilaksanakan 
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Berdasarkan hasil checklist yang dilakukan oleh perencana program pada unit organisasi akan menjadi 
bahan bagi tim pemantau Pokja untuk menyimpulkan bahwa kegiatan/subkegiatan yang ada dalam doku-
men RKA sudah responsif gender atau belum.

5.2.		Tahap	Pemantauan		

Dalam melakukan pemantauan perencanaan program dan penganggaran yang responsif gender perlu 
memastikan adanya dokumen yang menjadi unsur pemantauan dan evalusi. Untuk itu ada beberapa hal 
yang perlu dilakukan, yaitu:

Memastikan terkumpulnya dokumen GBS dan TOR dari masing-masing unit organisasi•	

Memastikan terkumpulnya dokumen RKA dari masing-masing unit organisasi. •	

Memastikan dokumen GBS, TOR dan RKA telah ditelaah oleh Tim Pelaksana Pemantau.•	

Memastikan dokumen GBS, TOR dan RKA  telah dinilai oleh Tim Pelaksana Pemantau.•	

Memastikan adanya keputusan bahwa kegiatan/sub kegiatan yang ada dalam RKA sudah responsif •	

gender atau belum dari Tim Pelaksana Pemantau.

5.3.	Tahap		Evaluasi	

Pada tahap evaluasi Tim penilai menentukan apakah kegiatan/sub kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja 
dan Anggaran (RKA) sudah responsif gender atau belum berdasarkan hasil analisis terhadap instrumen 
yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi ini menjadi bahan rekomendasi bagi penyempurnaan penyusunan  
kegiatan/sub kegiatan yang responsif gender pada tahun anggaran berjalan.

5.4.	Tahap	Pelaporan

Pada tahap pelaporan tim penilai menyusun laporan pemantauan dan evaluasi yang disampaikan kepada 
Biro Perencanaan dan KLN Kementerian PU.  
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BAB VI
PENUTUP

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan alat bantu untuk mengkaji dan 
mengukur keberhasilan pembangunan yang berwawasan gender. Anggaran responsif gender tersebut 
melekat pada struktur program dan kegiatan dalam penyusunan RKA-KL. Dengan dasar itu, maka upaya 
pengintegrasian gender dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan bidang ke-PU-
an  harus dilihat dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan akuntabilitas. Komitmen untuk 
menerapkan perencanaan dan penganggaran responsif gender tersebut telah menjadi suatu gerakan 
bersama dalam pembangunan nasional dewasa ini, sebab telah disadari bahwa pengintegrasian gender 
merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan partisipasi dan kontrol dalam pengambilan keputusan 
dan pemanfaatan hasil pembangunan yang setara antara perempuan dan laki-laki. 

Upaya yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender dalam pembangunan bidang ke-PU-an telah menjadi 
satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, penyusunan, pemantauan dan evaluasi. Sehingga 
itu pengintegrasian gender ke dalam perencanaan dan sistem penganggaran tercermin dalam pengunanaan 
analisis situasi/analisis gender dalam menyusun program/kegiatan/subkegiatan pembangunan. Anggaran 
responsif gender tidak hanya pada tahap penyusunan rencana program dan anggaran, namum pada proses 
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pelaksanaan hingga pemantauan dan evaluasi perspektif 
gender harus dipertimbangkan.

Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender dilakukan dengan cara mengunakan analisis gender, 
menerapkan anggaran Responsif Gender dalam RKA-KL, yang memuat upaya perwujudan kesetaraan gender 
dengan mempersiapkan Gender Budget Statement (GBS) yang menginformasikan suatu kegiatan yang telah 
responsif terhadap isu gender. 

GBS terdapat analis situasi yang menggambarkan isu-isu gender di masing-masing kegiatan/subkegiatan 
yang menggunakan indikator akses, kontrol, partisipasi dan manfaat (AKPM). Kriteria yang dapat dijadikan 
dasar untuk menyusun program/kegiatan yang responsif gender bidang ke-PU-an adalah: (i). Menggunakan 
data terpilah, baik data kualitatif dan kuantitaif dan mengunakan analisis gender untuk menyusun kegiatan/
subkegiatan, (ii). Masyarakat baik perempuan dan laki-laki berpartisipasi aktif, dan menetukan rencana  
kegiatan/subkegiatan yang dibutuhkan, (iii). Menetapkan indikator kinerja keluaran (output) dan hasil 
(outcome) yang terukur dan rasional dan (iv). Menentukan pemerima manfaat pembangunan yang secara 
adil dan merata bagi perempuan dan laki-laki.
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Panduan Pengintegrasian Aspek Gender dalam perencanaan dan penganggaran ini merupakan buku 
panduan bagi perencana program di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Dengan adanya buku 
panduan ini diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar pelaksanaan penerapan perencanaan 
dan penganggaran yang responsif gender. Semoga panduan ini bermanfaat bagi para perencana dan 
stakeholders lain yang berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan nasional, 
khususnya di Kementerian Pekerjaan Umum. Panduan ini masih kurang dari sempurna, oleh karena itu, 
masukan-masukan positif demi penyempurnaan panduan tetap diperlukan.
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DAFTAR ISTILAH7

Gender adalah perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara laki-laki dan perempuan 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. 

Pengarusutamaan Gender (PUG)
mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program 

laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang dengan kebiasaan berbeda/difable, 
8 untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki 

mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, 
program, kegiatan di berbagai bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah.

Netral Gender
jenis kelamin.

Analisis Gender
serta hubungan sosial antara perempuan dan laki-laki. Karena pembedaan-pembedaan ini bukan hanya 
menyebabkan adanya pembedaan diantara keduanya dalam pengalaman, kebutuhan, pengetahuan, 

Analisis gender merupakan langkah awal dalam rangka penyusunan program dan kegiatan yang responsif 

terpilah antara laki-laki dan perempuan. Data gender ini kemudian disusun menjadi indikator gender.

Perencanaan yang Responsif Gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, 

peran, akses, manfaat dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Hal ini 

pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan, 
sehingga perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan kebijakan maupun perencanaan program sampai 
operasionalnya di lapangan.

7)      Sumber:  Pengarusutamaan Gender dan Bunga Rampai Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
8) Berdasarkan definisi yang diambil dari Renstra 2010-2014 Kementerian PU (Versi 6) Oktober 2009
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Anggaran	Responsif	Gender	(ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-
laki yang tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.

Perencanaan	dan	Penganggaran	Responsif	Gender adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan 
akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk 
mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.  

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

Gender	Budget adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk melihat dan menyusun anggaran sebagai 
sebuah kesatuan yang tidak memisahkan item-item yang berhubungan dengan perempuan. Selain dapat 
digunakan untuk melihat sekilas jarak antara kebijakan dan sumberdaya gender budget yang merupakan 
sebuah pendekatan umum untuk memastikan bahwa uang masyarakat digunakan berdasarkan kesetaraan 
gender. Isunya bukan apakah kita mengeluarkan uang yang sama pada masalah yang berkaitan dengan 
perempuan dan laki-laki tapi apakah pengeluaran itu mencukupi kebutuhan perempuan dan laki-laki.

Gender	 Budget	 Statement	 (GBS) adalah dokumen pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun 
pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan 
gender dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan tersebut.9

Gender	Checklist	adalah proses analisa awal untuk mengidentifikasi kegiatan bidang ke-PU-an yang responsif 
gender 10

9) Definisi berdasarkan masukkan dari Sekretariat PUG Kementerian Pekerjaan Umum (Nopember 2009).
10) Definisi berdasarkan masukkan dari Sekretariat PUG Kementerian Pekerjaan Umum (Desember 2009).
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LAMPIRAN 1
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GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian	Negara/Lembaga :	Kementerian	Pekerjaan	Umum

Unit	Organisasi :	Direktorat	Jenderal	Sumber	Daya	Air

Program   Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 

Kegiatan  Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Air Baku

 Sub kegiatan Pembangunan Jaringan Air Baku

Analisis Situasi  

 Masyarakat Indonesia baik di pedesaan dan di perkotaan 
mengandalkan sumber air secara langsung untuk memenuhi 
kebutuhan air, yaitu: air permukaan, air tanah dan air hujan. 
Ketersediaan sumber-sumber air tersebut dipengaruhi siklus air 
sesuai dengan musim, berlimpah di musim penghujan dan berkurang 
di musim kemarau. Berkurangnya bahkan mengeringnya air dapat 
menyengsarakan masyarakat tersebut, baik perempuan maupun laki-
laki. Kegiatan-kegiatan domestik tersebut yang terdiri dari memasak, 
mencuci dan lain-lain lebih dominan dilakukan oleh satu golongan 
gender tertentu yang dalam hal ini adalah perempuan, sehingga 
berkurangnya ketersediaan air tersebut sangat berdampak pada satu 
golongan tersebut. Pemerintah melalui Ditjen SDA, Kementerian 
PU mempunyai tugas dalam pemenuhan air baku dan dilaksanakan 
dalam Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. Agar program 
ini dapat dilaksanakan dan dimanfaatkan secara adil dan seimbang, 
maka perlu dipertimbangkan keseimbangan gender terutama bagi 
penerima dampak langsung. 

Kegiatan yang 
direncanakan

 
Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Air Baku di 
Wilayah Sungai….
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 Group Akun

Pembangunan Prasarana Pengambilan Air Baku : 
Perlunya keseimbangan gender dalam pemanfaat air pada lokasi - 
pembangunan secara adil dan proporsional dalam memberi 
masukan perencanaan pembangunan.
Perlunya pemilahan item pekerjaan yang dapat dilakukan oleh - 
perempuan dan partisipasinya dalam pelaksanaan konstruksi.
Perlunya kepastian fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan - 
secara mudah dan nyaman untuk perempuan dan laki-laki.

 
Indikator 
Input 

Perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dilakukan seimbang, adil 
dan proposional oleh perempuan dan laki-laki.

Anggaran sub 
kegiatan

 Rp 1.500.000.000,-

Output  
Terselenggaranya Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran 
Air Baku di Wilayah Sungai….yang mempertimbangakan kesimbangan 
gender

Indikator 
Outcome atau 
dampak / hasil  
secara luas

 

Terpenuhinya kebutuhan air baku pada suatu lokasi secara - 
menerus dan menjamin keseimbangan gender.
Terjadinya keseimbangan gender dalam melaksanakan kegiatan - 
domestik.  
Terciptanya keseimbangan gender dalam pelaksanaan konstruksi.- 
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GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian	Negara/Lembaga :	Kementerian	Pekerjaan	Umum

Unit	Organisasi :	Direktorat	Jenderal	Sumber	Daya	Air

Program  
 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan 
Sumber Air Lainnya 

Kegiatan  
Operasi dan Pemeliharaan Waduk, Embung, Situ dan Bangunan 
Penampung Air Lainnya

 Subkegiatan Pemantauan Kualitas Air

Analisis Situasi  

Sungai di Indonesia umumnya digunakan langsung oleh masyarakat 
baik sebagai air baku, mandi dan mencuci. Disisi lain sungai juga 
digunakan sebagai drainasi air hujan (strom water) juga air limbah 
(waste water). Peningkatan kegiatan domestik maupun industri 
pada suatu daerah aliran sungai (DAS) menyebabkan meningkatnya 
pencemaran pada air sungai. Penerima dampak secara langsung 
akibat pencemaran air sungai dengan berbagai penyakit sebagian 
besar adalah satu golongan gender tertentu yang dalam hal ini adalah 
perempuan, dimana umumnya kegiatan domestik dilakukan oleh 
perempuan. Kegiatan pemantauan kualitas air adalah kegiatan wajib 
yang tiap tahun anggaran dilakukan oleh Balai/Balai Besar Wilayah 
Sungai............. Kegiatan yang terdiri dari rencana pemanfaatan air, 
pemantauan kualitas air, penetapan baku mutu air, penetapan daya 
tampung, penetapan mekanisme perijinan pembuangan air limbah 
serta pembinaan dan pengawasan perlu memepertimbangkan 
keseimbangan gender penerima dampak langsung, yaitu :  

Kurang seimbangnya akses informasi antara perempuan dan laki-- 
laki terhadap penetapan baku mutu air dan informasi kualitas 
air pada suatu sungai berdampak pada pemanfaat air sungai 
tersebut, baik terhadap aktifitas domestik maupun kesehatan. 
Dimana pemanfaat air sungai terbesar adalah satu golongan gender 
tertentu. 
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Kesenjangan partisipasi perempuan dan laki-laki dalam - 
pemantauan kualitas air disebabkan oleh anggapan perempuan 
tidak terampil dalam melakukan pekerjaan lapangan, dalam hal 
ini pengambilan sampel di sungai. Namun demikian kesenjangan 
juga terjadi dalam pengolahan data, dimana umumnya pekerjaan 
laboratorium dilakukan oleh perempuan. 
Dari segi manfaat tidak ada kesenjangan dalam pemanfaatan - 
data hasil pemantauan kualitas air ini. Karena baik perempuan 
maupun laki-laki sepanjang sungai sama-sama kurang mengetahui 
data kualitas air sungai yang secara rutin dimanfaatkan. Namun 
demikian, tidak termanfaatkannya data kualitas air sungai ini dapat 
berdampak pada kesehatan pemanfaat air yang lebih dominan 
pada satu golongan gender tetentu yang dalam hal ini adalah 
perempuan. 
Kegiatan pengawasan pemanfaatan sungai terutama sebagai - 
drainase air limbah umumnya tidak mempertimbangkan 
keseimbangan gender. Penetapan baku mutu air limbah perlu 
dilakukan dengan mempertimbangkan keseimbangan gender, 
dimana pada saat ini hanya satu golongan gender tertentu sebagai 
pemanfaat terbesar air sungai.

Kegiatan yang 
direncanakan

 Pemantauan Kualitas Air di Sungai…………

 Group Akun Operasional Pemantauan Kualitas Air:                                                                                                

 
Indikator 
Input

Pada lokasi-lokasi pengambilan sampel sepanjang sungai dilakukan 
oleh perempuan dan laki-laki secara adil, seimbang dan proposional 
serta sosialisasi dihadiri oleh perempuan dan laki-laki

Anggaran sub 
kegiatan

 Rp 400.000.000,-
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Output  
Terselenggaranya pemantauan kualitas air di Wilayah Sungai.............
yang mempertimbangakan kesimbangan gender

Indikator 
Outcome atau 
dampak / hasil  
secara luas

 

Tersedianya data kualitas air pada suatu sungai secara lengkap dan • 
menerus yang menjamin keseimbangan gender.                                                                             
Meningkatnya kualitas air sehingga dapat termanfaatkannya air • 
secara adil, seimbang dan proporsional untuk semua golongan 
gender dengan ditandai dengan menurunnya pencemaran air.
Menurunnya penyakit yang diderita satu golongan gender tertentu • 
akibat pencemaran air sungai.
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GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan Anggaran Gender)

Kementerian	Negara/Lembaga :	Kementerian	Pekerjaan	Umum

Unit	Organisasi :	Direktorat	Jenderal	Sumber	Daya	Air

Program   Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 

Kegiatan  Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendali Banjir

 Sub kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Desiminasi/Seminar/ Publikasi

Analisis Situasi  

Perubahan iklim akibat global warming dimana meningkatnya 
intensitas hujan pada suatu Daerah Aliran Sungai (DAS) ditambah 
dengan kerusakan pada DAS menyebabkan seringnya terjadi bencana 
banjir dan tanah longsor. Penerima dampak langsung yang banyak 
terjadi adalah perempuan dan anak-anak, baik sebagai korban 
bencana maupun di tempat pengungsian. Upaya penanganan bencana 
dapat dilakukan dengan cara struktural dan non struktural. Salah 
satu upaya nonstruktural yaitu melalui mitigasi bencana dengan cara 
sosialisasi bencana alam. Sosialisasi dimaksudkan sebagai media untuk 
meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di daerah rawan 
bencana serta menyiapkan tempat evakuasi yang dapat mudah diakses 
dan terfasilitasi kebutuhan gender seperti perempuan hamil/menyusui 
dan laki-laki.

Kegiatan yang 
direncanakan

 Sosialisasi Bencana Alam di Wilayah Sungai Nusa Tenggara I

 Group Akun 

Kesiapsiagaan Bencana:
Pastikan keterlibatan perempuan dan laki-laki penyiapan lokasi - 
evakuasi 
Libatkan perempuan dan laki-laki baik sebagai peserta sosialisasi - 
maupun sebagai pembicara.                                                     

 
Indikator 
Input 

Undangan pembicara maupun peserta sosialisasi yang seimbang 
antara perempuan dan laki-laki dan keaktifan perempuan dalam 
perencanaan lokasi evakuasi.
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Anggaran sub 
kegiatan

 Rp 74.729.000,-

Indikator 
Outcome atau 
dampak / hasil  
secara luas

 

Menurunnya korban akibat bencana alam dan seimbang antara - 
perempuan dan laki-laki.
Terpenuhinya kebutuhan gender pada tempat evakuasi untuk - 
perempuan hamil/menyusui dan laki-laki.
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GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan	Anggaran	Gender)

Kementerian	Negara/Lembaga		 :	Kementerian	Pekerjaan	Umum
Unit	Organisasi	 	 	 	 :	Ditjen	Bina	Marga
Tahun		 	 	 	 	 :	2010

Program Peningkatan/Pembangunan

Kegiatan Review NSPK yang Responsif Gender

Analisis Situasi

Dasar Hukum :•	
Amdal : Permen LH No.08/2006 tentang Pedoman Penyusunan 
Dokumen Amdal
UKL/PL : Kepmen LH No.86/2002 tentang Pedoman 
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Peraturan Pemerintah RI No. 25 Tahun 2000 tentang 
Kewenangan dan Fungsi Pemerintah dalam Menunjang 
Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Prasarana dan 
Sarana Jalan dan Jembatan
Komposisi kebutuhan data sosial ekonomi masih bersifat •	
general (belum terpilah gender)
Responden data survei masih belum menggambarkan informasi •	
gender (laki-laki dan perempuan)
Pada tahap sosialisasi, data peserta belum menunjukkan •	
informasi yang menyuarakan aspirasi perempuan

Kegiatan 
yang akan 
direncanakan

Group	Akun
Penyusunan	manual	survei	pengumpulan	data	sosial	ekonomi	
dokumen	lingkungan	bidang		jalan

Indikator Input 1
Data terpilah gender sudah terakomodasi dalam Dokumen 
Lapangan Lingkungan dalam bentuk format kuesioner survei.

Indikator Output 1
Tersedianya data terpilah gender dalam Dokumen Lapangan 
Lingkungan
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Anggaran 1 Rp ………………….,- 

Indikator Outcome 1

Terdukungnya program pembangunan peningkatan jalan yang 1. 
berwawasan lingkungan.
Telah terakomodasinya aspirasi masyarakat baik laki-laki dan 2. 
perempuan sesuai kebutuhan.
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GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan	Anggaran	Gender)

Kementerian	Negara/Lembaga	:	Kementerian	Pekerjaan	Umum
Unit	Organisasi	 	 	 :	Ditjen	Cipta	Karya

Program Program Pengembangan Permukiman

Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh Perkotaan

Tujuan

- Mengembalikan fungsi kawasan perkotaan yang mengalami 
penurunan kondisi akibat hunian dengan kepadatan tinggi dan/atau 
tidak teratur

- Menyediakan hunian yang tertata dengan baik bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah yang tinggal di kawasan kumuh

Sub Kegiatan
Penyediaan Infrastruktur Permukiman di Kawasan Kumuh melalui 
Peremajaan atau melalui Peningkatan Kualitas Lingkungan 
Permukiman

Analisa Situasi

Kawasan kumuh di perkotaan yang dicirikan dengan kepadatan 
bangunan tinggi dan/atau minimnya sarana dan prasarana dasar 
menimbulkan permasalahan :

Rawan terhadap penyebaran dan penularan pernyakit yang - 
disebabkan kualitas air dan udara, dan  yang paling sering terkena 
adalah anak-anak dan kaum perempuan
Akses terhadap air bersih yang mahal, sulit, tidak efisien - 
menyebabkan para ibu harus mengalokasikan ekstra waktu dan 
biaya untuk memperoleh air bersih
Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah - 
di lingkungan rumah secara sembarangan, padahal perempuan (ibu 
rumah tangga) lebih banyak menghabiskan waktu di rumah
Lingkungan yang tertata meningkatkan nilai lingkungan sehingga - 
secara tidak langsung meningkatkan penghasilan keluarga melalui 
usaha informal di rumah

Tahapan kegiatan yang ditempuh untuk mewujudkan peremajaan 
kawasan kumuh melibatkan banyak dialog dengan warga setempat. 
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Pada tahapan tersebut, pertimbangan yang responsif gender 
ditekankan pada tahap:

Sosialisasi -  kegiatan yang  memastikan bahwa laki-laki dan 
perempuan mendapatkan informasi mengenai rencana penataan 
lingkungan
Metode sosialiasi yang akan digunakan sedapat mungkin mewadahi 
aspirasi laki-laki maupun perempuan (termasuk waktu, tempat, 
cara penyampaian)
Identifikasi kebutuhan -  kegiatan yang memastikan bahwa laki-
laki dan perempuan ikut terlibat dalam pengambilan keputusan 
mengenai rencana penataan lingkungan
Perancangan (kawasan dan fisik)-  kegiatan yang memastikan 
bahwa aspirasi masyarakat dapat terwujud dalam perancangan 
atau desain
Pembangunan fisik -  sesuai dengan rencana yang telah 
mengakomodasi aspirasi laki-laki maupun perempuan

Kegiatan yang 
Direncanakan

Group Akun 1

Pendampingan penyusunan rencana tindak penanganan kawasan 
permukiman kumuh perkotaan di Kab/Kota
Dilakukan melalui Diskusi Terarah (FGD) yang dilakukan dengan 
fasilitasi oleh tenaga fasilitator.

Indikator 
Input1

Jumlah Perempuan yang hadir dalam pertemuan- 
aspirasi kaum perempuan yang terakomodir- 

Indikator 
Output1

Rencana kawasan yang telah menampung aspirasi perempuan 

Group Akun 2
Penyediaan infrastruktur permukiman di kawasan-kawasan kumuh 
perkotaan

Indikator 
Input2

Jumlah anggota perempuan dalam organisasi keswadayaan 
masyarakat

Indikator 
Output2

Jumlah pemanfaat perempuan dari prasarana terbangun

Anggaran 
Kegiatan

Rp ................

Indikator 
outcome

Jumlah perempuan yang terwakili dalam organisasi keswadayaan - 
mayarakat
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GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan	Anggaran	Gender)

Kementerian	Negara/Lembaga	:	Kementerian	Pekerjaan	Umum
Unit	Organisasi	 	 	 :	Ditjen	Cipta	Karya

Program Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Kegiatan Pembinaan PAMSIMAS

Tujuan

Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Pamsimas yang didukung 
oleh konsultan yang memberi bantuan teknis yang ditempatkan di Pusat  
dalam implementasi strategi, kebijakan, penyusunan  pedoman, dan 
penguatan kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program dan 
keberlanjutan pasca Program. 

Sub Kegiatan Pembinaan Program dan Rencana Kerja  

Analisa 
Situasi

Pelayanan air minum dan sanitasi bagi masyarakat merupakan 
permasalahan yang sudah menjadi isu nasional dengan ditandatanganinya 
dokumen MDG’s. Guna mencapai tujuan tersebut, maka perlu suatu 
upaya guna menjamin keberlanjutan sarana yang akan dibangun. 
Salah satunya melalui program PAMSIMAS yang dilaksanakan melalui 
pendekatan pemberdayaan masyarakat, dengan mempertimbangkan 
kondisi di bawah ini :  

PAMSIMAS telah dilaksanakan sejak TA 2008. Sarana AMPL di - 
beberapa desa telah terbangun dan dimanfaatkan warga desa sasaran.  
Pemanfaatan air minum/bersih lebih dekat dengan kaum perempuan 
(ibu rumah tangga) dari pada kaum laki-laki. Ibu-ibu lebih sering 
menggunakan air untuk memasak, mencuci, merawat & memandikan 
bayi, dll. Sehingga perlu keterlibatan perempuan dalam pengelolaan 
sarana AMPL.  (didukung dengan data kuantitatif pengguna air 
perempuan dan laki-laki)
Tim Fasilitator harus mampu mendorong kaum perempuan untuk maju 
dalam pembentukan Badan Pengelola SPAM Desa. Guna menjamin 
keberlanjutan sarana yang terbangun dan memperkuat potensi 
pengembangannya, maka diperlukan penguatan terhadap
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unsur Badan Pengelola SPAM Desa.
Program PAMSIMAS dilaksanakan oleh banyak implementing - 
agency dan unsur terkait dari tingkat pusat hingga daerah, sehingga 
“koordinasi” menjadi poin penting untuk mencapai keberhasilan 
program. 
Sesuai dengan tujuan Program PAMSIMAS, yaitu penyediaan sarana - 
air minum dan sanitasi bagi masyarakat miskin perdesaan, maka dalam 
proses seleksi desa harus dilakukan pembinaan dan monitoring yang 
baik agar tepat sasaran. 
Dalam rangka pengukuran indikator kinerja program, maka diperlukan - 
data dasar desa sasaran PAMSIMAS sebelum adanya intervensi 
program, untuk itu perlu dikakukan survey untuk mendapatkan 
baseline data.
Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan peran CPMU memerlukan - 
bantuan teknis yang akan dilakukan oleh Konsultan CMAC (operasional) 
dan Project Management Advisor (kebijakan).
Seperti yang disyaratkan dalam Financing Agreement PAMSIMAS, - 
bahwa perlu dilaksanakan audit kinerja program yang akan dilakukan 
oleh Tim BPKP didampingi unsur pelaksana program.

Kegiatan yang 
Direncanakan

Group Akun1 Pelatihan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Desa

Indikator 
Input 1

Terbentuknya Badan Pegelola sarana air minum dan sanitasi guna - 
keberlanjutan sarana terbangun yang mempertimbangkan kesetaraan 
gender (minimal 30% laki-laki atau perempuan).  

Indikator 
Output 1

 Penguatan terhadap 1650 Badan Pengelola SPAM Desa yang terbentuk - 
di tahun 2009 baik dari sisi teknis maupun keuangan

Anggaran 1 Rp. 4.500.000.000,-

Group Akun2 Rakornas PAMSIMAS 2010

Indikator 
Input 2

Rumusan kemajuan program, permasalahan dan tindak lanjut serta - 
isu-isu spesifik hasil dari Raker Regional.  

Indikator 
Output 2

Kesepakatan tindaklanjut program secara Nasional.  - 
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Anggaran 2 Rp. 702.650.000,-

Group Akun3 Raker Regional

Indikator 
Input 3

Data-data kemajuan program, permasalahan dan tindak lanjut serta - 
isu-isu spesifik dari masing-masing Kabupaten/Kota.  

Indikator 
Output 3

Rumusan kemajuan program, permasalahan dan tindak lanjut serta - 
isu-isu spesifik untuk dibahas di Rakornas PAMSIMAS.  

Anggaran 3 Rp. 4.000.000.000,-

Group Akun4 Roadshow

Indikator 
Input 4

Daftar longlist desa sasaran PAMSIMAS- 

Indikator 
Output 4

Shorlist desa sasaran PAMSIMAS dan SK Penetapan Bupati/Walikota- 

Anggaran 4 Rp. 3.500.000.000,-

Group Akun5 CMAC

Indikator 
Input 5

Bantuan teknis pengendalian operasional program

Indikator 
Output 5

Terlaksananya tugas, fungsi dan peran CPMU dengan baik.

Anggaran 5 Rp. 10.000.000.000,-

Group Akun6 Baseline Survey

Indikator 
Input 6

Termobilisasinya konsultan Baseline Survey

Indikator 
Output 6

Tersedianya data dasar di ... desa calon penerima program 
PAMSIMAS.

Anggaran 6 Rp. 5.000.000.000,-

Group Akun7 Project Management Advisor
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Indikator 
Input 7

Bantuan teknis kebijakan program

Indikator 
Output 7

Terlaksananya tugas, fungsi dan peran CPMU dengan baik.

Anggaran 7 Rp. 750.000.000,-

Group Akun8 Audit Kinerja PAMSIMAS

Indikator 
Input 8

Ditetapkannya Rumusan Indikator Kinerja PAMSIMAS- 
Terbentuknya Tim Audit- 

Indikator 
Output 8

Laporan Audit Indikator Kinerja

Anggaran 8 Rp. 400.000.000,-
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GENDER BUDGET STATEMENT
(Pernyataan	Anggaran	Gender)

Kementerian	Negara	/	Lembaga	 :	Kementerian	Pekerjaan	Umum	
Unit	Organisasi	 	 	 :	Ditjen	Penataan	Ruang	

Program Penataan Ruang

Kegiatan
Penyusunan Dan Sosialisasi Norma, Standar, Pedoman Dan Manual (Nspm)  
Bidang Penataan Ruang

Sub-
Kegiatan

Penyelenggaraan Sosialisasi/ Workshop/Diseminasi/Seminar/Publikasi

Analisis 
Situasi

 

Sesuai amanah UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang •	
menyebutkan bahwa salah satu tugas Pemerintah dalam penyelenggaraan 
penataan ruang adalah melakukan pembinaan terkait penataan ruang 
kepada pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha. Salah satu 
pembinaan yang dimaksud adalah melakukan sosialisasi pedoman 
bidang penataan ruang bagi para stakeholders di daerah sebagai acuan 
penataan ruang di daerah.
Sudah terdapat beberapa pedoman/modul/ manual bidang penataan •	
ruang yang disusun oleh pemerintah pusat dalam hal ini Ditjen Penataan 
Ruang, Kementerian PU. 
Namun, pedoman-pedoman yang sudah disusun tersebut belum melalui •	
suatu proses mekanisme keadilan dan kesetaraan gender (belum 
mengakomodasi kepentingan gender) atau dengan kata lain produk-
produk tersebut masih bersifat netral gender (melalui proses kemanfaatan 
bagi seluruh masyarakat tanpa melakukan proses analisis gender). 
Walaupun pedoman-pedoman tersebut belum responsif gender dan •	
menunggu untuk direvisi, kegiatan ini akan tetap dilaksanakan melalui 
proses mekanisme analisis gender dengan memasukkan materi gender 
ke dalam pelatihan dimaksud. Adapun pedoman yang dipandang 
prioritas berdasarkan amanat UUPR untuk disosialisasikan pada TA 
2010 ini adalah Pedoman Penyusunan RTRW Provinsi, Kabupaten, dan 
Kota (berdasarkan Permen PU No. 15, 16, dan 17 tahun 2009). Adapun 
target peserta berasal dari aparat pemerintah daerah, dunia usaha, dan 
masyarakat khususnya perempuan. 



PANDUAN PENGINTEGRASIAN ASPEK GENDER DALAM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  

56

 

Hal ini mengingat partisipasi perempuan dalam pelatihan apresiasi teknis 
yang sudah berjalan selama ini masih kurang (<30% dari total peserta) 
padahal peran perempuan dalam penataan ruang sangat diperlukan 
terutama dalam peningkatan kualitas pengetahuan dan pemahaman 
terhadap penyelenggaraan penataan ruang di daerah. Hal ini akan 
berimplikasi kepada kebijakan penataan ruang di daerah yang pada 
akhirnya akan mengakomodir kebutuhan yang sepadan baik laki-laki dan 
perempuan di dalam penyelenggaraan penataan ruang di daerah.

Kegiatan yang 
direncanakan

Group	
Akun1

Apresiasi	Teknik	Penyelenggaraan	Penataan	Ruang	Wilayah	II
Melakukan pelatihan teknis di 2(dua) lokasi di Wilayah II (Bandung dan 
Surabaya) dengan peserta masing-masing lokasi berjumlah 40 orang 
bagi stakeholders terkait penataan ruang (aparat pemda, dunia usaha, 
dan masyarakat) dengan terlebih dahulu menganalisis kelompok peserta 
(aparat pemda, dunia usaha, dan masyarakat) yang akan diundang sebagai 
peserta menurut jenis kelamin

Indikator 
Input 1

Jumlah stakeholders terkait penataan ruang menurut jenis kelamin di - 
Wilayah II yang sudah pernah mengikuti sosialisasi NSPK Bidang Penataan 
Ruang;
100% target stakeholders terkait penataan ruang perempuan di kabupaten - 
dan kota terpilih di Wilayah II ikut sebagai peserta pelatihan.

Indikator 
Output 1

Tersedianya data dan analisis para stakeholders terkait penataan ruang - 
menurut jenis kelamin di kabupaten dan kota terpilih di Wilayah II;
Tersosialisasikannya materi dan muatan pedoman penyusunan RTRW - 
bagi para peserta pelatihan baik laki-laki dan perempuan.

Anggaran 
Sub-Kegiatan

Rp  800.000.000,-

Indikator 
outcome atau 
dampak/hasil 
secara luas

Peningkatan kualitas pengetahuan dan pemahaman peserta pelatihan •	
baik laki-laki dan perempuan akan muatan Pedoman Penyusunan RTRW 
Provinsi, Kabupaten dan Kota;
Meningkatnya kualitas produk rencana yang dihasilkan oleh Provinsi, •	
Kabupaten dan Kota yang responsif gender;
Kebijakan penataan ruang di daerah yang berkeadilan dan berkesetaraan •	
gender.



    






