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Daftar Peristilahan dan Singkatan
Istilah

Singkatan

Analisis Gender

Pengertian
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
sumberdaya pembangunan.

Anggaran

APBD

Rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang

Pendapatan dan

dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah

Belanja Daerah

dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah

Anggaran Responsif

ARG

Gender

Anggaran yang merespon kebutuhan, permasalahan,
aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang
tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan
gender

Angka Partisipasi

APK

Kasar

Rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang
sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah
penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang
pendidikan tertentu

Angka Partisipasi

APM

Murni

Persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan
jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang
sama, dan menunjukkan partisipasi sekolah penduduk
usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu

Dewan Perwakilan

DPRD

Rakyat Daerah
Dokumen
Pelaksanaan

Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

DPA-SKPD

Dokumen yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan
anggaran oleh Kepala SKPD sebagai pengguna anggaran.

Anggaran SKPD

ix

Istilah

Singkatan

Forum SKPD

Pengertian
Merupakan forum yang berhubungan dengan fungsi/
sub fungsi, kegiatan/sektor dan lintas sektor, merupakan
wadah bersama antarpelaku pembangunan untuk
membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil
Musrenbang Kecamatan dengan SKPD atau gabungan
SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang
tatacara penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait

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.

Gender Analysis

GAP

Pathway

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 Development

GDI

Index

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.

Gender
Empowerment Index

GEM

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

Singkatan

Pengertian

Gender Budget

GBS atau

Pernyataan anggaran responsif gender atau Lembar

Statement atau

Lembar ARG

Anggaran Responsif Gender adalah dokumen

Lembar anggaran

pertanggungjawaban spesifik gender yang disusun

responsif gender atau

pemerintah yang menunjukkan kesediaan instansi untuk

Pernyataan anggaran

melakukan kegiatan berdasarkan kesetaraan gender

responsif gender

dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan-kegiatan
tersebut.

Indikator Kinerja

Instrumen untuk mengukur kinerja, yaitu alat ukur
spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk
masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja
suatu program atau kegiatan. Untuk mengukur output
pada tingkat Kegiatan digunakan instrumen Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK), sedangkan untuk mengukur hasil
pada tingkat Program digunakan instrumen Indikator
Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja

IKU

Ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

Utama

strategis organisasi

Isu Gender

Suatukondisi yang menunjukkankesenjanganperempuand
anlaki-lakiatauketimpangan gender. Kondisiketimpangan
gender inidiperolehdenganmembandingkankondisi yang
dicita-citakan (kondisinormatif) dengankondisi gender
sebagaimanaadanya (kondisisubyektif).

Isu-isu Strategis

Kondisiatauhal

yang

dikedepankan

dalam

harus

diperhatikan

perencanaan

atau

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.
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Istilah

Singkatan

Kegiatan

Pengertian
Bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu
atau lebih unit kerja pada SKPD sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber
daya baik yang berupa personel (sumber daya manusia),
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis
sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/
jasa

Kegiatan Prioritas

Kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai sasaran
program prioritassecara langsung.

Kerangka Acuan
Kegiatan

KAK

KAK merupakan gambaran umum dan penjelasan
mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai
dengan tugas dan fungsi Kementerian Negara/Lembaga.

(Terms of Reference)

Dalam KAK tercakup latar belakang, maksud dan tujuan,
indikator keluaran dan keluaran, cara pelaksanaan
kegiatan, pelaksana dan penanggungjawab kegiatan,
jadwal kegiatan, dan biaya kegiatan.

Kerangka anggaran

Rencana kegiatan pengadaan barang maupun jasa
yang perlu dibiayai oleh APBD untuk mencapai tujuan
pembangunan daerah

Kerangka kebijakan

Rencana kegiatan melalui pengaturan yang mendorong
partisipasi masyarakat maupun lembaga terkait lainnya
untuk mencapai tujuan pembangunan kabupaten/kota

Kinerja

Prestasi kerja berupa keluaran dari suatu kegiatan atau
hasil dari suatu program dengan kuantitas dan kualitas
terukur.
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Istilah
Kebijakan Umum

Singkatan
KUA-PPAS

Pengertian
Kebijakan Umum Anggaran adalah dokumen yang

Anggaran - Prioritas

memuat kebijakan bidang pendapatan, belajna, dan

dan Plafon Anggaran

pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk

Sementara

periode satu tahun.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah
rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal
anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap
program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD
sebelum disepakati DPRD.

Laporan Akuntabilitas

LAKIP

Kinerja Pemerintahan

Dokumen yang berisi gambaran perwujudan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah yang disusun dan disampaikan
secara sistematik dan melembaga.

Laporan Keterangan

LKPJ

Laporan yang berupa informasi penyelenggaraan

Pertanggungjawaban
Kepala Daerah

pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran atau

kepada DPRD

akhir masa jabatan yang disampaikan oleh kepala daerah
kepada DPRD

Laporan

LPPD

Laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah

Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah

selama satu tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja

kepada Pemerintah

Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh
kepala daerah kepada Pemerintah

Manajemen Berbasis

MBK

Kinerja
Musyawarah

Musrenbang

Forum antarpelaku dalam rangka menyusun rencana

Perencanaan

pembangunan nasional dan rencana pembangunan

Pembangunan

daerah

Musyawarah

Musrenbang

Forum musyawarah tahunan antarpelaku desa/

Perencanaan

Desa/

kelurahan (pihak yang berkepentingan untuk mengatasi

Pembangunan Desa/

Kelurahan

permasalahan desa/kelurahan dan pihak yang akan

kelurahan

terkena dampak hasil musyawarah) untuk menyepakati
rencana kegiatan tahunan anggaran berikutnya
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Istilah

Singkatan

Pengertian

Musyawarah

Musrenbang

Adalah musyawarah antar pelaku (stakeholder)

Perencanaan

Kabupaten/

kabupaten/kota untuk mematangkan rancangan SKPD

Pembangunan

Kota

kabupaten/kota berdasarkan Renja-SKPD hasil Forum

Kabupaten/Kota

SKPD dengan cara meninjau keserasian antara rancangan
Renja-SKPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran
Rancangan SKPD

Musyawarah

Musrenbang

Forum musyawarah tahunan antarpelaku kecamatan

Perencanaan

Kecamatan

untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari

Pembangunan

desa/kelurahan serta menyepakati kegiatan lintas

Kecamatan

desa/kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar
penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah kabupatan/
kota pada tahun berikutnya

Musyawarah

Musrenbang

Forum antarpelaku untuk membahas rancangan RPJM

Perencanaan

RPJMD

Daerah dan mendapatkan komitmen para pemangku

Pembangunan

kepentingan pembangunan yang menjadi masukan dalam

RPJMD

penyempurnaan rancangan RPJM Daerah

Pagu indikatif

Ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD
untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan
rencana kerja SKPD

Pagu sementara

Pagu anggaran yang didasarkan atas kebijakan umum
dan prioritas anggaraan hasil pembahasan pemerintah
daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai
acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

Perencanaan

Suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan

Pembangunan

yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan

Daerah

di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian
sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/
daerah dalam jangka waktu tertentu.

Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara

PPAS

Rancangan program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran kepada SKPD untuk setiap program
sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD setelah
disepakati dengan DPRD
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Istilah
Perencanaan dan

Singkatan
PPRG

Pengertian
Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga

Penganggaran

pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya

Responsif Gender

yang disusun dengan mempertimbangkan empat
aspek seperti: akses, peran, 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.

Pengarusutamaan

PUG

Gender

Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan
gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,
penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di
daerah

Program SKPD

Bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat,
yang dikoordinasikan oleh peme-rintah daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah

Rencana Strategis

Renstra

Dokumen perencanaan SKPD untuk periode lima tahun,

Satuan Kerja

SKPD

yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,

Perangkat Daerah

program, dan kegiatan pembangunan yang disusun
sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
Daerah

Rencana Kerja Satuan

RKA-SKPD

Dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi

Kerja Perangkat

rencana pendapatan, rencana belanja program dan

Daerah

kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar
penyusunan APBD

Rencana Kerja

RKPD

Pemerintah Daerah

Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu)
tahun atau disebut dengan rencana pem-bangunan
tahunan daerah

Rencana

RPJMD

Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode

Pembangunan

lima (5) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi,

Jangka Menengah

dan program Kepala Daerah yang penyusunannya

Daerah

berpedoman pada RPJP Daerah dan memperhatikan RPJM
Nasional
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Istilah
Rencana

Singkatan

Pengertian

RPJMN

Dokumen perencanaan nasional untuk periode lima tahun

RPJP

Dokumen perencanaan nasional untuk periode dua puluh

Pembangunan
Jangka Menengah
Nasional
Rencana
Pembangunan

tahun

Jangka Panjang
Rencana

RPJPD

Dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk

Pembangunan

periode dua puluh tahun yang memuat visi, misi, dan

Jangka Panjang

arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP

Daerah

Nasional

Rencana

RPJMN

Pembangunan

Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode 20 (dua puluh) tahun.

Jangka Panjang
Nasional
Satuan Kerja

SKPD

Perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku

Perangkat Daerah

pengguna anggaran

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.

Strategi Nasional

Stranas

Kesepakatan 4 Menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri

Percepatan PUG

PPRG

Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala

melaui PPRG

BAPPENAS dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak tahun 2012) tentang Strategi Nasional
Percepatan PUG melalui PPRG
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Istilah
Tim Anggaran
Pemerintah Daerah

Singkatan
TAPD

Pengertian
Tim yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah
dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas
menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah
dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri
dari pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat lainnya
sesuai dengan kebutuhan

Urusan Wajib

Fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak

Pemerintah Daerah

dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan
pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsifungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam
rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat
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DASAR HUKUM PPRG
NamaPeraturan

Relevansi dengan PPRG

UU No. 32 Tahun 2004 tentang

Pemberdayaan perempuan sebagai urusan

Pemerintahan Daerah

wajib daerah

UU No. 25 Tahun 2004 tentang

Keterpaduan sistem perencanaan dan

SistemPerencanaan Pembangunan Nasional
Penganggaran nasional dan daerah
UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Penerapan anggaran berbasis kinerja di

Negara

daerah

UU No. 33 Tahun 2004 tentang Pembagian

Konsep dan formula bagi hasil antara pusat

Keuangan

dan daerah

PP No. 3 Tahun 2007

Konsep dan struktur pelaporan kinerja

tentangLaporanPenyelenggaraan
Pemerintah daerah secara vertikal dan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,

horizontal

Laporan Keterangan PertanggungJawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan
Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
kepada Masyakarat
PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

•

Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah,

Pembagian kewenangan antara pusat dan
daerah

•

Isu lintas kabupaten/kota

•

Kelembagaan dan tugas pokok dan

Pemerintah Daerah
Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota
PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah

fungsinya
•

Perumpunan untuk urusan pemberdayaan
perempuan

Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang

PUG dalam semua tahapanperencanaan

Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional
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pembangunan di tingkatpusatdandaerah

Permendagri no 54 Tahun 2010 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tahapan,

•

Outline dokumen perencanaan daerah

•

Penggunaan analisis gender dalam
perencanaan pembangunan

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
Perpres No. 5 Tahun 2010 tentang RPJMN

PUG sebagai salah satu dari tiga kebijakan

2010-2014
Pengarusutamaan dalam kebijakan
pembangunan
Permendagri No. 13 Tahun 2006, direvisi

•

melalui
Permendagri No. 59 tahun 2007 tentang

Daftar kode rekening untuk urusan wajib
dan pilihan di daerah

•

Format dokumen keuangan (KUA-PPAS
dan RKASKPD)

Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang

•

Program, kegiatan melalui penyusunan

Perubahan atas Permendagri No. 15 tahun

perencanaan dan penganggaran

2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

responsif gender dengan analisis GAP

Pengarusutamaan Gender di Daerah

dan pernyataan anggaran yang responsif
gender / GBS

Permenkeu No. 94tahun 2013

•

Kelembagaan PUG

•

Pedoman Penyusunan dan Penelaahan
RKA K/L

SE No. 270/M.PPN/11/2012; No. SE-33/
MK.02/2012; No. 050/4379A/SJ dan No.
SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi

•

Pelembagaan PPRG

•

Koordinasi instansi penggerak dengan K/L
teknisdan SKPD teknis;

Nasional Percepatan PUG melalui PPRG
•

Peningkatan kapasitas K/L dan SKPD
dalam melakukan analisis gender untuk
menyusun GBS
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Permendagri No. 37 tahun 2012 tentang

•

Kebijakan prioritas pembangunan daerah

Pedoman Penyusunan Anggaran Belanja

yang didasarkan pada urusan wajib

dan Pendapatan Daerah tahun 2013

dengan memuat alokasi belanja yang
responsifgender
•

AnggaranResponsif Gender diarahkan
untuk merespon kebutuhan,
permasalahan, aspirasi dan pengalaman
perempuan dan laki-laki yang bertujuan
untuk mewujudkan kesetaraan dan
keadilan gender
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PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

A. Pendahuluan
Pengarusutamaan gender dalam pembangunan pada dasarnya sudah dimulai sejak
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2014, PUG
merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan
disamping pengarusutamaan pembangunan yang berkelanjutan dan tata kelola
pemerintahan yang baik dan bersih. Untuk lebih mengoperasionalkan strategi PUG
tersebut, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) mulai tahun 2009,
yaitu PMK Nomor 119 Tahun 2009, PMK Nomor 104 Tahun 2010, PMK Nomor 93
Tahun 2011, PMK Nomor 112 Tahun 2012, dan PMK Nomor 94 Tahun 2013 tentang
petunjuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA-KL)
dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA di tingkat Pusat.
Peraturan tersebut menjadi dasar dalam menyusun Perencanaan dan Penganggaran
yang Responsif Gender (PPRG). PPRG ini merupakan strategi nasional percepatan
pengarusutamaan gender yang telah dikukuhkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB)
antara empat Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas No 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan dengan No: SE.33/MK.02/2012,
Menteri Dalam Negeri No:050/4379A/SJ dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak No SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan
Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran yang
Responsif Gender.
Di daerah, pelaksanaan PPRG sebenarnya sudah diamanatkan dalam Permendagri
Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, namun
penegasan untuk melaksanakan PPRG melalui analisis gender baru tercantum dalam
Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 sebagai Perubahan dari Permendagri Nomor 15
Tahun 2008. Permendagri tersebut menjelaskan tahapan pelaksanaan PUG mulai
dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan
Evaluasi. Pelaksanaan strategi PUG ini mengacu pula pada Permendagri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
dan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah junto
Permendagri no 59 tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Sejak dikeluarkannya Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tersebut, telah banyak
provinsi dan kabupaten/kota yang melakukan inisiasi PPRG yang wujudnya adalah
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tersusunnya Anggaran Responsif Gender (ARG) bagi program-program dan kegiatan
pada beberapa SKPD. Sekaitan dengan perkembangan pelaksanaan PPRG yang
cakupannya terus meluas maka diperlukan sumber daya manusia yang memiliki
kompetensi optimal dalam melaksanakan PPRG tersebut terutama di daerah. Untuk
itu perlu dibuat modul pelatihan penyusunan PPRG dan teknik fasilitasi bagi daerah
yang tujuannya menyiapkan tenaga terlatih dalam menyusun PPRG sesuai dengan
ketentuan dan prioritas pembangunan khususnya di lingkungan Pemerintahan Daerah
dan memberikan pendampingan atau fasilitasi bagi SKPD yang membutuhkan.

B. Ketentuan dalam penggunaan modul
Modul ini merupakan bahan ajaran dalam pelatihan PPRG dan teknik fasilitasi
dalam rangka menyiapkan tenaga fasilitator yang memiliki kompetensi dalam
menyelenggarakan pelatihan PPRG. Untuk mendapatkan hasil yang optimal,
ada beberapa ketentuan/persyaratan yang perlu diperhatikan dan dipahami oleh
penyelenggara atau pelaksana kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan modul
ini, sebagai berikut :
1. Lamanya pelatihan
Lamanya pelatihan tergantung dari peserta dan kategori pelatihan.
Untuk menyiapkan fasilitator diperlukan waktu 5 (lima) hari efektif termasuk
latihan praktik fasilitasi (simulasi) agar peserta dapat menjalankan tugasnya sebagai
fasilitator dengan baik dan efektif. Perbandingan waktu dalam penyampaian
materi dan praktik sekitar 60 : 40, sehingga lebih banyak mendiskusikan materi
daripada praktek dan simulasi.
Untuk pelatihan bagi perencana diperlukan waktu 3 (tiga) hari efektif karena para
peserta tidak perlu diberikan materi yang terkait dengan teknik fasilitasi.
2. Peserta pelatihan
Peserta pelatihan adalah calon pelatih/fasilitator yang direkrut dari unsur Bappeda,
para perencana SKPD, BAKD (Badan Anggaran dan Keuangan Daerah), PSW
dan tenaga profesional lainnya. Peserta diutamakan mereka yang sudah pernah
mengikuti pelatihan atau sosialisasi pengarusutamaan gender. Komposisi peserta
dianjurkan berimbang antara laki-laki dan perempuan agar dapat memberikan
masukan sesuai pandangan atau pengalamannya masing-masing. Untuk pelatihan
PPRG diutamakan bagi perencana SKPD atau yang berminat.
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3. Penyelenggara pelatihan.
Penyelenggara pelatihan adalah Kementerian PP dan PA, Bappeda, SKPD yang
mengelola program PP dan PA atau pihak lain yang berminat.Penyelenggara dapat
melibatkan mitra kerja lokal yang mewakili unsur pemerintah dan wakil organisasi
masyarakat yang memiliki kompetensi dalam pelatihan PPRG.
4. Pendekatan pelatihan.
Pelatihan ini menggunakan pendekatan pendidikan orang dewasa dengan prinsip
kesetaraan, partisipasi aktif, dan humanistik (kemanusiaan), artinya menempatkan
peserta sebagai titik sentral (learner-centered) dalam proses belajar mengajar.
Dengan penerapan metode partisipatif, peserta diharapkan dapat mengemukakan
pandangan, pengalaman dan pendapatnya secara bebas dan terbuka. Proses
pendidikan yang baik bila terjadi komunikasi yang efektif dan bermakna antara
fasilitator dengan peserta dan antara peserta dengan peserta.
5. Metode pelatihan
Metode pelatihan dilakukan melalui penyajian materi oleh fasilitator secara singkat
dan meliputi garis besar isi materi, kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya
jawab, komentar dan masukan, praktek atau simulasi serta penugasan. Dengan
metode tersebut akan terjadi proses perubahan pengetahuan dan keterampilan
serta saling tukar-menukar pengalaman untuk lebih memantapkan pemahaman
peserta terhadap materi yang diberikan.
6. Materi pelatihan
Materi pelatihan terdiri dari Materi dasar, Materi Inti dan Materi Penunjang.
Materi Dasar terdiri dari:
1. Gender dan Strategi PUG dalam Pembangunan
2. Analisis gender
Materi Inti adalah:
1. Perencanaan daerah yang responsif gender
2. Penganggaran daerah yang responsif gender
3. Pemantauan dan evaluasi PPRG
4. Advokasi PPRG
5. Dasar-dasar TOT/TOF
Materi Penunjang terdiri dari:
1. Pengenalan pelatihan dan dinamika kelompok
2. Evaluasi pelatihan
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7. Ruang lingkup modul
Modul ini terdiri dari 11 bagian dan 30 sesi yaitu:
1) Bagian I: Persiapan Pelatihan
Menjelaskan tentang kriteria peserta pelatihan, ruang pelatihan, perlengkapan
yang dibutuhkan dan waktu untuk persiapan. Keberhasilan suatu pelatihan
tergantung dari pemenuhan kaidah-kaidah suatu pelatihan termasuk kesiapan
peserta, ruangan serta kelengkapan sarana pelatihan.
2) Bagian II: Pengantar Pelatihan
Bagian ini merupakan langkah awal dari suatu pelatihan yang dimulai dengan
evaluasi diri awal (self assessment) untuk mengetahui tingkat pengetahuan
peserta sebelum mengikuti pelatihan. Kepada peserta perlu pula dijelaskan alur
pelatihan, tujuan pelatihan dan hasil yang diharapkan serta agenda pelatihan.
3) Bagian III: Gender dan Strategi PUG dalam Pembangunan
Bagian ini akan menjelaskan tentang konsep gender dan pemberdayaan
perempuan, Women and Development (WID) atau upaya afirmatif dalam
mengurangi kesenjangan gender serta gender and development, konsep PUG
dan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan PUG melalui pelaksanaan PPRG yang
berkaitan dengan dasar hukum, kerangka strategi nasional PPRG, tujuan dan
sasaran serta arah kebijakan stranas tersebut.
4) Bagian IV: Analisis Gender
Bagian ini akan menjelaskan tentang pentingnya data terpilah sebagai pembuka
wawasan dalam melakukan analisis gender, teknik analisis gender serta aplikasi
teknik analisis gender metode Proba dan Gender Anaysis Pathway (GAP).
5) Bagian V: Perencanaan Daerah yang Responsif Gender
Bagian ini menjelaskan manajemen berbasis kinerja dalam pembangunan,
mekanisme perencanaan pembangunan di daerah, perencanaan yang responsif
gender, integrasi gender dalam dokumen perencanaan jangka menengah
daerah dan dalam dokumen perencanaan tahunan serta integrasi gender
dalam musyawarah pembangunan.
6) Bagian VI: Penganggaran Daerah yang Responsif Gender
Pada bagian ini akan dijelaskan mekanisme penganggaran daerah, konsep
anggaran yang responsif gender, instrumen anggaran yang responsif gender
dan aplikasi ARG, integrasi gender dalan dokumen KUA-PPAS dan RKA SKPD.

xxiv

7) Bagian VII: Pemantauan dan Evaluasi PPRG
Bagian ini menjelaskan fungsi pemantauan dan evaluasi, indikator capaian yang
digunakan dalam proses pemantauan dan evaluasi serta sistem pemantauan
dan evaluasi PPRG daerah.
8) Bagian VIII: Advokasi PPRG
Pada bagian ini akan dijelaskan konsep advokasi serta strategi advokasi dan
promosi PPRG yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen penentu
kebijakan di daerah dalam pelaksanaan PPRG.
9) Bagian IX: Dasar-dasar Training of Trainer/Fasilitator
Bagian ini sangat penting untuk mempersiapkan calon-calon fasilitator yang
bertanggungjawab dalam pelatihan PPRG bagi Perencana. Substansi yang akan
dibahas adalah belajar orang dewasa, komunikasi yang efektif, bagaimana
merancang media pembelajaran dan menyiapkan metode pembelajaran serta,
teknik fasilitasi.
10)Bagian X: Pada bagian ini akan dilakukan praktek atau simulasi sebagai fasilitator
atau micro teaching yang dilakukan oleh masing-masing peserta selama 15
menit yang bertujuan untuk melihat keterampilan peserta menjadi fasilitator.
11)Bagian XI: Evaluasi pelatihan serta tindak lanjut
Bagian ini merupakan bagian terakhir pelatihan dimana akan dilakukan
evaluasi diri akhir untuk mengetahui kemajuan pengetahuan dan keterampilan
peserta. Selain itu dilakukan pula evaluasi pelatihan yang terdiri dari evaluasi
bagi fasilitator, evaluasi hasil pelatihan dan evaluasi tentang penyelenggaraan
pelatihan. Pada pelatihan PPRG bagi perencana, pada bagian ini peserta juga
diminta untuk menyusun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan setelah
peserta kembali ke tempat kerja.
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xxvi
Waktu
(menit)

II. Gender dan Pengarusutamaan
Gender

5. Konsep Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan

4. Gender dan Pembangunan

3. Kebijakan Pemberdayaan
perempuan dan Perlindungan
anak

2. Perkenalan

diskusi, curah pendapat

2. Menggali harapan dan kehawatiran serta kesepakatan

Bedah kasus, diskusi
kelompok

2. Meningkatkan kepekaan peserta tentang dampak
ketidaksetaraan gender terhadap pembangunan

Memahami PUG sebagai strategi lintas bidang dan sebagai Game, Presentasi
bagian dari strategi pemenuhan HAM. Memahami konsep (konsep PUG)
WID,WAD dan GAD. Memahami strategi percepatan PUG
melalui PPRG

Presentasi, kerja
kelompok

1. Meningkatkan pemahaman peserta tentang pengertian
gender dan jenis kelamin, isu gender

Ceramah/Presentasi,
Diskusi

Presentasi, game,
diskusi interaktif

1. Saling mengenal dan membangun keakraban sesama
peserta dan peserta dengan fasilitator; 2. Menggalang
kekompakan

Memahami posisi dan kondisi permpuan di Indonesia,
Kebijakan pemberdayaan perempuan dan strategi PUG
dalam pembangunan.

45

mengisi lembar Kerja

2. Mengukur pemahaman awal, mengetahui hal-hal yang
perlu dipersiapkan untuk pelatihan

90

90

45

45

45

25

Presentasi (Tujuan, Alur,
Agenda dan Metode
Pelatihan),

1. Memahami tujuan pelatihan, menyepakati alur dan
agenda,

20

Metode

I. Pengantar Pelatihan

Tujuan Pembelajaran

15

1. Pengantar pelatihan dan
evaluasi awal

Sesi/Bahasan

Pembukaan

Hari ke 1

Bagian

Metaplan untuk game
(bermain peran)

SE Bappenas dan
Kementerian Keuangan
tentang reformasi
perencanaan dan
penganggaran

Modul pelatihan

Modul pelatihan

PPT tentang gender dan sex,
metaplan, flipchart
Kliping koran/majalah,
metaplan, flipchart

Kebijakan PPPA

Modul pelatihan

Modul pelatihan

Bahan Bacaan

PPT, handout

Metaplan, flipchart, whitebord

PPT, metaplan, flipchart

Form Self assessment

PPT, agenda

Media

b) SILABUS PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
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Hari ke 3
mengukur daya serap peserta terhadap pelajaran hari
sebelumnya
Meningkatkan pemahaman dan kecakapan akan
instrumen kunci ARG (GBS dan KAK)
Mengembangkan keterampilan untuk mengintegrasikan
perspektif gender dalam dokumen KUA-PPAS

Review Hari ke-2

11. Instrumen Anggaran
Responsif Gender

12. Integrasi Gender dalam
Dokumen KUA - PPAS
(Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran
Sementara)

Memberikan pemahaman mengenai konsep ARG

1. Memperkuat pemahaman mengenai konsep
perencanaan responsif gender beserta kerangka regulasi.
2. Meningkatkan ketrampilan dalam merumuskan isu
strategis gender yang menjadi dasar dalam menyusun
perencanaan responsif gender serta indikator kinerjanya

9. Perencanaan yang
Responsif Gender, Dokumen
Perencanaan Jangka
Menengah, RKP, RENSTRA
dan RENJA

10. Konsep Anggaran
Responsif Gender

Memahami konsep Manajemen Berbasis Kinerja
(MBK) sebagai dasar pendekatan dalam pengelolaan
pembangunan di Indonesia dan dapat menyusun
kerangka kinerja (output, outcome dan dampak).

8. Manajemen Berbasis Kinerja
dalam Pembangunan

V. Penganggaran Responsif Gender

Memperkuat pemahaman mengenai konsep dan
mekanisme perencanaan di daerah.

7. Sistem Perencanaan dan
Penganggaran di Pusat dan
Daerah

IV. Perencanaan yang responsif
gender

1. Memahami dan bisa mengidentifikasi data pembuka
wawasan;
2. Memahami analisis gender;
3.Memahami metode analisis Proba.
4. Menerapkan Gender Analisis Pathway (GAP) sebagai
alat analisis dalam perencanaan pembangunan;
5. Menghubungkan data gender dan aplikasi GAP dengan
kerangka kinerja

Mengukur daya serap peserta terhadap pelajaran hari
sebelumnya

6. Data Pembuka Wawasan
dan Analisis Gender

Review Hari pertama

III. Analisis Gender

Hari ke 2

90

90

Presentasi, Role Play
dan Diskusi

15

840

45

135

45

Presentasi dan diskusi
kelompok

Curah pendapat &
diskusi

Presentasi, diskusi,
curah pendapat

Presentasi dan
penugasan

Presentasi, kerja
kelompok, diskusi
interaktif, praktek
penyusunan kinerja

45

135

presentasi, diskusi
kelompok, praktik

Curah Gagasan,
Presentasi dan praktik

15

The eye and the ear

420

Modul pelatihan

PPT, Referensi, flipchart

PPT, flipchart, metaplan

PPT, flipchart, metaplan

Modul pelatihan

Modul pelatihan

Modul pelatihan

PPT, Referensi, flipchart

Metaplan dan flipchart

Modul pelatihan

Modul pelatihan

IPM, IPG dan IDG

PPT tentang manajemen
berbasis kinerja, LKP diskusi
kelompok dan praktek
penyusunan kinerja

PPT, Referensi, flipchart

PPT, Referensi, flipchart

Metaplan, flipchart,
whiteboard

xxviii
Menilai tingkat kepuasaaan peserta terhadap pelaksanaan
pelatihan dan rencana peserta pasca pelatihan

17. Evaluasi penyelenggaraan
Pelatihan dan RTL Pelatihan

CATATAN
1 Pelatihan Substansi dengan durasi 3 hari dan pokok bahasan tersebut;
2 Pelatihan setiap hari dimulai Jam 08.00 s/d jam 17.00 ( rata perhari 9 jam @ 45 menit)
3 Istirahat tiga kali:
3 Pagi jam 10.00 - 10.30
3 Siang Jam 12.00 - 13.00
3 Sore Jam 15.00 - 15.30
3 Hari Jumat istirahat siang jam 11.30 - 13.00
4 Rata perhari 9 jam @ 45 menit (420 menit)

17. Penutupan

Mengetahui perkembangan pemahaman dari peserta;

16. Review pelatihan dan
evaluasi akhir

VIII. Review, Evaluasi Pelatihan dan
Penutupan

Mengidentifikasi langkah strategis untuk melakukan
advokasi dan promosi PPRG. Mengidentifikasi aktor kunci
sebagai sasaran advokasi

15. Strategi Advokasi dan
Promosi PPRG

VII. Advokasi dan Promosi

1. Memahami aspek/ fokus pemantauan dan evaluasi
PPRG di daerah serta indikator yang diperlukan.
2. Mengidentifikasi peluang integrasi pemantauan PPRG
dalam sistem pemantauan dan evaluasi dan pelaporan
yang sudah ada.

14. Sistem Pemantauan dan
Evaluasi PPRG di Daerah

Praktik RTL
individual, pengisian
lembar evaluasi
penyelenggaraan,
membahas pohon
harapan dan
kekhawatiran

1240

400

20

45

25

45

Presentasi dan praktik

Brainstorming, mengisi
Lembar Kerja evaluasi
akhir

45

45

Presentasi dan praktik

Memperkuat keterampilan memasukkan perspektif gender Presentasi dan praktik
dalam dokumen RKA - SKPD

VI. Pemantauan dan Evaluasi

13. Integrasi Gender dalam
RKA - SKPD

Modul pelatihan

PPt, flipchart

Ceramah dan PPT

kertas plano (pohon harapan
dan kekhawatiran) RTL

Modul pelatihan

Modul pelatihan

Modul pelatihan

PPT, flipchart

PPT, metaplan, Lembar Kerja
evaluasi akhir

Modul pelatihan

PPT, flipchart
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IV. Analisis Gender

Hari ke 2

III. Gender dan Strategi
Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan

II. Pengantar Pelatihan

I. Persiapan Pelatihan

Hari ke 1

Bagian

6. Data Pembuka wawasan
dan Analisis Gender

Review Hari pertama
1. Memahami dan bisa mengidentifikasi data pembuka
wawasan;
2. Memahami analisis gender;
3. Menerapkan metode Proba, 4. Gender Analisis
Pathway (GAP) sebagai alat analisis dalam perencanaan
pembangunan;
5. Menghubungkan data gender dan aplikasi GAP dengan
kerangka kinerja

1.Memahami PUG sebagai strategi lintas bidang
dan sebagai bagian dari strategi pemenuhan HAM.
2. Memahami konsep Pemberdayaan Perempuan
dalam pembangunan (WID,WAD dan GAD).
3. Memahami strategi Percepatan PUG melalui PPRG (SE 4
Menteri) 4. Memahami landasan hukum tentang PUG

5. Konsep Pengarusutamaan
Gender dan Pemberdayaan
Perempuan dalam
Pembangunan

Memahami posisi dan kondisi perempuan di Indonesia,
kebijakan pemberdayaan perempuan dan strategi PUG
dalam pembangunan.

3. Kebijakan pemberdayaan
perempuan dan Perlindungan

Meningkatkan kepekaan peserta tentang konsep gender,
isu gender dan dampak ketidaksetaraan gender terhadap
pembangunan

Saling mengenal, membangun keakraban, penggalian
harapan dan kehawatiran serta kesepakatan

2. Perkenalan

4. Gender dan Pembangunan

Memahami tujuan pelatihan, menyepakati alur dan
agenda, mengukur pemahaman awal, mengetahui hal-hal
yang perlu dipersiapkan untuk pelatihan

Menentukan persiapan pelatihan, seperti kriteria peserta,
ruangan pelatihan, perlengkapan yang dibutuhkan,
fasilitator dan waktu untuk persiapan agar tujuan
pelatihan dapat tercapai

Tujuan Pembelajaran

1. Pengantar pelatihan dan
evaluasi awal

Sesi/Bahasan

presentasi, praktik,
diskusi kelompok

90

Game, Presentasi,
diskusi kelompok

135

15

405

135

45

45

90

Waktu
(menit)

Presentasi, kerja
kelompok, studi kasus

Ceramah/Presentasi,
Diskusi

Presentasi, diskusi
interaktif

Game

Metode

Kebijakan PPPA

PPT, handout

PPT, referensi, flipchart

I. Presentasi (Konsep PUG),
II. Metaplan untuk game
(bermain peran)

I. Presentasi , II. Koran/majalah

Modul pelatihan

Modul pelatihan

Bahan Bacaan

Kertas metaplan berwarna

I. Presentasi (Tujuan, Alur,
Agenda dan Metode
Pelatihan),

Media

b) SILABUS PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER DAN TEKNIK FASILITASI

xxx

15. Strategi Advokasi dan
Promosi PPRG

VIII.Advokasi dan Promosi PPRG

1.Mengidentifikasi langkah strategis untuk
advokasi dan Promosi PPRG di daerah.
2. Memahami aktor kunci yang menjadi sasaran advokasi

Memahami aspek/ fokus pemantauan dan evaluasi PPRG
di daerah serta data yang diperlukan. Mengidentifikasi
peluang integrasi pemantauan PPRG dalam sistem
pemantauan dan evaluasi dan pelaporan yang sudah ada.
Memahami pihak mana saja yang terlibat

Presentasi dan praktik

Presentasi dan praktik

Memperkuat keterampilan memasukkan perspektif gender Presentasi dan praktik
dalam dokumen RKA - SKPD

13. Integrasi Gender dalam
RKA - SKPD

14. Sistem Pemantauan dan
Evaluasi PPRG di Daerah

45

Presentasi, Role Play
dan Diskusi

Mengembangkan keterampilan untuk mengintegrasikan
perspektif gender dalam dokumen KUA-PPAS

12. Integrasi Gender dalam
Dokumen KUA - PPAS
(Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran
Sementara)

45

45

90

90

Presentasi dan Praktik

Meningkatkan pemahaman dan kecakapan akan
instrumen kunci ARG (GBS dan KAK)

11. Instrumen Anggaran
Responsif Gender

825

45

15

Permainan, presentasi,
diskusi dan praktik

Review Hari ke-2

Memberikan pemahaman mengenai konsep ARG

135

Presentasi dan praktik

1. Memperkuat pemahaman mengenai konsep
perencanaan responsif gender beserta kerangka regulasi.
2. Meningkatkan ketrampilan dalam merumuskan isu
strategis gender yang menjadi dasar dalam menyusun
perencanaan responsif gender (integrasi gender kedalam
dokumen perencanaan).

9. Perencanaan yang Responsif
Gender, integrasi gender
dalam Dokumen Perencanaan
Jangka Menengah Daerah ,
RKPD, RENSTRA dan RENJA
SKPD

10. Konsep Anggaran
Responsif Gender

45

45

Presentasi, kerja
kelompok

Curah Gagasan,
Presentasi dan praktik

Memahami konsep manajemen berbasis kinerja
(MBK) sebagai dasar pendekatan dalam pengelolaan
pembangunan di Indonesia dan dapat menyusun
kerangka kinerja dari kegiatan, output sampai outcome
dan dampak

1.Memperkuat pemahaman mengenai sistem dan
mekanisme perencanaan di pusat dan daerah.
2.Memahami pendekatan perencanaan dan jenis
perencanaan pembangunan

8. Manajemen Berbasis Kinerja
dalam Pembangunan

7. Sistem Perencanaan dan
Penganggaran di Pusat dan
Daerah

VII. Pemantauan dan Evaluasi,

Hari ke 3

VI. Penganggaran Daerah yang
Responsif Gender

V. Perencanaan Daerah yang
Responsif Gender

PPT

PPT, flipchart

PPT, referensi, flipchart

PPT, referensi, flipchart

PPT, referensi, flipchart

PPT, referensi, flipchart

PPT, referensi, flipchart

I. Presentasi (Manajemen
Berbasis Kinerja), II. Bahan
Bacaan (Manajemen Berbasis
Kinerja), III. Panduan Praktikum
(Lembar Pertanyaan Kunci
untuk Praktikum Penyusunan
Kerangka kinerja)

PPT, referensi, flipchart

xxxi

IX. Dasar-dasar TOT

Hari ke 4

1. Menyebutkan prinsip-prinsip pembelajaran orang
dewasa
2. Mengidentifikasi hambatan dalam pembelajaran
3 Menjelaskan bagaimana menerapkan prinsip-prinsip
pembelajaran orang dewasa dalam pelatihan
4. Menjelaskan metode pembelajaran orang dewasa

Peserta dapat menjelaskan: teknik komunikasi dan teknik
fasilitasi yang efektif dalam proses belajar mengajar orang
dewasa (BOD)
Peserta dapat mencang media pembelajaran yang
efektif; Secara khusus dapat mengerti dan manfaat serta
jenis media; Syarat-syarat mengembangkan media dan
merancang media. Memahami metode pembelajaran
orang dewasa
1. Mengidentifikasi tahapan-tahapan kegiatan dalam
suatu rencana sesi yang baik;
2. Menganalisa isi sesi pelatihan;
3. Mampu menyusun rencana sesi.

16. Pengenalan,prinsip dan
karakteristik Belajar Orang
Dewasa (BOD)

17. Komunikasi dan Teknihk
Fasilitasi yang efektif

18. Pengembangan AVA/
Media dan Metode
pembelajaran

19. SAP /Session Plan

Review Hari ke-3

90

105

Presentasi dan praktik

Presentasi dan praktik

60

90

Presentasi dan praktik

Presentasi dan praktik

15

1170

PPT, flipchart, lembar kerja

PPT, flipchart, metaplan

PPT, flipchart, metaplan

PPT, flipchart, metaplan

xxxii

CATATAN
1
Pelatihan Substansi dengan durasi 3 hari dan pokok bahasan dalam kolom yang berwarna putih;
2
Pelatihan untuk TOF dibutuhkan durasi 5 hari dengan pokok bahasan warna putih dan biru muda;
3
Pelatihan setiap hari dimulai Jam 08.00 s/d Jam 17.00 ( rata perhari 9 jam)
4
Istirahat tiga kali:
4,1 Pagi jam 10.00 - 10.30
4,2 Siang Jam 12.00 - 13.00
4,3 Sore Jam 15.00 - 15.30
4,4 Hari Jumat istirahat siang Jam 11.30 - 13.00

Praktik RTL individual,
pengisian evaluasi
penyelenggaraan
pelatihan .
2325

Tim

PPT, handout RTL dan LK
evaluasi akhir

45

Mengetahui tingkat kepuasan dan penilaian peserta
tentang pelaksaan pelatihan

22. Evaluasi Pelatihan dan RTL
Pelatihan

Tim

PPT, metaplan dan kertas
plano (pohon harapan dan
kekhawatiran)

PPT, flipchart, komputer

45

Mengetahui perkembangan pemahaman dari peserta, dan
memahami permasalahan serta kendala selama pelaksaan
pelatihan

21. Review pelatihan

XI. Review dan Evaluasi Pelatihan

Mengisi Lembar Evaluasi
akhir, brainstorming
dan diskusi,membahas
pohon harapan dan
pohon kekhawatiran.

15
300

Praktik fasilitasi
(masing-masing peserta
15 menit)

Peserta dapat menunjukkan kemampuannya dalam
melakukan fasilitasi dalam Proses Belajar Mengajar (PBM)
dengan menggunakan teknik fasilitasi yang baik

20. Micro Teaching (Praktek
fassilitasi)

X. Praktek dan penugasan

405

Review Hari ke-4

Hari ke 5

BAGIAN I

Persiapan Pelatihan

BAGIAN I
PERSIAPAN PELATIHAN

1. Kriteria Peserta
Peserta pelatihan merupakan bagian yang menentukan dalam proses pencapaian
tujuan pelatihan. Karena itu hal-hal yang berkaitan dengan para peserta perlu
diperhatikan.
Kategori peserta pelatihan dapat dibagi 2 (dua), yaitu peserta yang disiapkan menjadi
fasilitator dan peserta sebagai perencana program pembangunan di daerah.
a. Pelatihan bagi Fasilitator
• Pastikan bahwa peserta sudah melalui proses seleksi dan memenuhi kualifikasi
minimal yang disyaratkan untuk mengikuti pelatihan ini. Proses ini akan sangat
menentukan keberhasilan pelatihan, karena pelatihan ini bukanlah pelatihan
bagi para pemula. Pengalaman peserta menjadi bagian penting dari proses
pembelajaran. Kriteria dasar untuk peserta adalah:
1) Memiliki pemahaman yang cukup mengenai sistem perencanaan dan
penganggaran daerah;
2) Memiliki pemahaman yang memadai mengenai manajemen berbasis
kinerja;
3) Memiliki pemahaman tentang isu gender dan PUG serta alat analisis gender;
4) Memiliki pengalaman dalam memberikan pelatihan atau pendampingan
kepada pemerintah daerah dalam hal perencanaan dan penganggaran
daerah, maupun dalam implementasi pengarusutamaan gender (PUG).
• Jumlah peserta maksimal adalah 25 orang, sehingga memungkinkan fasilitator
mengelola proses pelatihan dengan baik. Jumlah peserta yang terlalu banyak
perlu dihindari, karena bisa membuat proses pelatihan menjadi tidak efektif.
• Peserta akan dibagi dalam kelompok kerja dengan jumlah kecil yang dapat
ditetapkan oleh fasilitator sebelum pelatihan berdasarkan kompetensi,
pengalaman sebelumnya, dan instansi asal para peserta atau dibentuk pada
saat pelatihan. Komposisi kelompok tersebut tidak akan berubah selama
pelatihan untuk memperkuat pengalaman belajar bersama.
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b. Pelatihan bagi Perencana
Modul pelatihan ini dapat pula digunakan untuk pelatihan para perencana
pembangunan di daerah dengan kriteria dasar bagi peserta adalah sebagai berikut:
1). Peserta adalah perencana di instansi asalnya dan bertanggungjawab dalam
menyusun perencanaan program di wilayah kerjanya.
2). Sudah pernah mengikuti sosialisasi dan pelatihan yang terkait dengan PUG dan
analisis gender.
3). Jumlah peserta maksimal 35 orang.

2. Ruangan Pelatihan
• Penggunaan metode pembelajaran orang dewasa membutuhkan ruang
pelatihan yang cukup luas. Ini diperlukan agar penggunaan metode-metode
pembelajaran seperti role-play dan game bisa dilakukan. Ruangan yang
terlalu sempit akan menyulitkan peserta untuk bergerak, dan ruangan yang
terlampau luas juga perlu dihindari karena bisa mengganggu efektivitas proses
pembelajaran.
• Selain diperlukan satu ruangan yang besar untuk pleno, pelatihan juga
memerlukan minimal dua ruang yang lebih kecil yang akan digunakan sebagai
tempat praktek fasilitasi atau mengerjakan penugasan.
• Bentuk ruangan yang terlalu memanjang kalau bisa dihindari, atau disiasati
dengan layout ruangan yang sesuai. Usahakan memilih ruangan yang tidak
membatasi partisipasi dan interaksi peserta seperti pilar yang menghalangi di
tengah ruangan, atau ruangan yang terlampau gelap atau pengap.
• Setting ruangan diusahakan dalam bentuk-bentuk yang memudahkan fasilitator
dan peserta berinteraksi dan berperan aktif dalam proses pembelajaran seperti
bentuk U, meja bundar, atau beberapa meja persegi, dll.

3. Perlengkapan yang dibutuhkan
• Kebutuhan perlengkapan yang standar untuk pelaksanaan pelatihan ini antara
lain:
a. Laptop, LCD Projector, printer
b. Kamera
c. Papan pinboard, 8 buah

2

d. Kertas kartu metaplan, minimal 4 warna dalam beragam bentuk dengan
jumlah minimal 600 lembar atau post it
e. Paku untuk menempelkan kertas kartu metaplan
f. Spidol aneka warna,
g. Gunting, 8 buah
h. Selotip dan lem
i. Kertas A4
j. Flip chart atau kertas koran
k. Film/vidio singkat
l. Media massa/koran harian berjumlah sekitar 40 eks, kalau bisa beragam
jenis media dan tanggalnya
m. Hadiah sebagai reward untuk peserta
• Bahan dan alat bantu pelatihan sudah digandakan dan diperoleh peserta
sebelum pelatihan dilaksanakan.

4. Fasilitator
Pelatihan ini membutuhkan dua/tiga orang fasilitator dengan kriteria sebagai berikut:
1) Telah mengikuti pelatihan ini sebelumnya dan mempunyai pemahaman yang
mendalam tentang materi modul ini.
2) Berpengalaman dalam memfasilitasi suatu pelatihan bagi fasilitator dan menguasai
teknik-teknik fasilitasi.

5. Waktu untuk Persiapan
Dua minggu sebelum hari penyelenggaraan pelatihan, penyelenggara atau
penanggungjawab pelatihan sudah menetapkan fasilitator maupun para peserta secara
pasti, termasuk tempat penyelenggaraan pelatihan. Berbagai macam perlengkapan
yang dibutuhkan juga sudah harus siap 3 (tiga) hari sebelum memulai pelatihan.
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Kegiatan Persiapan

Waktu Persiapan

1. Penyusunan kerangka acuan kegiatan Tiga minggu sebelum pelaksanaan
pelatihan dan aspek administrasinya
pelatihan
2. Identifikasi awal peserta pelatihan dan Tiga minggu sebelum pelatihan
identifikasi fasilitator pelatihan
3. Penetapan fasilitator,peserta dan tempat Dua minggu sebelum pelatihan
penyelenggaraan
4. Pengiriman undangan kepada peserta dan Dua minggu sebelum pelatihan
fasilitator
5. Penyiapan kebutuhan pelatihan (materi/ Satu minggu hingga tiga hari
bahan fotokopi, bahan presentasi dan alat sebelum pelatihan
bantu lainnya, perlengkapan, dll)
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BAGIAN II

Pengantar Pelatihan

BAGIAN II
PENGANTAR PELATIHAN

SESI 1. PRE TES ATAU EVALUASI DIRI AWAL
Tujuan		

: Mengukur pemahaman awal peserta mengenai PPRG

Waktu		

: 15 menit

Metode		

: menjawab lembar pertanyaan

Alat bantu

: lembar pertanyaan evaluasi awal

Media		

: Lembar Kerja II.1.1

Langkah-langkah:
1. Fasilitator menjelaskan tujuan evaluasi awal. Peserta diminta menuliskan nama di
atas lembar kerja (lembar pertanyaan): LK II.1.1
2. Fasilitator membagikanLK II.1.1 untuk diisi oleh peserta saat itu juga. Apabila
sudah selesai lembar pertanyaan tersebut dikumpulkan oleh fasilitator.
3. Fasilitator memeriksa LK II.1.1 ini dan membuat tabulasi hasil untuk dibandingkan
dengan evaluasi diri akhir.

SESI 2: PENGENALAN PELATIHAN
Tujuan umum:
memberikan pemahaman kepada peserta tentang pola pelatihan sejak tahap persiapan
sampai tahap pasca pelatihan.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan alur pelatihan
2. Menjelaskan makna dan hasil yang diharapkan dari pelatihan ini
Waktu: 15 menit
Metode: CTJ
Alat bantu: laptop, proyektor
Media: Media.II.2.1, Media II.2.2, Media II.2.3 dan Media.II.2.4 (agenda pelatihan)
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Langkah-langkah:
1. Fasilitator memulai sesi ini dengan menjelaskan alur pelatihan kepada peserta
dengan menggunakan media II.2.1. dilanjutkan dengan menjelaskan tujuan
pelatihan serta hasil yang diharapkan dengan menggunakan media II.2.2.
2. Fasilitator menjelaskan materi pelatihan yang terdiri dari materi dasar, materi
inti dan materi penunjang dengan menggunakan media II.2.3.
3. Fasilitator menjelaskan agenda pelatihan dengan menggunakan media II.2.4.
(jadwal pelatihan)

Bahan bacaan:
Pengenalan pelatihan
Pelatihan TOT PPRG bagi daerah ini terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu:
Tahap Persiapan, Tahap Penyelenggaraan dan Tahap sesudah pelatihan
Tahap Persiapan difokuskan kepada penyiapan dan penentuan kriteria peserta
dan fasilitator, pengadaan sarana pelatihan, pemilihan tempat pelatihan dan
pemanggilan peserta serta permintaan kepada fasilitator.
Alur pelatihan:
Pelatihan dimulai dengan pengenalan pelatihan, perkenalan antar peserta dan
dengan fasilitator dan panitia, pencairan dan menggalang kebersamaan dengan
pembentukan kelompok kecil.
Proses selanjutnya terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap pemahaman substansi yang
terdiri dari konsep gender, mengenal isu gender, PUG, stranas percepatan PUG
melalui PPRG, analisis gender, PPRG dan tahap berikutnya tentang pemahaman
dasar-dasar TOT/TOF serta praktek fasilitasi.
Tujuan pelatihan
Tujuan Umum: setelah mengikuti pelatihan peserta mampu menjadi fasilitator dalam
pelatihan PPRG terutama untuk pembangunan daerah.
Tujuan Khusus: setelah mengikuti pelatihan ini peserta:
• Dapat menjelaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan landasan hukum PPRG,
strategi PUG dalam pembangunan, analisis gender metode GAP, perencanaan
responsif gender dan anggaran responsif gender, monitoring dan evaluasi PPRG
serta advokasi dan promosi PPRG;
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• Dapat   menjelaskan prinsip-prinsip BOD, komunikasi efektif, metode, media
pembelajaran, teknik fasilitasi dan SAP;
• Dapat melakukan fasilitasi yang efektif dalam pelatihan PPRG.

Hasil yang diharapkan adalah:
1. Melakukan dinamika kelompok;
2. Memahami strategi nasional PUG dalam pembangunan;
3. Memahami konsep PUG;
4. Melakukan analisis gender;
5. Melakukan penyusunan PPRG terutama untuk program pembangunan daerah;
6. Memahami mekaniskme dan sistem monitoring dan evaluasi PPRG;
7. Memahami advokasi dan promosi PPRG;
8. Menguasai teknik fasilitasi yang efektif;
9. Melakukan fasilitasi dalam proses belajar mengajar orang dewasa.

SESI 3: DINAMIKA KELOMPOK DAN PERKENALAN
Tujuan umum:
membangun kebersamaan dan kekompakan antara peserta dan antar peserta dengan
fasilitator dan panitia.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini :
1. Terjadi saling kenal antara peserta dan fasilitator serta terciptanya suasana yang
akrab dan kondusif untuk pelatihan orang dewasa.
2. Terbentuk kelompok kerja kecil yang akan digunakan dalam diskusi kelompok
pada sesi berikutnya.
Waktu		

: 45 menit

Metode		

: permainan, diskusi

Alat bantu

: kamera, kartu metaplan berwarna dan lembar profil diri

Media		

: Lembar Kerja II.3.1 (lembar profil diri)
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Langkah-langkah :
Langkah 1:Perkenalan (30 menit)
1. Fasilitator memperkenalkan diri dan tim.
2. Fasilitator meminta peserta untuk mengambil satu kertas berwarna yang tersedia
di meja (lima warna masing-masing 5 lembar).
3. Peserta diminta menuliskan nama mereka di bagian atas kertas, dan satu pernyataan
singkat tentang “bila karakter diri saya ibarat buah, maka saya seperti buah ….”
(misalnya, saya seperti buah nenas yang asem tapi menyegarkan). Karakter boleh
diganti dengan bunga atau yang lain.
4. Kemudian peserta diminta berdiri, dan tanpa bersuara mencari orang dengan
warna kartu yang sama dan membentuk kelompok dengan orang yang memiliki
kartu yang sama.
5. Fasilitator meminta mereka saling memperkenalkan diri dalam kelompok dan
menyampaikan apa yang mereka tulis di kartu tersebut. Kemudian secara bersamasama memberi nama kelompok berdasarkan campuran buah yang mereka miliki,
misalnya kelompok es buah, kelompok rujak dan lain-lain.
6. Setelah selesai, fasilitator meminta salah seorang dari anggota kelompok untuk
memperkenalkan semua anggota kelompoknya dalam pleno.
7. Bila proses perkenalan sudah selesai, fasilitator membagikan kepada setiap orang
lembar identitas diri untuk mereka isi (L.KII.3.1).
8. Pada rehat kopi pertama, fasilitator menggantungkan semua lembar identitas di
dinding ruang sidang utama.
9. Fasilitator pada hari pertama akan mengambil foto dari semua peserta, cetak foto,
dan menempelkan fotonya pada tempat yang tersedia di lembar identitas.
10.Permainan untuk perkenalan dapat dimodifikasi sesuai kondisi dan situasi.

Langkah 2. Membangun kebersamaan dan kekompakan kelompok (30 menit)
1. Fasilitator membagi peserta menjadi 4- 5 kelompok dengan meminta peserta
berhitung 1 sampai 4 atau 5 sesuai jumlah kelompok yang akan dibentuk. Peserta
nomor 1 bergabung menjadi 1 kelompok, nomor 2 menjadi 1 kelompok dan
seterusnya.
2. Masing-masing kelompok menunjuk ketua dan sekretaris atau sesuai organisasi
kelompok yang diinginkan.
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3. Setiap kelompok diminta mendiskusikan nama kelompok, simbol kelompok dan
alasan memilih nama tersebut. Nama kelompok dan alasannya berkaitan dengan
topik pelatihan.
4. Fasilitator meminta setiap kelompok menyepakati simbol kelompok dan yel-yel
yang menjadi ciri kelompok tersebut.
5. Fasilitator meminta setiap kelompok menggambar simbol kelompok pada selembar
kertas A4 dan menempatkannya pada meja masing-masing.
6. Fasilitator meminta setiap kelompok mendemonstrasikan yel-yel yang disepakati.
Hal ini berlaku selama pelatihan.
7. Pada akhir sesi, fasilitator meminta peserta untuk memilih ketua kelas dan sekretaris
atau sesuai struktur yang diinginkan.
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Lembar Kerja II.3.1
Alat Bantu
I. Lembar Profil Diri

Foto

1. Nama:
2. Nama karakter:
3. Usia:
4. Pekerjaan:
5. Kapan pertama terlibat dalam urusan mewujudkan kesetaraan gender (tahun):
6. Pengalaman dengan implementasi PUG (contoh):
7. Pengalaman dengan PPRG (contoh):
8. Harapan untuk pelatihan ini:
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SESI 4: HARAPAN DAN KEKHAWATIRAN
Tujuan umum:
mengetahui apa yang diharapkan dan dikhawatirkan oleh peserta selama pelatihan
untuk dijadikan salah satu bahan evaluasi pelatihan.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini dapat tersusun:
1. Hal-hal yang diharapkan peserta dari mengikuti pelatihan.
2. Hal-hal yang dikhawatirkan oleh peserta selama mengikuti pelatihan.
Waktu		

: 30 menit

Metode		

: diskusi

Alat bantu

: kertas koran atau flip chart dan kertas berwarna (dua warna)

Langkah-langkah:
1. Fasilitator membagikan kertas 2 (dua) warna (misalnya kuning dan hijau) kepada
masing-masing peserta.
2. Fasilitator meminta peserta menuliskan apa yang diharapkan dari pelatihan ini pada
kertas berwarna hijau dan apa yang dikhawatirkan pada kertas yang berwarna
kuning.
3. Fasilitator meminta peserta menempelkan kertas yang berwarna hijau pada
lembar flip chart yang sudah disiapkan oleh fasilitator dengan gambar pohon dan
bertuliskan harapan dan kertas berwarna kuning pada pohon kekhawatiran.
4. Fasilitator menempelkan kedua flip chart tersebut di dinding kelas.

11

SESI 5: KONTRAK BELAJAR
Tujuan umum:
Membangun kesepakatan dan disiplin yang diperlukan selama proses pelatihan
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini :
1. Peserta menyepakati aturan selama pelatihan seperti apa yang boleh dilakukan
dan apa yang tidak boleh dilakukan, yang biasanya akan mengganggu proses
pembelajaran selama pelatihan.
2. Peserta dan fasilitator disiplin mengikuti proses pembelajaran.
Waktu		

: 15 menit

Metode		

: Diskusi

Alat bantu

: kertas koran atau flip chart

Langkah-langkah:
1. Fasilitator memimpin peserta atau meminta ketua kelas untuk menyusun
aturan-aturan yang disepakati selama pelatihan dan meminta salah satu peserta
menuliskannya pada flip chart atau kertas plano, misalnya: pukul berapa dimulainya
proses pembelajaran setiap hari dan pukul berapa selesai, harus memakai tanda
identitas atau name tag, dll.
2. Fasilitator memimpin peserta untuk menyepakati hal-hal yang tidak boleh dilakukan
dan meminta salah satu peserta menuliskannya pada flip chart atau kertas koran,
seperti: terlambat masuk kelas, tidak menghidupkan dering telpon genggam, dll.
3. Menyepakati sanksi bagi yang melanggar aturan.
4. Fasilitator menempel kontrak belajar di dinding kelas selama pelatihan.
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Media I.3.1
Lembar Profil Diri

Foto

1. Nama:

2. Tempat dan tanggal lahir:

3. Pekerjaan:

4. Kapan pertama terlibat dalam urusan mewujudkan kesetaraan gender (tahun):

5. Pengalaman dengan implementasi PUG (contoh):

6. Pengalaman dengan PPRG (contoh):

7. Harapan untuk pelatihan ini:
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Nama:				

Media II.1.1

PELATIHAN PPRG DAN TEKNIK FASILITASI BAGI DAERAH
EVALUASI DIRI AWAL
________________________________________________________________________
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur.
Lingkari B bila pernyataannya benar dan S bila pernyataannya salah.
NO

SOAL

1

Gender berkaitan dengan perbedaan fungsi, peran,posisi,
kondisi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam
kehidupan sehari-hari yang tidak diyakini oleh masyarakat.

B

S

2

RPJMN, RENSTRA,RPJMD, RKPD, RENSTRADA dan RENJA
adalah
merupakan dokumen–dokumen dalam siklus
perencanaan daerah yang diatur oleh UU NO 25 Tahun 2004.

B

S

3

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan kebijakan
pemerintah dalam mencapai kesetaraan gender dalam
pembangunan mulai proses perencanaan, pelaksanaan,
monitoring dan evaluasi.

B

S

4

UU No 25 Tahun 2004 dan UU 17 Tahun 2003 adalah yang
mengatur sistem perencanaan pembangunan nasional serta
yang mengatur keuangan negara.

B

S

5

Penganggaran yang responsif gender adalah anggaran yang
mengakomodasikan kebutuhan, aspirasi dan pengalaman
serta situasi dan kondisi perempuan dan laki – laki.

B

S

6

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran
responsif gender adalah Gender Budget Statement (GBS)
sesuai dengan PMK 119/2009, PMK 104 / 2010 dan PMK
112/2012, dan PMK 94/2013.

B

S

7

Percepatan PUG melalui pelaksanaan PPRG saat ini menjadi
strategis sesuai dengan SE empat Menteri yaitu Menteri PPN/
Ketua Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri
dan Menteri PP & PA

B

S

8

Memberikan feed back dan penghargaan merupakan satusatunya prinsip Belajar Orang Dewasa (BOD)

B

S
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JAWABAN

9

Komunikasi asertif adalah kemampuan menyampaikan
pendapat, perasaan, sikap serta hal-hal tanpa menimbulkan
kecemasan pada orang lain serta tidak melanggar hak orang
lain.

B

S

10

Satuan acara pembelajaran merupakan rencana kegiatan
pembelajaran yang menjadi acuan bagi pengajar/trainer/
fasilitator pada setiap pertemuan

B

S

11

Berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar hanya
tergantung dari teknik penyampaian substansi/topik dari
pengajar.

B

S

Pilihan ganda: lingkari jawaban yang benar pada soal di bawah ini.
12.Yang termasuk Anggaran Rensponsif Gender adalah:
a. Anggaran khusus target gender (anggaran spesifik gender)
b. Anggaran kesetaraan gender
c. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender
d. a, b dan c benar

13.Untuk mengetahui perencanaan yang responsif gender berdasarkan Inpres No
9/2000 alat analisis gender yang lazim digunakan adalah:
a. Gender Analisis Pathway (GAP)
b. Metode analisis SWOT
c. Analisis gender dengan metode Harvard
d. Tidak ada yang benar

14.Dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG maka peran lembaga penggerak
(driver) menjadi sangat penting. Lembaga itu adalah:
a. Bappeda;
b. Badan Keuangan Daerah atau sejenisnya;
c. Inspektorat;
d. Badan PP & KB atau sejenisnya;
e. semuanya benar.
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15.Metode pembelajaran yang tepat untuk peserta diatas 60 orang adalah:
a. Curah pendapat
b. Ceramah
c. Bermain peran
d. Penugasan

16.Dalam proses komunikasi yang efektif, sikap asertif sangat di perlukan untuk
mengatasi hal-hal sbb:
a. Kecemasan
b. Dendam
c. Frustasi
d. Semua benar

17.Orang dewasa lebih mudah BELAJAR sesuatu jika hal yang dipelajari:
a. Berkaitan dengan pengetahuan yang sudah mereka miliki
b. Tidak relevan dengan tugas fungsinya dan diulang-ulang
c. a dan b benar
d. a dan b salah

18.Bentuk lain dari curah pendapat adalah:
a. Round Robbin
b. Role Play
c. Fish Bowling
d. Buzz Group

19.Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah:
a. Meningkatkan sikap positif warga belajar dan pengajar/fasilitator/trainer
b. Waktu proses belajar mengajar dapat diatur
c. Proses belajar lebih kondusif
d. Tidak ada yang benar
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20.Jenis AVA (audio visual aid) yang efektif dalam proses belajar mengajar adalah
kecuali:
a. Pengajar sendiri
b. Papan tulis
c. Video tape
d. Buku catatan

21.Keberhasilan suatu proses fasilitasi sangat tergantung dari:
a. Pemilihan media dan metode pembelajaran
b. Jumlah audiens
c. Ada atau tidaknya sound system
d. Peserta yang homogen

22.Sikap yang perlu di hindari sewaktu menyampaikan materi dengan menggunakan
komputer dan proyektor adalah:
a. Matikan proyektor atau tutup lensa bila anda tidak menggunakan slide
b. Fokuskan proyektor ke arah layar
c. Menghidupkan OHP dan memasang transparan (OHT)
d. Menghadap dan mengarahkan pembicaraan kepada audiens.

Selamat bekerja
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Kunci soal evaluasi awal
1. S					12. d
2. S					13. a
3. S					14. e
4. B					15. b
5. B					16. d
6. B					17. a
7. B					18. a
8. S					19. a
9. B					20. d
10. B					21. a
11. S					22. c
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BAGIAN III

Gender
dan Strategi PUG
dalam Pembangunan

BAGIAN III
GENDER DAN STRATEGI PENGARUSUTAMAAN GENDER

SESI 6. GENDER DAN PEMBANGUNAN
Tujuan Umum:
Meningkatkan kepekaan peserta tentang dampak pembangunan terhadap perempuan
dan laki-laki
Tujuan Khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep gender dan “jenis kelamin” secara benar.
2. Memformulasikan isu gender dalam pembangunan
3. Mengidentifikasi manifestasi kesenjangan gender dalam pembangunan.
Waktu		

: 45 menit

Metode		

: CTJ, Curah Pendapat, pembahasan, diskusi dengan metode

		
Alat bantu

market place atau kios pasar.
: metaplan berwarna (minimal 3 warna), masking-tape, spidol,

		 white board/pinboard, LCD, laptop.
Media		

: Media III.6.1 s/d media III.6.4

Langkah-langkah
Langkah 1: Memberikan dan menggali pemahaman mengenai konsep dasar “jeniskelamin” dan “gender”
1. Fasilitator membagikan metaplan dua warna kepada setiap peserta dan peserta
diminta menuliskan pendapatnya tentang “jenis-kelamin” dan “gender” di dua
metaplan tersebut.
2. Setelah diisi pendapatnya, masing-masing menempelkan ke whiteboard/papan/
flip-chart yang disediakan seperti contoh di bawah ini:

19

JENIS KELAMIN
---

-….

--

-….

-- -

---

-----

GENDER

---

--

-….

---- - ---- -

---- -

---- -

3. Fasilitator mengundang salah satu peserta untuk membaca hasil dari metaplan
yang ditempelkan, kemudian membahas dan menyimpulkan bersama peserta apa
yang dimaksud dengan “jenis kelamin” dan “gender” dengan menggunakan
Media III.6.1.

Langkah 2: Meningkatkan keterampilan untuk mengidentifikasi kesenjangan gender
dalam pembangunan
1. Fasilitator membagikan koran atau majalah yang berisikan artikel yang mengandung
isu gender kepada masing-masing kelompok.
2. Fasilitator meminta kelompok untuk mencari artikel tersebut dan membacanya
serta mendiskusikan hal-hal sesuai dengan LK III.6.1 sebagai berikut:
a. Identifikasi fenomena/fakta tentang isu gender;
b. Formulasikan isu strategis gender;
c. Apa penyebab timbulnya isu tersebut?,
d. Apa solusinya? dan
e. SKPD mana yang bertanggungjawab?
3. Masing masing kelompok menempelkan artikel dan hasil bahasan pada kertas
plano.
4. Fasilitator meminta setiap kelompok membaca dan mengkritisi hasil diskusi
kelompok lain secara bergantian menurut arah jarum jam. Bila ada pertanyaan
dan saran, kelompok yang bersangkutan menuliskan pada kertas meta plan dan
menempelkan pada bagian yang dikritisi.
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5. Fasilitator menjelaskan cara mengidentifikasi isu gender dalam pembangunan
dengan menggunakan media III.6.2
6. Fasilitator menjelaskan tentang kesetaraan gender dengan menggunakan media
III.6.3 serta media III.6.4 tentang indikator kesetaraaan gender.

Bahan bacaan

1. Laki-laki dan perempuan terlahir memiliki jenis kelamin yang bersifat kodrati,
universal, dan kekal. Misalnya: vagina dan rahim untuk perempuan; penis dan
sperma untuk laki-laki.
2. Nilai-nilai sosial budaya tempat laki-laki dan perempuan tersebut hidup
memberikan atribut-atribut sosial kepada laki-laki dan perempuan. Atribut ini
disebut gender, yang sifatnya kontekstual dan bisa berubah. Misalnya: laki-laki
penakluk; perempuan penurut.
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3. Atribut sosial ini kemudian menjadi dasar dalam pembagian kerja dan peran dalam
masyarakat tersebut. Misalnya: laki-laki pencari nafkah atau kepala keluarga;
perempuan terbatas sebagai ibu rumah tangga.
4. Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan dalam situasi laki-laki
dan perempuan dalam berbagai bidang yang berupa subordinasi, marginalisasi,
beban ganda, kekerasan pada perempuan serta pelabelan (stereotype). Intinya,
gender menjadi masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan,
antara lain:
a. Salah satu jenis kelamin dirugikan;
b. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya;
c. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan jenis kelamin
lain;
d. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.

Mengidentifikasi isu gender dalam pembangunan
1. Identifikasi fakta dan fenomena kesenjangan gender, sebab kesenjangan dan
faktor pendukung terkait dengan urusan tersebut dengan menggunakan kerangka
pohon masalah, sebagai berikut:

Fakta/fenomena

Faktor
Pendukung

Sebab
Kesenjangan
(Akar Masalah)

22

Isu
Strategis?

◊ Isu strategis merupakan suatu isu dengan ciri, antara lain:
• Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan.
• Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol,
manfaat) antara laki-laki dan perempuan.
• Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi,
marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan).
• Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal
pemerintah)
• Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat) atau bersifat
sistemik.
• Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan.
• Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain) atau
memiliki daya ungkit kepada penyelesaian masalah.
• Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan
perempuan.
◊ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin hak setiap warga
negaranya (perempuan dan laki-laki) untuk menikmati dan berpartisipasi dalam
pembangunan di berbagai bidang. Namun, ternyata dalam hal perolehan akses,
manfaat, dan partisipasi dalam pembangunan, serta kendali (control) terhadap
sumberdaya, masih terdapat kesenjangan antara penduduk perempuan dan lakilaki.

Memahami kesetaraan gender dalam pembangunan
a. Kesetaraan Gender
Laki-laki dan perempuan memiliki dan mendapatkan penghargaan yang setara
sebagai manusia di dalam berbagai aspek kehidupan dan sama-sama mendapatkan
akses, mampu berpartisipasi dan memiliki kontrol serta mendapatkan manfaat dari
intervensi pembangunan.
b. Indikator Kesetaraan
o Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator komposit yang
menggabungkan tiga aspek penting, yaitu peningkatan kualitas fisik
(kesehatan), intelektualitas (pendidikan), dan kemampuan ekonominya
(daya beli) seluruh komponen masyarakat dalam kurun waktu tertentu.
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o Indikator tingkat dampak: indikator yang bersifat makro yang biasanya
mengacu pada indikator yang disepakati secara nasional, misalnya:
 Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index-GDI) merupakan
indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia untuk
mengetahui kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan
perempuan.
 Variabel GDI: angka harapan hidup, pendidikan, pendapatan.
 Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measures-GEM)
merupakan indeks yang mengukur peran aktif perempuan dan kehidupan
ekonomi dan politik.
 Variabel GEM: partisipasi perempuan dalam politik, partisipasi dalam bidang
ekonomi, partisipasi dalam pengambilan keputusan serta penguasaan
sumber daya ekonomi.
 Tujuan Pembangunan Milenium atau Millenium Development Goals (MDGs),
terkait dengan tujuan “kesetaraan gender” terintegrasi ke dalam seluruh
tujuan MDGs serta upaya-upaya pemberdayaan perempuan.
o Indikator pada tingkat hasil/outcome, yakni indikator yang merupakan hasil
langsung dari pelayanan yang diberikan oleh SKPD dalam jangka waktu satu
sampai lima tahun.
Misalnya: Data/indeks yang menjelaskan hasil suatu layanan, seperti:
 populasi laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelayanan yang
berkualitas;
 jumlah rumah tangga miskin laki-laki maupun perempuan yang mendapat
pelayanan air bersih;
 jumlah pekerja laki-laki dan perempuan mendapatkan jaminan sosial tenaga
kerja;
 perempuan korban kekerasan yang mendapatkan pelayanan terpadu;
 capaian NSPK, SPM serta SOP.
o Indikator pada tingkat output, yakni indikator yang merupakan hasil
langsung dari suatu kegiatan, misalnya:
 Rasio laki-laki dan perempuan yang mendapatkan pelatihan agribisnis;
 Perempuan yang terlibat dalam Musrenbang;
 Rasio laki-laki dan perempuan dalam pengambilan keputusan
 dll.
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o Indikator spesifik gender, yakni indikator yang secara khusus terkait
dengan satu jenis kelamin saja, misalnya:


Angka kekerasan terhadap perempuan,

 Jumlah kasus trafficking di kalangan perempuan

SESI 7. KONSEP PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
Tujuan Umum:
Meningkatkan pengetahuan peserta tentang konsep & strategi PUG dan Pemberdayaan
Perempuan
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta memahami:
1. PUG sebagai strategi lintas sektor;
2. Pemberdayaan Perempuan sebagai salah satu urusan wajib;
3. Strategi percepatan PUG melalui PPRG.
Waktu		

: 45 menit

Metode		

: Curah gagasan, presentasi, diskusi fish bowl (pilihan)

Alat bantu: kartu meta plan beberapa warna, masking-tape, pinboard, laptop, LCD,
beberapa kartu-pos berisi tema program/kegiatan pemberdayaan perempuan dan
program/ kegiatan “pengarusutamaan gender”.
Media		

: media III.7.1 sampai Media III.7.9, LK III.7.1 sampai LK III.7.4

Langkah-langkah
Langkah 1: Mengidentifikasi program/kegiatan terkait PUG dan Pemberdayaan
Perempuan
1. Fasilitator menjelaskan pengertian PUG, Women In Development (WID) dan
Gender And Development (GAD)media III.7.1
2. Fasilitator menjelaskan perbedaan antara PUG dan Pemberdayaan Perempuan
sebagai urusan wajib pemerintah daerah dengan menggunakan media III.7.1
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Langkah 2 : Pemahaman tentang PUG sebagai strategi dalam pembangunan dan
program/kegiatan pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok yang sudah terbentuk.
2. Fasilitator membagikan kartu pos yang sudah disiapkan (Media III.7.2) dan
bertuliskan jenis program/kegiatan, masing-masing kelompok 7 kartu pos.
3. Peserta diminta mencermati program/kegiatan yang tertera dalam kartu-pos dan
mendiskusikan hal-hal sebagai berikut (LK III.7.1):
a. Apakah program/kegiatan dimaksud termasuk PP atau PUG? Mengapa masuk
kategori PP dan mengapa masuk dalam kategori PUG, berikan argumentasinya?
b. Siapa yang menjadi sasaran kegiatan dimaksud?
c. Apa kira-kira dampak kegiatan tersebut bagi perempuan dan laki-laki?
4. Fasilitator meminta kelompok untuk menuliskan hasil diskusi pada kertas plano
atau laptop dan memaparkannya.
5. Fasilitator meminta kelompok lainnya memberikan tanggapan dan merumuskan
hasil diskusi dan mencatat hal-hal yang baru.

Langkah 3: Membangun argumen terkait dengan isu gender dalam pembangunan
1. Fasilitator meminta kelompok untuk membahas Apa relevansi/hubungan isu
gender dalam pembangunan berdasarkan bahan diskusi pada langkah 2 (Media
III.7.2). Bangunlah argumentasi Anda tentang hal ini. Tulis jawaban tersebut dalam
kartu-kartu metaplan.
2. Kelompokkan jawaban dalam kartu-kartu metaplan tersebut berdasarkan isu/
argumentasi utama sesuai LK III.7. 2 sebagai berikut:
• tujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil dan setara;
• kewajiban negara untuk melindungi masyarakat terkait  HAM;
• kontribusi terhadap tujuan khusus pembangunan, misalnya pencapaian MDGs.
3. Fasilitator membahas hasil diskusi kelompok tersebut bersama peserta.

Langkah 4: Memahami Stranas Percepatan PUG melalui PPRG
1. Fasilitator menjelaskan tujuan dari Stranas Percepatan PUG melalui PPRG dengan
menggunakan Media III. 7.3
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2. Fasilitator mempresentasikan amanat dari Stranas Percepaatan PUG melalui PPRG
(Media III.7.4) dan mendiskusikan dengan peserta
3. Fasilitator menjelaskan arah kebijakan Stranas Percepatan PUG melalui PPRG,
dengan menggunakan Media III. 7.5
4. Fasilitator menjelaskan sasaran dari Stranas Percepatan PUG melalui PPRG dan
mendiskusikan dengan peserta dengan menggunakan Media III.7.6.

Langkah 5: Mendalami fungsi lembaga penggerak PUG dan PPRG di daerah serta
mekanisme kerja
1. Fasilitator mempresentasikan peran Lembaga Penggerak (driver) dalam Pokja
Daerah dengan menggunakan media III. 7.7.
2. Fasilitator membagi peserta sesuai kelompok yang sudah terbentuk
3. Fasilitator menjelaskan tugas kelompok dan bahan diskusi dengan menggunakan
LK III. 7.3 sebagai berikut.

LK III. 7.3.Form Disko Penggerak:

No

Aspek

1

Dasar Hukum

Kondisi

Perma-

Tan-

Pelu-

saat ini

salahan

tangan

ang

Rencana Tindak Lanjut
2013

2014

2015

Penang
gung
jawab

Pelaksanaan
PUG melalui
percepatan
PPRG
2

Komitmen
Pemahaman

3

Kelembagaan
PUG

4

Instrumen
PUG

5

Kapasitas
SDM

6

Data Terpilah

7

Jejaring
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Penjelasan:
1) Kolom 3/kondisi saat ini, agar diisi apa yang telah dicapai dalam pelaksanaan
PUG dan PPRG di daerah Anda. Misal: untuk aspek hukum telah ada PERDA
tentang PUG.
2) Kolom 4/masalah agar diisi permasalahan. Contoh: kenapa PERDA tidak jalan.
3) Kolom 5/tantangan, diisi apa yang menjadi tantangan atau hambatan dalam
pelaksanaan Perda tsb.
4) Kolom 6/peluang agar diisi dengan situasi atau keadaan yang akan mendukung
terlaksananya PPRG/PUG di setiap aspek, baik untuk Tahun 2013, 2014 dan
2015.
4. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi
kelompok dan minta tanggapan dari kelompok lainnya.

Langkah 6: Penggalangan Kesepakatan bersama antar SKPD Penggerak dan SKPD
pelayanan publik, melalui diskusi kelompok dengan metode “take and give”:
1. Fasilitator menyiapkan kertas plano dengan judul masing-masing, sebagai berikut:

I. Komitmen Badan Administrasi Keuangan Daerah (BAKD) terkait percepatan
PUG
II. Komitmen Bappeda terkait percepatan PUG
III. Komitmen Badan/Biro Pemberdayaan Perempuan
IV. Komitmen SKPD pelayanan publik terkait percepatan PUG.

2. Fasilitator membagi peserta menjadi 4 (empat) kelompok atau sesuai kelompok
yang sudah terbentuk dan kepada masing-masing kelompok diberikan spidol
warna yang berbeda.
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3. Masing-masing kelompok membahas topik yang sama seperti tertera pada kertas
plano (4 topik), tetapi dari sisi yang berbeda.
4. Hasil diskusi kelompok dituliskan di atas kertas plano dengan menggunakan spidol
warna kelompok.
5. Setelah putaran I selesai, kelompok I bergeser ke kelompok II, kelompok II ke
tempat yang tadi dikerjakan kelompok III, dan kelompok III pergi ke kelompok IV
dan kelompok IV ke tempat yang tadi ditempati kelompok I.
6. Demikian dilakukan sampai 4 (empat) putaran, sehingga dalam waktu singkat akan
ada akumulasi jawaban dengan topik yang sama, bahasan dari sudut berbeda.

Langkah 6. Memahami landasan hukum terkait dengan PUG dan PPRG
1. Fasilitator menggali pengetahuan peserta tentang landasan hukum yang langsung
berhubungan dengan pelaksanaan strategi PUG dengan metode diskusi kelompok
dengan pertanyaan sesuai dengan LK III.7.4 sebagai berikut:
a. Identifikasi landasan hukum yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan
PUG.
b. Sebutkan inti dari peraturan/perundang-undangan tersebut.
c. Sebutkan sasarannya (Pusat/KL atau Daerah).
2. Fasilitator meminta masing-masing kelompok menuliskan hasil diskusi di kertas
plano dan secara bergantian mempresentasikan hasil diskusinya.
3. Fasilitator meminta kelompok lain menanggapi dan memberikan saran/masukan.
4. Fasilitator menutup sesi ini dengan memaparkan landasan hukum terkait dengan
PUG.

Bahan bacaan:
Lembar Kerja Curah Gagasan PUG dan Pemberdayaan Perempuan
Contoh program dan kegiatan terkait PUG dan pemberdayaan perempuan
Nama Kegiatan
1. Pemberian beasiswa pendidikan
menengah dan tinggi bagi
perempuan berprestasi

Urusan wajib
Pengarusutamaan
pemberdayaan gender/ tanggungjawab
perempuan
SKPD lain
PUG, Dinas Pendidikan
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2. Fasilitasi upaya perlindungan
perempuan terhadap tindak
kekerasan

Urusan wajib,
BPP

3. Pelatihan penyusunan data pilah
gender bidang pendidikan

Urusan wajib
BPP (pelayanan
internal)

4. Penyusunan data pilah gender
bidang pendidikan

PUG, Dinas Pendidikan

5. Sosialisasi dan advokasi kebijakan
penghapusan buta aksara
perempuan (PBAP)

PUG, Dinas Pendidikan

6. Peningkatan kesertaan ber KB bagi
pria

PUG, BKKBN

7. Peningkatan pelayanan kesehatan
ibu dan anak

PUG, Dinas kesehatan

Pendekatan WID atau Perempuan Dalam Pembangunan, adalah:
• Kesejahteraan
• Kesetaraan (Equity)
• Mengatasi Kemiskinan
• Efisiensi
• Pemberdayaan (Empowerment )
Kesejahteraan (Welfare): Fokus pada perempuan miskin, terutama peran perempuan
sebagai istri/ibu, sebelum tahun 1980-an.
Kesetaraan (Equity): Fokus pada persamaan hak antara perempuan dan laki-laki
dalam menikmati manfaat pembangunan.
Kemiskinan: Perempuan adalah yang termiskin dari kelompok “masyarakat yang
miskin”, terkait dengan peningkatan pendapatan dan akses terhadap sumberdaya
ekonomi menengah/kecil.
Efisien: Penekanan pada perlunya partisipasi perempuan untuk mencapai pembangunan
yang lebih baik, dengan asumsi peningkatan pendapatan akan meningkatkan
kesejahteraan. Pemberdayaan perempuan melalui partisipasi perempuan dalam
bidang ekonomi akan berdampak pada tercapainya kesetaraan antara laki-laki dan
perempuan dalam menikmati pembangunan.
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Pemberdayaan (Empowerment): Fokus pada peningkatan kapasitas perempuan dalam
pengambilan keputusan untuk meningkatkan taraf hidup perempuan di bidang sosial,
terutama terkait dengan Hak Asasi Perempuan.
Perempuan dan Pembangunan /Women And Development Approach (WAD)
Awal:
Perubahan berawal dari adanya teori “modernisasi” atau “kebebasan tentang hak”
sekitar pertengahan tahun 1970-an
Fokus:
Perempuan adalah bagian dari pembangunan, oleh karena itu perlu keterlibatan
perempuan dalam proses pembangunan merupakan sesuatu keharusan (“myth”).
Jadi fokus kegiatan diarahkan pada relasi antar perempuan dan proses pembangunan.
Sedangkan pendekatannya adalah:
Kontribusi:
• Disadari bahwa perempuan merupakan salah satu “aktor ekonomi” di dalam
lingkungan/masyarakat.
• Perempuan dalam kegiatan publik dan rumah tangga merupakan pusat ketahanan
struktur-sosial.
• Keberadaan perempuan yang terintegrasi dalam pembangunan akan berdampak
dalam tumbuhnya pembangunan yang berkelanjutan.
Pendekatan Gender and Development -1 (GAD)
Awal:
Pendekatan GAD sebagai alternatif lain disamping fokus pada WAD yang berkembang
sekitar tahun 1980-an.
Fokus:
Pandangan secara menyeluruh “holistics” di segala bidang pembangunan dalam
kehidupan perempuan dan penekanan pada peran-peran gender.
Kontribusi
• Solidaritas perempuan tidak secara eksklusif  menimbulkan kecemburuan laki-laki
yang sensitif atas kemajuan perempuan.
• Mengakui kontribusi perempuan di dalam ekonomi rumah tangga maupun di
ranah publik.
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Isi dari Stranas percepatan PUG Melalui PPRG berdasarkan Surat Edaran
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor:
SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011
tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).
1. Pelaksanaan PUG melalui PPRG setiap Kementerian/Lembaga dan
Pemerintah Daerah agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1. Penanggung jawab pelaksanaan PPRG sekaligus penggerak PPRG adalah:
Kementerian PPN/Bappenas (Bappenas), Kementerian Keuangan (Kemenkeu),
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP dan PA).
2. Pembagian peran dan tanggung jawab keempat penggerak mengacu pada
tugas pokok dan fungsi dari instansi masing-masing, sesuai Peraturan Presiden
Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara, seta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (sebagaimana tercantum dalam Lampiran
II Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG).
3. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar menggunakan Strategi
Nasional Percepatan PUG melalui PPRG sebagai dasar dalam berkonsultasi
mengenai PPRG.
4. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah agar melaksanakan PPRG dalam
penyusunan RKA-K/L dan RKA-SKPD dengan tetap mengacu pada peraturan
yang berlaku.
5. Dalam melaksanakan PPRG, Kementerian/Lembaga agar:
a. Mengutamakan program-program prioritas pembangunan
sebagaimana tersebut pada Buku I RPJMN 2010 -2014;

nasional,

b. Memberikan konfirmasi kepada Kementerian PPN/Bappenas dengan
memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan dalam PPRG Tahun
2012 dan tahun berikutnya;
c. Menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjuk dengan GBS (Gender Budget
Statement) Tahun 2012 yang telah disusun, kepada Kementerian Keuangan
cq Direktur Jenderal Anggaran, dan salinan kepada Menteri PPN/Kepala
Bappenas dan KPP dan PA dan tahun berikutnya.
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6. Dalam melaksanakan PPRG yang dibiayai oleh APBD, Pemerintah Daerah agar:
a. Mengutamakan program-program prioritas pembangunan daerah yang
mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target-target
MDGs, dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan RKA
SKPD;
b. Memilih/menentukan program utama untuk dimasukkan pada awal
penerapan PPRG; serta
c. Menyerahkan dokumen PPRG yang ditunjukkan dengan GBS (Gender
Budget Statement) yang telah disusun kepada BAKD (Badan Administrasi
Keuangan Daerah), dan salinan kepada Menteri Dalam Negeri cq Direktorat
Jenderal Bina Pembangunan Daerah.
Himpunan dokumen PPRG yang disampaikan kepada keempat Menteri tersebut
di atas menjadi dasar acuan dalam mengukur capaian pelaksanaan PUG dalam
administrasi pemerintahan, dan akan digunakan dalam pengukuran capaian
RPJMN 2010 – 2014.
2. Lembaga driver dalam POKJA Daerah
Dalam Anggota POKJA dikenal dua peran: Peran Driver dan Peran Services.
1. Driver terdiri dari Bappeda, Badan PP&KB atau sejenisnya, Badan Keuangan
Daerah, dan Inspektorat Daerah;
 Bappeda sebagai lembaga yang mengkoordinasikan perencanaan;
 Badan PP&KB sebagai penggerak dan bantuan teknis substansi PUG;
 BKD selaku koordinasi dan supervisi penganggaran;
 Inspektorat sebagai lembaga supervisi dan evaluasi kegiatan
2. Services adalah SKPD-SKPD yang mempunyai kegiatan langsung kepada
sasaran inti.
3. Koordinasi dan sinkronisasi PUG dan PPRG paling utama ada pada lembaga
driver yang menggerakkan POKJA
3. Anatomi Tim Penggerak PPRG di Daerah Berdasarkan PP No. 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah jo Permendagri No. 57 Tahun 2007 Tentang
Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
BAPPEDA
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencana
penyelenggaraan pemerintahan daerah.

33

 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan
pembangunan daerah.
 Fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan
daerah; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh kepala badan.
 Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
gubernur melalui sekretaris daerah.

BIRO KEUANGAN
Tugas:
Membantu sekretaris daerah menyiapkan bahan-bahan pembinaan dan
penyusunan kebijakan penyelenggaraan di bidang keuangan dan manajemen
asset lingkup Pemda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Fungsi :
 Pelaksanaan pelayanan administratif dan kegiatan keuangan daerah.
 Penyiapan bahan penyusunan dan kebijakan di bidang keuangan daerah.
 Pelaksanaan kegiatan pengelolaan administrasi keuangan daerah di lingkungan
Pemda sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 Pelaksanaan kegiatan tata usaha biro.

BADAN PP dan KB
 Badan PP dan KB adalah lembaga teknis daerah yang merupakan unsur
pendukung tugas kepala daerah.
 Kepala Badan PP dan KB berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada gubernur melalui sekretaris daerah.
 Badan PP dan KB mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah yang bersifat spesifik.
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 Badan PP dan KB menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai
dengan lingkup tugasnya;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh gubernur sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
 Badan PP dan KB dipimpin oleh Kepala Badan.

INSPEKTORAT
 Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan
atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota
 Dalam melaksanakan tugasnya Inspektorat menyelenggarakan fungsi :
a. perencanaan program pengawasan;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
 Inspektorat dipimpin oleh Inspektur.
 Inspektur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
langsung
kepada gubernur dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari sekretaris daerah.

Peran lembaga driver dan lembaga pelayanan dalam mendukung POKJA PUG (Media
III.9.4)
NO.

INSTITUSI

1

BAPPEDA

2

BPP&KB

PERAN
Koordinasikan

TINDAK LANJUT
Menyusun panduan perencanaan RG

perencanaan

(RPJMD,RKP,Renstra, Renja)

Penggerak dan bantuan

Menyiapkan dan melaksanakan

teknis substansi PUG

pelatihan tentang PUG, analisis
gender, dan GBS
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3

4

5

BADAN

Penyusunan dan kebijakan

Membuat Surat Edaran (circular

KEUANGAN

di bidang keuangan

letter) utk ARG

DAERAH

daerah.

INSPEKTORAT

Pemeriksaan, pengusutan,

Memasukkan ARG dalam panduan

pengujian, dan penilaian

pengawasan dan melakukan supervisi

tugas pengawasan.

tentang ARG

Pemberian pelayanan

Melakukan analisis gender dan

langsung kepada sasaran

membuat GBS

SKPD SERVICES

4. Tim Penggerak PPRG dalam Bingkai Pola Hubungan Kerja berdasarkan Permendagri
No. 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat
Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
1. Prinsip-prinsip pola hubungan kerja antar perangkat daerah adalah sebagai
berikut:
 Saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan
publik yang berkelanjutan;
 Saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masingmasing perangkat daerah;
 Saling memberi manfaat: dan
 Saling mendorong kemandirian masing-masing perangkat daerah yang
mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas
kepemerintahan.
 Penyelenggaraan tugas, fungsi, dan wewenang perangkat daerah dilakukan
melalui hubungan kerja yang meliputi:
1) konsultatif;
2) kolegial;
3) fungsional;
4) struktural; dan
5) koordinatif.
 Pelaksanaan hubungan kerja memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas,
profesionalitas, dan keterpaduan.
2. Hubungan kerja meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a. penyusunan dan penetapan kebijakan untuk dijadikan pedoman dan arahan
bagi semua instansi terkait;
b. penetapan rencana strategis yang melibatkan semua instansi terkait;
c. pengintegrasian rencana program dari berbagai instansi, lembaga, dan
organisasi melalui rapat koordinasi;
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d. pembahasan berbagai hal yang perlu dikonsultasikan dan ditangani bersama
melalui temu konsultasi;
e. pembentukan gugus kerja yang melibatkan berbagai instansi terkait untuk
menangani berbagai persoalan yang perlu dipecahkan secara bersama;
f. pembentukan badan/lembaga/wadah yang diperlukan untuk menangani
fungsi-fungsi koordinasi pembinaan secara menyeluruh; dan
g. penelitian dan pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
program dan koordinasi pelaksanaan program.
3. Matriks Strategi Nasional Percepatan PUG melalui PPRG
No.
I

Uraian

Target
2012

2013

Penanggung
2014

Jawab

Penguatan Dasar Hukum
a. Penetapan Tim Penggerak

berlaku

4 K/L

PPRG

Penggerak

b. Penyusunan peraturan
untuk pelaksanaan PPRG di
daerah:
- Revisi Permendagri
No. 54/2010 tentang
Pelaksanaan PP No.
8/2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan,
Pengendalian, dan

Assessment

Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan

Ditetapkan &

Daerah (Ditjen Bangda)

uji coba

- Revisi Pedoman
Penyusunan APBD

Uji coba

uji coba

Kemendagri

(Bangda,

(Bangda,

Keuda, dan

Keuda, dan

OTDA)

OTDA)

(tahunan)-Ditjen Keuda
- Revisi Permendagri
No. 13/2006 tentang
Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Ditjen
Keuda)
- Revisi Permendagri
tentang Evaluasi Kinerja
(Ditjen OTDA)
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No.

Target

Uraian

2012

c. MOU Kementerian PP dan
PA dengan K/L

II

2013

Penanggung
2014

Jawab

11 K/L

10 K/L

5 K/L

Kementerian

(Kemenkokesra,

(Lemhanas,

(BNPB,

PP dan PA

Kemenparekraf,

BNN, BNPB,

LAN, BKN,

Kemensos, MA,

Kemenpora,

Kejaksaan

KPU, Kemhan,

Kemlu,

Agung,

Kementan,

Kemenperin,

Setneg)

Kemendag,

BPN,

Kem ESDM,

Kemenpera,

Kem BUMN,

KPU,

Kem PDT)

Kemenhan)

Penguatan Koordinasi
1 Perencanaan
a. Sosialisasi PPRG
- Umum (PMK RKA-K/L)

Semua K/L

Semua K/L

Semua K/L

Kemenkeu
(DJA)

- Umum (Renja)

Semua K/L

- Internal K/L Penggerak

- Khusus PPRG K/L

Semua K/L

Semua K/L

Bappenas

Semua unit

Semua

Semua

Masing-

dan/atau kantor

unit dan/

unit dan/

masing

vertical

atau kantor

atau kantor

Penggerak

vertikal

vertikal

34 K/L

36 K/L

28 K/L

Kementerian
PP dan PA

- Daerah

(fokus

pada

instansi penggerak)

20 Pemprov

32 Pemprov

(Dekon)

- TAPD dan Tim Banggar
(khusus

10 Pemprov
33 Pemprov

PP dan PA
33 Pemprov

33 Pemprov

Penyusunan

Kemendagri
(Keuda dan

RAPBD)

Bangda)

b. Advokasi PPRG bagi pejabat

23 K/L

eselon 1 dan 2 serta DPR/D

- Umum – Pagu Anggaran
(Sekjen/Sesmen

Kementerian

Semua K/L

Panitia

Panitia

Anggaran

Anggaran

DPRD di 33

DPRD di 33

Provinsi

Propinsi

Semua K/L

Semua K/L

dan

Kemenkeu
(DJA)

Karoren)
- Umum – Musrenbangpus
(Sekjen/Sesmen
Karoren)
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dan

Semua K/L

Semua K/L

Semua K/L

Bappenas

No.

Target

Uraian
- Internal
Penggerak

- Khusus PPRG K/L

2012
Instansi

2013

Penanggung
2014

Jawab

Badan PP KB,

Badan

Badan

Masing-

Bappeda

PP KB,

PP KB,

masing

Bappeda,

Bappeda,

Biro

Biro

Keuangan

Keuangan

untuk

untuk

Provinsi dan

Provinsi dan

Kabupaten/

Kabupaten/

23 K/L

Penggerak

Kota

Kota

9 K/L

7 K/L

Kementerian
PP dan PA

(Kemendikbud,

(Lemhanas,

(Kejaksaan

Kemenag,

Polri, Kemlu,

Agung,

Kemenhukham,

KPAN, Kem

BNPB, LAN,

Kemendagri,

Ristek, Kem

BKN, Setneg,

Kemhan,

Perbatasan

MK, Setkab)

Kemen LH,

Wilayah,

Kemenparekraf,

Kem BUMN,

BNN,

Kemenpora,

Kementerian

Kemenko-

PU, Kem ESDM,

Kesra)

Kemenpera,
Kemenhub,
BPN, Kementan,
Kemenhut, KKP,
Kemnakertrans,
Kemenkominfo,
Kemen PDT,
Kemendag,
Kemenperin,
Kem KUKM,
Kemenko
Perekonomian)
- Khusus PPRG DPR

Panitia

Komisi 8

Anggaran

Banggar

Komisi 8

Kementerian
PP dan PA

c. Penyusunan RKP

28 K/L

34 K/L

Seluruh K/L

Bappenas

d. Penyusunan RKPD

33 Provinsi

33 Provinsi

33 Provinsi

Kemendagri

(Permendagri 41)

(Bangda)
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No.

Target

Uraian

e. Mekanisme Penggerak dan

2012
Disusun

Juklak PPRG

2013

Penanggung
2014

Jawab

Disahkan

Kementerian

dan

PP dan PA

diterapkan
f. Standarisasi fasilitator/
spesialis gender
f. Advokasi Kepala Daerah

Tingkat

Tingkat

Kementerian

Nasional

Provinsi

11 prov

11 rov

11 prov

PP dan PA

Uji coba

berlaku

dan DPRD

Kementerian
PP dan PA

g. PPRG dimasukkan dalam
Diklatpim (LAN)

Kementerian
PP dan PA,
Bappenas,
Kemenkeu

Uji coba

barlaku

Bappenas

+ 10 K/L

+ 10 K/L

33 Pemprov

Kementerian

10 Pemprov

10 Pemprov

h. PPRG dimasukkan dalam
kurikulum Pelatihan
Fungsional Perencanaan
(Bappenas- Pusbindiklatren)
2.

Penganggaran
a. Pelatihan analisis gender,
Lembar ARG, dan Kerangka

PP dan PA

Acuan

bersama

Responsif Gender

Kemendagri

- Isu gender pada level

(Bangda)

kebijakan, & NSPK
b. Pendampingan penyusunan
ARG
c. Penyusunan instrumen
penelaahan Lembar ARG

28 K/L

34 K/L +

+10 Pemprov

Pemprov

Sudah

diterapkan

33 Pemprov

Kementerian
PP dan PA

diterapkan

disepakati +

Bappenas dan
Kemenkeu

sosialisasi
d. Pelatihan Penelaahan

23 K/L

Lembar ARG Pusat
e. Pelatihan Penelaahan

+ 10

33 Pemprov

Pemprov
+10 Pemprov

4 Pemprov

Kementerian
PP dan PA

10 Pemprov

Lembar ARG Daerah

Kemendagri
(Bangda dan
Keuda)

3.

Pelaksanaan
a. Penelaahan Lembar ARG

28 K/L

34 K/L

36 K/L

Bappenas

-

34 K/L

36 K/L

Masing-

(trilateral meeting RKP)
b. Implementasi Lembar ARG
(kegiatan yang ada Lembar
ARG nya)
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masing K/L

No.

Target

Uraian

c. Implementasi Lembar ARG

2012
-

2013

Penanggung
2014

Jawab

7 Pemprov

5 Pemprov

Kemendagri

daerah (kegiatan yang ada

(Sulteng,

(Maluku

(Bangda,

Lembar ARG-nya)

Jateng, Kep.

Utara,

Otda, dan

Riau, Jatim,

DKI, Sulut,

Keuda)

Kaltim, NTB,

Malukui,

Sumsel)

Kalsel)

Pemprov

Pemprov

d. Koordinasi pelaksanaan
Lembar ARG Daerah
e. Pembentukan Sekretariat

Kemendagri
(Bangda)

Dirintis

PPRG Pusat

Ditetapkan

Evaluasi

Bappenas

Evaluasi

Kemendagri

dan
berfungsi

f. Pembentukan Sekretariat
Daerah

Dirintis

Ditetapkan

(Bangda)

dan
berfungsi

4.

Pemantauan
a. Pemantauan Penyusunan

34 K/L

Kementerian

Lembar ARG

PP dan PA
34 K/L dan

5 Provinsi

Kementerian

kegiatan-kegiatan yang ada

15 Provinsi

(Maluku

PP dan PA,

Lembar ARG-nya

(Sumut,

Utara,

Kemendagri

Banten, DIY,

DKI, Sulut,

(Keuda dan

Jabar, Sulsel,

Maluku,

Bangda)

Kalbar,

Kalsel)

b. Pemantauan pelaksanaan

Lampung,
Bali, Sulteng,
Jateng, kep
Riau, Jatim,
Kaltim, NTB,
Sumsel)
5.

Evaluasi
a. Evaluasi kegiatan-kegiatan
yang sudah ada Lembar

Penerapan

Kementerian

SPAN

PP dan PA,

ARG-nya (pusat dan daerah)

Kemendagri
(Bangda,
Keuda, dan
Otda)

b. Mekanisme penghargaan
(rewards) PPRG

disusun

Uji coba di 7

Kemenkeu,

K/L perintis

Bappenas,
serta
Kementerian
PP dan PA
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Dasar Hukum terkait dengan PUG
A. Peraturan Presiden No.5 Tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014
o Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan (KGPP) dalam RPJMN 20102014, dalam Buku I tercantum 11 Prioritas Nasional dan Prioritas Lainnya yang
mengangkat Bidang Kesejahteraan Rakyat dengan substansi inti: perumusan
kebijakan dan pedoman bagi penerapan pengarusutamaan gender (gender
mainstreaming) oleh Kementerian Negara dan Lembaga Pemerintah Non
Kementerian lainnya, termasuk perlindungan bagi perempuan dan anak
terhadap berbagai tindak kekerasan;
o Buku II Prioritas 11 Bidang pada butir-1 mencantumkan: Kebijakan
pengarusutamaan dan lintas bidang  Pengarusutamaan Gender (PUG);
butir-2: Pembangunan sosial budaya dan kehidupan beragama; sub-bidang:
pembangunan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, dengan
Fokus Prioritas: Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan
perempuan.
o Pengarusutamaan Gender dalam Buku II Bab I (1)
 Pengarusutamaan gender dalam pembangunan adalah strategi yang
digunakan untuk mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki
dan perempuan Indonesia dalam mengakses dan mendapatkan manfaat
pembangunan, serta meningkatkan partisipasi dan mengontrol proses
pembangunan.
 PUG dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif (sudut pandang)
gender ke dalam proses pembangunan di setiap bidang.
 Penerapan pengarusutamaan gender akan menghasilkan kebijakan publik
yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan
merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.
 Piranti analisis yang dapat digunakan untuk strategi pengarusutamaan
gender antara lain adalah “Alur Kerja”.
 Analisis Gender (Gender Analysis Pathway – GAP).
 Dengan demikian diharapkan bahwa pengintegrasian gender ke dalam
siklus perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah akan
membuat pengalokasian sumber daya pembangunan menjadi lebih efektif,
akuntabel, dan adil dalam memberi manfaat kepada perempuan dan lakilaki.
o Kebijakan/Isu Nasional PUG dalam Buku II Bab I (1)
 Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan dalam pembangunan,
melalui harmonisasi peraturan perundangan dan pelaksanaannya di semua
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tingkat pemerintahan, dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.
 Peningkatan perlindungan perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan,
melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan.
 Peningkatan kapasitas kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan.
o Sinkronisasi Pusat dan Daerah dalam pencapaian prioritas nasional; Prioritas
lainnya: Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Perekonomian dan Kesejahteraan
Rakyat (dalam Buku III), adalah sebagai berikut:
a. Substansi Inti/Kegiatan Prioritas:
 Kesejahteraan Rakyat: Perumusan kebijakan dan pedoman bagi
penerapan PUG oleh Kementerian dan Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Pemerintah Non Kementerian Lainnya, termasuk perlindungan
bagi perempuan dan anak terhadap berbagai tindak kekerasan 
Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan.
b. Instansi Pelaksana:
Perlindungan Anak.

Kementerian

Pemberdayaan

Perempuan

dan

c. Sasaran Pelaksanaan di Wilayah: Sumatera, Jawa-Bali, Kalimantan, Sulawesi,
Nusa Tenggara, Maluku, Papua.
 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang sosial,
politik, dan hukum.
 Meningkatnya jumlah kebijakan pelaksanaan PUG di bidang ekonomi.
 Meningkatnya jumlah kebijakan perlindungan perempuan terhadap
berbagai tindak kekerasan.

B. PMK 94 tahun 2013 (Media III.8.2.)
1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2013
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga butir 1.3.2 Pagu Anggaran; Trilateral Meeting
 K/L, PPN/Bappenas & Keuangan; butir.c: Mendapatkan komitmen bersama
terhadap Rancangan Awal RKP a.l. Anggaran Responsif Gender (ARG ).
2. BAB 4. Ketentuan dalam Pengalokasian Anggaran
Penyusunan anggaran biaya suatu output kegiatan yang tertuang dalam RKAK/L juga mengacu pada peraturan-peraturan yang mengatur secara khusus.
Peraturan dimaksud meliputi peraturan tentang: Bagan Akun Standar (BAS),
sumber dana kegiatan, jenis satker yang melaksanakan kegiatan, dan perspektif
pengalokasian anggarannya. Integrasi peraturan tersebut dalam pengalokasian
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anggaran biaya output kegiatan dalam penyusunan RKA-KL diatur sebagaimana
mekanisme, antara lain tercantum pada butir berikut:
4.11 Anggaran Responsif Gender
 RPJMN 2010-2014, telah menetapkan 3 (tiga) strategi pengarusutamaan
pembangunan nasional yaitu Pemerintahan yang Baik, Pembangunan yang
Berkelanjutan, dan Pengarusutamaan Gender. Ketiga pilar ini menjadi
landasan operasional pelaksanaan seluruh kebijakan, program dan kegiatan
baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
 Salah satu permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan pelaksanaan
PUG adalah bahwa pengambil keputusan tidak menyadari bahwa keputusan/
kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/kebijakan
seringkali bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan dari sudut
pandang tugas dan fungsi dari instansi tersebut atau prioritas nasional
semata, tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan pengguna
manfaat (kelompok sasaran) yang berbeda.
 Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk memperkecil kesenjangan partisipasi
dan pemanfaatan hasil pembangunan antara laki-laki dan perempuan, yaitu
dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender (PPRG).								
C. Permendagri 15/2008
1. Pemda berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam RPJMD, Renstra
SKPD, dan Renja SKPD [Ayat (1) psl 4].
• Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif
gender sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender [ayat
(2) psl 4].
2. Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh
SKPD provinsi dibentuk Pokja PUG Provinsi.
3. Gubernur menetapkan Ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG Provinsi dan
Kepala Badan/Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagai Kepala Sekretariat
Pokja PUG Provinsi.
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D. Permendagri No. 67/2011 tentang Pelaksanaan PUG di Daerah (revisi dari
Permendagri no 15 tahun 2008).
1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 4
(1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis
SKPD, dan Rencana Kerja SKPD.

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif
gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis
gender.
3. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 5
(1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4
ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender (Gender
Analisys Pathway) atau metode analisis lain.
(2) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh
masing-masing SKPD.
(3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, RENSTRA SKPD, Rencana
Kerja SKPD dan Rencana Kerja Anggaran SKPD dapat bekerjasama dengan
lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di
bidangnya.
4. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A
sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5A
(1) Hasil analisis gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3)
dituangkan dalam penyusunan GBS.
(2) Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar SKPD dalam
menyusun kerangka acuan kegiatan danmerupakan bagian yang tak
terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA -SKPD.
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5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencana
kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender.
(2) Rencana kerja dan anggaran SKPD yang responsif gender sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan gubernur, bupati/
walikota
6. Ketentuan ayat (1) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 7
(1) Gubernur bertangung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di
provinsi
(2) Pelaksanaan tanggung jawab gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibantu oleh wakil gubernur.
7. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 8
Gubernur menetapkan SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan
perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan pengarusutamaan gender di
provinsi.
9. Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sbb:
Pasal 10
Pokja PUG provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mempunyai tugas:
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintahkabupaten/
kota;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif
gender;
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada gubernur melalui wakil gubernur;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
h. menyusun Profil Gender Provinsi;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masingmasing instansi;
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan focal point di
masing-masing SKPD					
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10.Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut
Pasal 11
1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf j
beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang responsif
gender.
2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 huruf k memuat:
a.
b.
c.
d.

PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
penguatan peran serta masyarakat di daerah.

11.Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Pasal 14
1) Dalam upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di seluruh
SKPD kabupaten/kota dibentuk Pokja PUG kabupaten/kota.
2) Anggota Pokja PUG adalah seluruh kepala/pimpinan SKPD.
3) Bupati/walikota menetapkan ketua Bappeda sebagai Ketua Pokja PUG
kabupaten/kota dan Kepala SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan
perempuan sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG kabupaten/kota.
4) Pembentukan Pokja PUG kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan
bupati/walikota.
12. Ketentuan ayat (3) Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Ketentuan huruf d dan huruf h Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
Pasal 15
Pokja PUG kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai
tugas:
a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD;
b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada camat, kepala desa, dan
lurah;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender; (PPRG)
e. menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
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f. bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui wakil bupati/ walikota;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada bupati/ walikota;
h. menyusun Profil Gender kabupaten/kota;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/ kota; dan
l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di
masing-masing SKPD.
Pasal 16
1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j beranggotakan
aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di kabupaten/kota sebagaimana
dimaksud dalam Pasal15 huruf k memuat:
a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah;
b. PUG dalam siklus pembangunan di daerah;
c. penguatan kelembagaan PUG di daerah; dan
d. penguatan peran serta masyarakat di daerah.
Pasal 17
1) Focal Point PUG pada setiap SKPD di provinsi dan kabupaten/kota terdiri
dari pejabat dan/atau staf
yang membidangi tugas perencanaan dan/
atau program.
2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja;
b. memfasilitasi penyusunan rencana kerja dan penganggaran SKPD yang
responsif gender;
c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender
kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD;
e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program,
dan kegiatan pada unit kerja; dan
f. memfasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing SKPD;
(3) Hapus
(4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan
oleh kepala/pimpinan SKPD.
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13.Ketentuan ayat (1) huruf f, huruf g dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal
23 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23
1) Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa melakukan pembinaan umum terhadap pelaksanaan PUG di
daerah yang meliputi:
a. pemberian pedoman dan panduan;
b. penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah;
c. penguatan kapasitas Tim Teknis Analisis PUG, Pokja PUG provinsi,
kabupaten dan kota;
d. pemantauan pelaksanaan PUG antar susunan pemerintahan; dan
e. evaluasi pelaksanaan PUG.
f. ………………………….
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

E. Permendagri No. 37/2012
1. Dalam Permendagri no. 37/2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2013, Pemda mensinergikan
penganggaran program dan kegiatan dalam penyusunan APBD TA 2013
dengan kebijakan nasional antara lain program pencapaian MDGs, seperti
kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan malaria
2. Kebijakan prioritas pembangunan daerah yang didasarkan pada urusan wajib
dengan memuat alokasi belanja yang responsif gender.
3. Anggaran responsif gender diarahkan untuk merespon kebutuhan,
permasalahan, aspirasi dan pengalaman perempuan dan laki-laki yang
bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender
4. Dasar hukum perencanaan dan penganggaran daerah terkait dengan
Kesetaraan yang Gender dalam penganggaran daerah adalah:
a. Permendagri no. 54/2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah
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c. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD TA
2012 dan Pedoman Penyusunan APBD TA 2013

F. Permendagri No. 27 Tahun 2013 (Media III.8.5.)
Dalam uraian pedoman penyusunan APBD TA 2014, telah dicantumkan pula
bahwa: Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2014, selain
memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga mencantumkan halhal khusus terkait percepatan PUG, pada butir-40 dengan kebijakan nasional,
antara lain: Pemerintah daerah mensinergikan penganggaran program dan
kegiatan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2014 dengan kebijakan
nasional, antara lain:
a. Pencapaian MDG’s, seperti: kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS dan
malaria sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun
2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Terkait dengan upaya
percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran
responsif gender, pemerintah daerah agar mempedomani Surat Edaran
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor: 270/M.PPN/11/2012, Nomor:
SE-33/MK.02/2012, Nomor: 050/4379A/SJ, Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011
tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui
Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG).

i

Semua instansi penggerak terlibat

ii

Empat instansi Penggerak PPRG: Kemenkeu, Bappenas, Kementerian PP dan PA, dan Kemendagri
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BAGIAN IV

Analisis Gender

BAGIAN IV
METODE ANALISIS GENDER

SESI 8. DATA PEMBUKA WAWASAN
Tujuan Umum :
Membangun pemahaman dan keterampilan mengenai kebutuhan akan data untuk
menyusun PPRG
Tujuan khusus :
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan pentingnya data untuk proses perencanaan.
2. Menjelaskan upaya untuk memenuhi kebutuhan data gender dan mengetahui
sumber data
Waktu		

: 90 menit

Metode

: Studi kasus dan curah pendapat

Alat Bantu

: 4 (empat) kasus spidol, kertas plano, flip chart/kertas koran,

Media		

: LK IV.8.1. sp IV.8.3 Media IV.8.1

Langkah-langkah:
Langkah 1: Ketrampilan mengenai kebutuhan data gender
1. Fasilitator membagi peserta ke dalam kelompok kerja yang sudah ada.
2. Fasilitator membagikan kepada masing-masing kelompok kasus yang sudah
disediakan (dapat mengambil kasus yang dibahas terdahulu).
3. Setiap kelompok diminta untuk membahas setiap kasus dan mengidentifikasi
hal-hal sesuai LK IV.8.1 sebagai berikut:
a. Identifikasi data yang terungkap dalam kasus tersebut.
b. Apakah data tersebut sudah lengkap untuk memformulasikan isu gender
pada kasus itu.
c. Bila data belum lengkap, data apalagi yang dibutuhkan
d. Sektor mana yang terkait dengan kasus tersebut.
4. Setiap kelompok menuliskan hasil diskusi pada kertas plano atau kertas koran.
5. Fasilitator memandu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi dan
meminta tanggapan dari kelompok lain.
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Langkah 2. Pemahaman dan keterampilan membaca data.
1. Fasilitator meminta kelompok untuk melanjutkan diskusi tentang makna data
yang tergambar pada LK IV.8.2
2. Fasilitator meminta kelompok untuk mendiskusikan hal-hal seperti pada LK
IV.8.3 sebagai berikut:
a. Apa interpretasi dari data yang terlihat pada grafik.?
b. Apakah ada kesenjangan gender dan apa kesenjangan tersebut?
c. Bila ada kesenjangan gender yang terlihat, SKPD mana yang
bertanggungjawab dalam menangani kesenjangan tersebut.
3. Fasilitator menjelaskan pentingnya data terpilah untuk melakukan analisis
gender dengan menggunakan media IV.8.1

Bahan Bacaan
1. Data pembuka Wawasan
• Merupakan data atau informasi untuk memperlihatkan adanya kesenjangan
gender yang cukup berarti.
• Data pembuka wawasan sebaiknya merupakan data pilah berdasarkan jenis
kelamin yang menjelaskan tingkat kesenjangan.
• Namun tidak semua data pembuka wawasan merupakan data pilah menurut
jenis kelamin, tetapi merupakan data atau informasi yang menjelaskan insiden
khusus yang tidak bisa diperbandingkan antar jenis kelamin, misalnya data
tentang kekerasan terhadap perempuan atau angka kematian ibu.
2. Sumber dan jenis data pembuka wawasan bisa berupa data dan informasi yang
didapat dari:
– Hasil studi baseline (idealnya harus dilakukan studi baseline sebelum kebijakan/
program/kegiatan dimulai), atau
– Hasil intervensi kebijakan/program/kegiatan yang sedang dan sudah dilakukan
ataupun data yang berupa pencatatan pelaporan internal K/L/SKPD tentang
intervensi yang sudah dan sedang dilakukan.
3. Jenis data bisa berupa:
– Data statistik yang kuantitatif, misalnya data BPS, data sektor, atau data
sekunder yang relevan lainnya.
– Data kualitatif; misalnya data yang diperoleh dari hasil observasi, FGD, dan
wawancara mendalam atau data hasil riset kualitatif.
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Contoh data:
 Pekerja pengguna transportasi umum

 Data Pembuka Wawasan yang Berupa DataTerpilah
Informasi ini dapat digunakan sebagai informasi dasar mengenai kebutuhan,
prioritas dan tingkat kepuasan perempuan dan laki-laki pengguna moda
transportasi ini ketika melakukan intervensi terkait dengan perbaikan pelayanan
transportasi umum.
 Contoh intervensi: halte bis haruslah dekat dengan pemukiman, dalam kondisi
aman dan terang saat malam sehingga menjaga keamanan perempuan yang
pulang malam hari dari pekerjaan mereka.

Lembar Kerja IV.8.2 (keterampilan membaca data)
1. Persentase perempuan dan laki-laki sebagai pengusaha IMK di Indonesia tahun
2011

persentase perempuan dan laki-lako sebagai
pengusaha IMK (industri mikro dan kecil)

Sumber BPS, Survei IMK 2011
2. Persentase Penduduk Indonesia berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan
seminggu yang lalu dan jenis kelamin, 2011
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Jenis kelamin

Penduduk usia kerja

Kegiatan seminggu
yang lalu

Perempuan

Laki-laki

1

2

3

4

Bekerja

48,43

79,33

Pengangguran terbuka

4,00

4,97

Sekolah

7,54

7,72

Mengurus rumah tangga

36,32

1,91

Lainnya

3,71

6,07

100,00

100,00

Angkatan kerja
Bukan angkatan kerja

Total
Sumber BPS. Sakernas , 2011

3. Persentase penduduk Indonesia berumur 5-17 tahun yang mengakses internet
selama 3 bulan terakhir berdasarkan tempat tinggal

4. Rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia berumur 15 tahun ke atas menurut
jenis kelamin dan daerah tempat tinggal 2011

Sumber BPS. Susenas, 2011
5. Penduduk Indonesia usia 10-17 tahun yang bekerja menurut tingkat pendidikan,
Sakernas 2011
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SESI 9. METODE ANALISIS GENDER
Tujuan Umum:
Membangun pemahaman dan keterampilan mengenai metode analisis gender.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan pengertian dan tujuan analisis gender.
2. Menjelaskan teknik analisis gender antara lain metode Harvard, Proba.
3. Menjelaskan dan melakukan analisis gender metode GAP (Gender Analysis
Pathway) sebagai alat analisis gender dalam perencanaan pembangunan yang
responsif gender.
4. Menjelaskan dan menghubungkan data gender dan aplikasi GAP dengan kerangka
kinerja.
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Waktu		

: 135 menit;

Metode		

: Ceramah dan Tanya Jawab (CTJ), Tanya-jawab, praktik/penugasan;

Alat bantu

: flip chart, spidol, kertas plano, pinboard

Media 		

: Media IV.9.1 s/d media IV.9.6 dan LK IV.9.1 sp LK.IV.9.3

Langkah 1 : Memahami pengertian analisis gender dan jenis-jenis analisis gender
1) Fasilitator mengajak peserta dengan curah pendapat tentang pengertian analisis
gender dan merangkum pendapat peserta dengan menggunakan media IV.9.1.
2) Fasilitator menjelaskan tujuan analisis gender dengan menggunakan media
IV.9.2. dan memberi kesempatan kepada peserta untuk memberi masukan dan
tanggapan.
3) Fasilitator mengajak peserta dengan curah pendapat tentang jenis-jenis analisis
gender dan menuliskan pendapat peserta pada papan tulis atau kertas flip chart.
4) Fasilitator merangkum pendapat peserta dengan menggunakan media IV.9.3
Langkah2: Memahami alat analisis Harvard sebagai alat analisis gender yang
mempertanyakan siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau
intervensi pembangunan (kebijakan/ program/ kegiatan/ dana), dapat berpartisipasi
serta mendapatkan manfaat dari hasil pembangunan.
1) Fasilitator menjelaskan cara analisis metode Harvard dengan menggunakan media
IV.9.4. dan memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya.
2) Fasilitator meminta kelompok melihat data/informasi sesuai dengan LKIV.9.1
sebagai berikut:
• Rasio laki-laki dan perempuan ikut pelatihan penyuluhan pertanian
• Rasio anak laki-laki dan perempuan yang terlibat dalam wajib belajar
• Dana kredit UKM yang diperuntukkan laki-laki dan perempuan pelaku ekonomi
mikro
• Sarana transportasi untuk pekerja pabrik garmen
• Ketersediaan air bersih untuk mencuci dan memasak
• Rasio laki-laki dan perempuan kepala keluarga yang mengambil keputusan
dalam rapat RT
• Rasio laki-laki dan perempuan yang mendaftarkan usaha atas nama mereka
sendiri
• Perempuan lebih banyak memiliki waktu mengembangan keterampilan karena
waktu memasak berkurang dengan menggunakan kompor gas.
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3) Selanjutnya fasilitator meminta kelompok untuk mendiskusikan: manakah data/
informasi yang mencerminkan aspek akses, partisipasi, kontrol atau manfaat?.
Tulis data di atas kartu dan pasang di pinboard sesuai dengan tabel LK.IV.9.2
(memaknai data).
4) Fasilitator meminta kelompok untuk mengembangkan lagi data dan informasi
yang diperlukan bilamana sektor Anda akan melakukan analisis gender dengan
menggunakan metode Harvard.
5) Fasilitator meminta masing-masing kelompok untuk mendiskusikan apa makna
dari masing-masing data/informasi bagi analisis gender? Catat hasil diskusi pada
kartu metaplan dan pasang pada kolom bagian bawah tabel.

LKIV.9.2: Tabel Praktik: Memaknai Data
Akses
Data

Data

Partisipasi
Data

Data

Kontrol/
Kendali
Data

Data

Manfaat
Data

Data

Data

Makna
Narasi

Narasi

Narasi

Narasi

Langkah 3: Memahami Teknik Analisis Model PROBA (Problem Based Approach)
1) Fasilitator menjelaskan Teknik Analisis Model PROBA (Problem Based Approach)
atau Analisis “Berbasis Masalah” dengan menggunakan Media IV.9.5
2) Fasilitator membagi peserta sesuai kelompok yang sudah terbentuk.
3) Fasilitator meminta kelompok untuk melihat kembali hasil diskusi tentang artikel
yang mengandung isu gender pada Bagian III. Sesi 6.
4) Fasilitator menjelaskan tugas kelompok menggunakan LKIV.9.3 untuk mengerjakan
hal-hal berikut:
I. Rumuskan masalah gender yang terjadi dari hasil kliping yang diangkat dari
koran/majalah/artikel yang terpilih;
II. Temu-kenali/identifikasi faktor penyebab kesenjangan yang dapat dilihat dari
beberapa faktor yang menimbulkan bias atau berbagai bentuk diskriminasi
antara laki-Iaki dan perempuan (al. sosial/budaya; agama; adat istiadat/budaya;
ekonomi; peraturan perundang-undangan; kebijakan; dll);
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III. Tetapkan kebijakan/program/kegiatan strategis yang responsif gender;
IV. Susun Rencana Aksi & Kegiatan Intervensi (SKPD mana saja yang terkait dalam
kegiatan rencana aksinya).
5) Fasilitator aktif mendampingi setiap kelompok dalam proses kerja kelompok.
6) Presentasi kelompok dengan metode “market place”.

Langkah 4: Memahami Gender Analysis Pathway (GAP)
1) Fasilitator menjelaskan analisis gender metode GAP dari langkah 1 sampai 9
dengan menggunakan media IV.9.6. tentang lembar kerja GAP.
2) Fasilitator membagi peserta sesuai kelompok yang sudah terbentuk.
3) Setiap kelompok diminta melihat kembali hasil diskusi/praktek memaknai data dan
Analisis Harvard pada langkah 1.
4) Fasilitator meminta kelompok memilih salah satu RKA SKPD sebagai bahan analisis
metode GAP.
5) Fasilitator memandu peserta melakukan analisis gender pada program/kegiatan
tersebut dengan menggunakan alat analisis GAP(Media IV.9.6.).
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(1)
Pemilihan/
penentuan
kebijakan/
program/
kegiatan
pembangunan
yang akan
dianalisis
dengan fokus
melihat pada
tujuan dari
kebijakan/
program/
kegiatan
tersebut

Keb/Prog
/Keg

(2)
Penggunaan
data
pembuka
wawasan
untuk
memberi
gambaran
kesenjangan
gender
terkait
dengan
kebijakan/
program/
kegiatan
tersebut.
Data bisa
berupa data
kuantitatif
maupun
kualitatif

Data
Pembuka
Wawasan
Eksternal
(5)
Menemukenali
isu gender di
luar lembaga
pada saat
proses
perencanaan
yang fokus
pada faktorfaktor
penghambat
pelaksana
kebijakan/
program/
kegiatan
tersebut
terkait dengan
persepsi
masyarakat
atau nilainilai budaya
lainnya

Internal
(4)
Menemukenali
isu gender
di internal
lembaga
yang akan
memproduksi
kebijakan/
program/
kegiatan
tersebut
baik dari sisi
individual
staf (misalnya
persepsi),
mekanisme
kerja maupun
kebijakankebijakan
lainnya.
Apa yang
menyebabkan
isu gender
tersebut?

Kesenjangan

(3)
Menemukenali
isu gender
dengan
menggunakan
alat analisis
Harvard,
yakni: akses,
partisipasi,
kontrol dan
manfaat
laki-laki dan
perempuan
terkait dengan
kebijakan/
program/keg
tersebut

Isu Gender
Rencana
Aksi
(7)
Penyusunan
rencana
aksi yang
responsif
gender yang
merujuk
pada hasil
reformulasi
tujuan

Perumusan
kembali
(6)
Perumusan
kembali
(reformulasi)
tujuan
kebijakan/
program/
kegiatan
pembangunan
sehingga
tujuannya
menjadi lebih
responsif
gender

Ren. Aksi

Indikator
(9)
Penetapan
indikator gender,
yakni ukuran
kuantitatif
maupun
kualitatif untuk
memperlihatkan
tingkat
perubahan
pada tingkatan
hasil (dampak,
outcome dan
output)

Baseline
(8)
Penetapan
baseline, yaitu
data dasar
yang dipilih
sebagai titik
awal untuk
mengukur
kemajuan
pelaksanaan
kebijakan/
program/
kegiatan
tersebut. Data
dasar tersebut
dapat diambil
dari data
pembuka
wawasan
yang ada
pada langkah
2

Pengukuran Hasil

Media IV.9.6. Lembar Kerja Analisis GAP, Termasuk Identifikas Kerangka Kinerja, Rencana Aksi dan Pengukuran

Bahan Bacaan
I. Alat Analisis Harvard
1. Alat analisis Harvard merupakan alat suatu analisis gender yang mempertanyakan
siapa yang memiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya atau intervensi
pembangunan (kebijakan/ program/ kegiatan/dana).
2. Terdiri dari 4 (empat) fokus analisis yakni: akses, partisipasi, kontrol, manfaat
a. Akses: Apakah intervensi pembangunan memberi ruang atau membuka
pintu bagi laki-laki dan perempuan untuk terlibat dan mendapatkan manfaat
dari intervensi tersebut.
b. Partisipasi: Apakah laki-laki dan perempuan terlibat secara nyata dalam
proses intervensi tersebut. Bilamana tidak, apa kendala yang dihadapi?
c. Kontrol: Apakah laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki kekuatan/
kekuasaan terhadap pengambilan keputusan terkait dengan intervensi
tersebut?
d. Manfaat: Apakah intervensi itu benar-benar menguntungkan laki-laki dan
perempuan? Keuntungan mana yang akan bertambah, atau mana yang
akan menguntungkan untuk laki-laki dan mana yang akan menguntungkan
untuk perempuan?
3. Proses analisis ini akan menghasilkan data yang digunakan sebagai data dalam
proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan.
4. Metode Harvard merupakan salah satu aspek penting dalam analisis metode
Gender Analysis Pathway (GAP) yang direkomendasikan secara nasional.
II. Teknik Analisis Model PROBA (Problem Based Approach)
1. Analisis Masalah Gender
Analisis masalah gender merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk
menetapkan/merumuskan masalah gender yang terjadi di tiap instansi atau
wilayah. Beberapa tahap dalam analisis masalah gender adalah:
1) Identifikasi data terpilah
Identifikasi data terpilah yang menunjukkan kesenjangan gender yang
terjadi di instansi dan atau wilayah masing-masing. Data bisa dalam bentuk
kuantitatif maupun kualitatif.
2) Penetapan masalah kesenjangan gender
Dari data terpilah yang menunjukkan kesenjangan gender tersebut tetapkan
masalah gender dalam bentuk kalimat yang jelas.
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3) Identifikasi faktor penyebab
Setelah masalah kesenjangan gender dirumuskan, cari faktor penyebab
kesenjangan tersebut. Faktor penyebab kesenjangan dapat dilihat dari
beberapa faktor yang menimbulkan bias atau berbagai bentuk diskriminasi
antara laki-Iaki dan perempuan: i. Faktor sosial/budaya; ii. Faktor agama;
iii. Faktor adat istiadat/budaya; iv. Faktor ekonomi; v. Faktor peraturan
perundang-undangan; vi. Faktor kebijakan; vii. Lain-lain
Identifikasi juga faktor ketidakseimbangan gender yang dilihat dari aspek
akses, peran, kontrol, dan manfaat.
2. Telaah Kebijakan
Telaahan kebijakan/program/kegiatan merupakan kegiatan menelaah kembali
kebijakan/program/kegiatan yang ada di dokumen perencanaan pembangunan
saat ini. Tahapan yang perlu dilakukan adalah:
1) Analisis kebijakan
Tulis kembali bunyi kebijakan/program/kegiatan yang tertulis dalam
Propenas/ Renstra/Repeta/RKA-KL untuk tingkat pusat dan Renstra SKPD/
RKA SKPD untuk tingkat daerah. Kebijakan/program/kegiatan yang diambil
dan ditulis hendaknya berkaitan dengan data kesenjangan gender pada
langkah pertama.
2) Klasifikasi Kebijakan
Klasifikasikan kebijakan/program/kegiatan tersebut dalam klasifikasi netral,
bias atau responsif gender.
3) Penetapan Kebijakan/Program/Kegiatan yang Strategis.
Setelah diketahui klasifikasi kebijakan/program/kegiatan yang ada saat
ini, tuliskan atau pilih kebijakan/program/kegiatan strategis yang terkait
dengan masalah gender yang ditemukan. Apabila klasifikasi kebijakan/
program/kegiatan tersebut bias atau netral gender, maka lanjutkan langkah
berikutnya yaitu menetapkan kebijakan/program dan kegiatan serta tujuan
dan sasaran yang baru dan perlu diusulkan.				
3. Formulasi Kebijakan Baru
1) Responsif Gender
Dari kebijakan/program/kegiatan strategis yang ternyata bias atau netral
gender, reformulasikan kebijakan/program/kegiatan baru yang responsif
gender. Dari kebijakan baru yang responsif gender selanjutnya tuliskan
tujuan dan sasaran baru yang responsife gender. Bandingkan dengan tujuan
yang lama
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2) Program/Kegiatan/Pokok yang Responsif Gender
Tuliskan dan pilih program dan kegiatan pokok yang responsif gender
berdasarkan tujuan baru yang akan dicapai yang merupakan solusi dari
masalah kesenjangan gender yang ditemukan.
4. Penyusunan Rencana Aksi & Kegiatan Intervensi
Setelah program pokok ditetapkan, selanjunya ditentukan rencana aksi dan
kegiatan intervensi yang perlu dilakukan. Di dalam uraian kegiatan intervensi,
tetapkan pula target/sasaran pelaksanaan dan waktu pelaksanaan.
5. Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan langkahIangkah analisis dan mengadakan perbaikan apabila diperlukan. Selanjutnya
laporan monitoring evaluasi menjadi bahan masukan untuk analisis berikutnya.
1) Penyusunan Indikator Kerja
Sebelum melakukan monitoring dan evaluasi perlu ditentukan indikator
atau alat monitong dan evaluasi yang akan digunakan.
2) Pembentukan Gender Focal Point (GFP) dan pengembangan kelompok kerja
(Pokja) PUG.
PUG dapat dilaksanakan dengan lancar kalau ada sekelompok orang yang
senantiasa bekerja dengan penuh perhatian untuk melihat perkembangan
pelaksanaan PUG dan membantu mengatasi masalah yang terjadi. Anggota
GFP adalah mereka yang pernah mendapatkan informasi tentang gender
baik melalui jalur formal maupun informal. Sedangkan anggota pokja
diambil dari anggota GFP yang terpilih.
3) Penyusunan Mekanisme Operasional
Ini merupakan tahap akhir analisis PROBA. Pada tahap ini disusun mekanisme
operasional secara lebih rinci dan detail di setiap usulan kegiatan intervensi
yang telah disusun sebelumnya. Hasilnya akan dijadikan juklak dan juknis
pelaksanaan kegiatan.
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III. Gender Analysis Pathway (GAP)
Latar Belakang
• Alat analisis yang dirancang untuk membantu para perencana melakukan
analisis gender dalam rangka mengarusutamakan gender dalam perencanaan
kebijakan/program/kegiatan pembangunan.
• Penggunaan GAP direkomendasikan dalam kebijakan (Inpres 9/2000 dan
Permendagri 67/2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah)
• Terdiri dari dua komponen utama yaitu:
1. Analisis yang terdiri dari lima langkah (lihat Langkah 1-5), dan
2. Integrasi gender ke dalam rencana aksi yang terdiri dari empat langkah (lihat
Langkah 6-9).
Pada prinsipnya, GAP juga mengadopsi prinsip Manajemen Berbasis Kinerja (MBK),
yakni ada pengukuran pada kerangka kinerja pada rencana aksi yang dirumuskan
(langkah 6-9)
Langkah-Langkah GAP
1. Pilih Kebijakan/Program/ Kegiatan yang akan dianalisis -- Identifikasi dan tuliskan
tujuan Kebijakan/Program/ Kegiatan (diambil dari dokumen RKA SKPD);
2. Sajikan Data Pembuka Wawasan Terpilah Menurut Jenis Kelamin (Kuantitatif
dan Kualitatif);
3. Temu kenali isu gender di proses perencanaan kebijakan / program kegiatan;
4. Temu kenali isu gender di internal lembaga/ budaya organisasi;
5. Temu kenali isu gender di eksternal Lembaga;
6. Rumuskan kembali tujuan Kebijakan/ Program/ Kegiatan Pembangunan;
7. Susun Rencana Aksi yang responsif gender;
8. Tetapkan Baseline;
9. Tetapkan Indikator gender.
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Alur Kerja Gender Analysis Patway
ANALYSIS KEBIJAKAN
YANG RESPONSIF GENDER
KEBIJAKAN, RENCANA
AKBI KE DEPAN

(1)
- Pilih Kebijakan Program
Kegiatan yang akan di arasis
- Identifikasi dan tuliskan
tujuan kebijakan program
Kegiatan

(6) Rumuskan
kembali tujuan
kebijakan
program kegiatan
pembangunan

(2)
Kebijakan Data Pembuka Wawasan
Terpilah Menurut Janis Kelamin
- Kuantitatif
- Kualitatif

(7) Susun
Rencana Aksi
yang Responsif
Gender

PELAKSANAAN

MONITORING &
EVALUASI

ISU GENDER

(3) Temu
kenali isu
gender di
proses perencanaan
kabijakan/
program
kegiatan

(4) Temu
kenali isu
gender di
internal lembaga/budaya
organisasi

PENGUKURAN
HASIL
(5) Temu
kenali isu
gender
di eksternal
lembaga

(8) Tetapkan
Baseline

(9) Tetapkan Indikator Gender

PERENCANAAN

Penggunaan instrumen manajemen berbasis kinerja ketika mengidentifikasi apa yang hendak dihasilkan dan bagaimana
mengukur pencapaian hasil yang tercermin dalam proses reformulasi tujuan, penyusunan rencana aksi dan indikator
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BAGIAN V

Perencanaan Daerah
yang Responsif Gender

BAGIAN V
PERENCANAAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

SESI 10. SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PUSAT DAN DAERAH
Tujuan:
Memperkuat pemahaman mengenai konsep dan mekanisme perencanaan di pusat
dan daerah.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan sistem perencanaan dan penganggaran
2. Menjelaskan dokumen-dokumen
penganggaran

kunci

dalam

proses

perencanaan

dan

3. Menjelaskan pendekatan perencanaan pembangunan.
Waktu

:45 menit

Metode

: CTJ, Curah Pendapat, diskusi kelompok/penugasan

Alat bantu : metaplan, masking-tape, kertas plano, spidol, pinboard, laptop, LCD,
Media

: media V.10.1 s/d media V.10.3

Langkah-langkah
Langkah 1: Menggali pengetahuan dan pengalaman peserta mengenai sistem
perencanaan dan penganggaran
1. Fasilitator membagikan kertas metaplan yang sudah berisi dokumen-dokumen
perencanaan dan penganggaran ( RPJP, RPJD, RPJMN, RPJMD, RKP, RKPD, Renstra
KL, Renstra SKPD, Renja KL, Renja SKPD, RKA KL, RKA SKPD, RAPBN, RAPBD, KUA,
PPAS, APBN, APBD) kepada setiap kelompok yang sudah ada.;
2. Fasilitator meminta kelompok menyusun dokumen-dokumen tersebut secara
berurutan sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran di kertas
plano sesuai LK V.10.1;
3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya
dan meminta tanggapan dari kelompok lain;
4. Fasilitator mempresentasikan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Sistem Keuangan Negara dengan menggunakan Media V.10.1.
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Langkah 2. Memahami pendekatan perencanaan Pembangunan
1. Fasilitator membagikan beberapa kartu metaplan kepada peserta secara individu
dan meminta peserta menuliskan tentang pendekatan perencanaan yang diketahui.
2. Fasilitator meminta peserta mendiskusikan pendapat individu dalam kelompok dan
menyimpulkan pendapat kelompok.
3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok menempelkan hasil kelompok pada
pin board atau kertas meta plan.
4. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi
kelompok serta memberi kesempatan kepada kelompok lain untuk menanggapinya.
5. Fasilitator membandingkan pendapat kelompok dengan menggunakan media
V.10.1.
Langkah 3. Pemahaman tentang Perencanaan Pembangunan, tujuan dan jenis-jenis
Perencanaan Pembangunan
1. Fasilitator menggali pendapat peserta tentang pengertian perencanaan
pembangunan dengan metode curah gagasan dan menuliskan kata kunci pada
papan tulis atau kertas plano.
2. Fasilitator mempresentasikan pengertian perencanaan pembangunan berdasarkan
UU No 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional dengan
menggunakan Media V.10.2.
3. Fasilitator meminta peserta dalam kelompok masing-masing mendiskusikan
tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional dan jenis-jenis perencanaan
pembangunan.
4. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi
kelompok masing-masing dan meminta kelompok lain memberikan tanggapan.
5. Fasilitator merangkum pendapat kelompok tentang tujuan sistem perencanaan
pembangunan nasional dan jenis-jenis perencanaan pembangunan dengan
menggunakan Media V.10.3 dan Media V.10.4

Bahan Bacaan
Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional Pusat dan Daerah
diatur berdasarkan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional dan UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Berdasarkan kedua UU tersebut maka Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pusat
dan Daerah dapat digambarkan sebagai berikut:
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berdasarkan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan UU
No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Berdasarkan kedua UU tersebut maka Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan Daerah
dapat digambarkan sebagai berikut:
Renstra
KL

Pedoman

Pedom
RPJP
Nasional
Diacu

RPJP
Daerah

Pedoman

RPJM
Nasiona
l

Renja KL

RPJM
Daerah

Pedoman

Renstra
SKPD

RKA-

Rincian
APBN

Pusat

Diacu
Dijabar
kan

RKP

Pedoman

RAPB

APBN

Diserasikan melalui Musrenbang

Diperhatikan
Pedoman

Pedoman

Dijabarkan

RKP
Daerah

Pedoman

RAPB

APBD

RKA SKPD

Rincian
APBD

Daerah

Diacu
Pedoman

Renja SKPD

Pedoman

Pemerintah
Daerah

PERENCANAAN

Pe

PENGANGGARAN

Definisi Perencanaan Pembangunan
o Menurut UU No. 25 tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk
Definisi Perencanaan
Pembangunan
menentukan
tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
omemperhitungkan
Menurut UU No.
25 tahun
adalah suatu proses untuk menentukan
sumber
daya2004,
yang perencanaan
tersedia.
tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber
dayaPerencanaan
yang tersedia. Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
o Sistem
operencanaan
Sistem Perencanaan
Pembangunan
Nasional adalah
satu kesatuan pembangunan
tata cara perencanaan
pembangunan
untuk menghasilkan
rencana-rencana
pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang,
dalam
jangka
panjang,
menengah,
dan tahunan
yang dilaksanakan
jangka
menengah,
danjangka
tahunan
yang dilaksanakan
oleh unsur
penyelenggara oleh
negara dan
unsur
penyelenggara
negara
masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
masyarakat
di tingkat
pusat dan
dan daerah.
Sistem
PerencanaanPembangunan
Pembangunan Nasional
untuk:
Sistem
Perencanaan
Nasionalbertujuan
bertujuan
untuk:
a.
Mendukung koordinasi antarpelaku pembangunan;
a. b.
Mendukung
koordinasi
antar
pelakusinkronisasi,
pembangunan;
Menjamin
terciptanya
integrasi,
dan sinergi, baik antar daerah, antar ruang,
antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;
b. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah;

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan;
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan,
dan berkelanjutan.
Jenis perencanaan:
Perencanaan Pembangunan
operasional:

terdiri dari perencanaan strategis dan perencanaan

o Perencanaan strategis terdiri dari Perencanaan Jangka Panjang (RPJP) Pusat dan
Daerah dan Perencanaan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Daerah serta
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Rencana Strategis (Renstra) Kementerian dan Lembaga Non Kementerian (KL) dan
SKPD yang disusun setiap lima tahun.
o Perencanaan operasional terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pusat dan
Daerah, dan Rencana Kerja (Renja) KL dan SKPD (Renja SKPD) yang disusun setiap
tahun.
Pendekatan Perencanaan Pembangunan
• Masing-masing pendekatan memiliki karakter dan aktor kunci yang berbeda
• Komposisi di antara pendekatan antar daerah tidaklah sama. Ini akan dipengaruhi
oleh konstelasi politik di satu wilayah yang bersifat khas.

Pendekatan Perencanaan Pembangunan (1)
Perencanaan
menurut jenjang
pemerintahan dari
bawah

Penjabaran dari
janji-janji politik
kepala daerah
Bottom-up

Politik

diserasikan
Top-down
Perencanaan
dilaksanakan menurut
jenjang pemerintahan
dari atas

Teknokratik

Partisipatif

Penggunaan metode
dan kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga
atau satuan kerja yang
kompeten

Pelibatan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders)
terhadap pembangunan

SESI 11. MANAJEMEN BERBASIS KINERJA (MBK)
Tujuan:
Memperkuat pemahaman tentang manajemen berbasis kinerja dan meningkatkan
keterampilan peserta menyusun indikator perencanaan berbasis kinerja.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan konsep Manajemen Berbasis Kinerja (MBK) dan manfaat MBK
2. Menjelaskan keterkaitan MBK dan Perencanaan Pembangunan
3. Menjelaskan pentingnya kerangka kinerja dalam menyusun Perencanaan
Pembangunan
4. Menyusun indikator dalam kerangka kinerja.
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Waktu

: 45 menit

Metode

: CTJ, Curah Pendapat, diskusi kelompok/penugasan

Alat bantu

: metaplan, masking-tape, kertas plano, spidol, pinboard, laptop, LCD,

Media

: media V.11.1 s/d media V.11.6

Langkah-langkah:
Langkah 1. Memahami konsep manajemen berbasis kinerja dan keterkaitan antara
MBK dengan perencanaan dan penganggaran
1. Fasilitator meminta pendapat peserta tentang apa yang dimaksud dengan
Manajemen Berbasis Kinerja (MBK) dan menuliskannya pada kertas plano atau
papan tulis.
2. Fasilitator mempresentasikan pengertian manajemen berbasis kinerja dengan
menggunakan media V.11.1 dan menjelaskan manfaat MBK dalam kaitannya
dengan pelaksanaan pembangunan dengan menggunakan media V.11.2.
3. Fasilitator melanjutkan presentasi tentang keterkaitan antara MBK dengan
perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan Media V.11.3.dan
meminta masukan dari peserta berdasarkan pengalaman masing-masing.
Langkah 2. Memahami konsep kerangka kinerja
1. Fasilitator meminta pendapat peserta dengan curah gagasan tentang konsep
kerangka kinerja yang digunakan dalam penyusunan perencanaan serta menuliskan
kata-kata kunci dari pendapat peserta tersebut.
2. Fasilitator merangkum pendapat peserta tentang konsep kerangka kinerja dengan
menggunakan media Media V.11.4.
Langkah 3. Memantapkan keterampilan menyusun kerangka kinerja.
1. Fasilitator menyampaikan teknik menyusun kerangka kinerja dengan menggunakan
media V.11.5.
2. Fasilitator meminta masing-masing kelompok melihat kembali hasil diskusi kliping
koran atau artikel pada sesi sebelumnya.
3. Fasilitator meminta kelompok mendiskusikan hal-hal sesuai LK V.11.1 sbb:
a. Apa isu strategis dari berita-berita/gambar koran yang sudah ditempel itu?
b. Perubahan apa yang diharapkan terjadi dalam kurun waktu 3-5 tahun terkait
dengan isu strategis tersebut? Masukkan rumusan ini sebagai rumusan hasil/
outcome.
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c. Barang/produk atau jasa apa yang harus disediakan oleh pemerintah dalam
jangka tahunan atau jangka menengah agar perubahan tersebut dapat terjadi?
Masukkan rumusan ini sebagai rumusan output.
d. Tindakan apa yang perlu dilakukan agar barang atau jasa tersebut bisa
dihasilkan? Masukkan rumusan ini dalam kegiatan.
e. Susunlah rumusan dampak-oucome-output- kegiatan-indikator dalam tabel
seperti LK.V.11.2 berikut
LK V.11.2
Isu
strategis

.............................................
.............................................
Pindahkan rumusan isu strategis
yang dihasilkan dari analisis dengan
pohon masalah!

Hasil/
outcome

Indikator hasil:
............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Alat ukur untuk menilai
Apakah kondisi yang diharapkan
akan terjadi dalam jangka menengah tingkat pencapaian outcome
(5 tahun yang akan datang)?
Keluaran/
output

Indikator output:
.............................................

.............................................

.............................................

.............................................

Barang atau pelayanan apa yang
dihasilkan untuk mendukung
pencapaian outcome?

Alat ukur untuk menilai
tingkat pencapaian output

Kegiatan

Indikator kegiatan
...........................................

.....................................

..........................................

..................................

Tindakan yang perlu dilakukan untuk Alat ukur untuk menilai
kegiatan
menghasillkan output
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4. Fasilitator meminta kelompok menempelkan hasil kerja di samping kliping artikel
sesi sebelumnya dan mempresentasikan hasil diskusinya.
5. Fasilitator meminta kelompok lain untuk mengomentari hasil kelompok dengan
metode market place (kios pasar).
6. Fasilitator menyampaikan contoh kerangka kinerja dengan menggunakan media
V.11.6 dan membahas bersama peserta.
Bahan bacaan
MBK adalah suatu proses yang terdiri dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan,
penganggaran, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian/pengawasan,
yang dilakukan untuk menentukan pencapaian hasil kerja atau keluaran (output) dan
hasil yang ingin dicapai (outcome) yang terukur atas kinerja yang telah dihasilkan.
1. Manajemen Berbasis Kinerja
a. Keterkaitan antara MBK dan Perencanaan dan Penganggaran

• Manejemen berbasis kinerja harus diterapkan dalam semua siklus
pengelolaan pembangunan, yakni dari perencanaan, penganggaran,
implementasi kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi.
• Perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja merupakan metode
penganggaran yang mengaitkan setiap pendanaan yang dituangkan dalam
kegiatan-kegiatan dengan hasil yang diharapkan berupa dampak, outcome
dan output.
• Rumusan hasil tersebut haruslah tertera dalam berbagai dokumen
perencanaan dan penganggaran yang menjadi acuan penyelenggara
pemerintahan.
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b. Manfaat manajemen
pembangunan

berbasis

kinerja

dalam

rangka

melaksanakan

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya yang
dialokasikan ke sektor publik terhadap outcomes/hasil dan output.
• Meningkatkan akuntabilitas kementerian, SKPD, serta semua organisasi
yang memiliki kewenangan dalam penggunaan dana publik.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, karena
masyarakat akan memiliki peran kontrol yang lebih besar untuk mendesakkan
pencapaian hasil (masyarakat lebih tertarik pada hasil bukan proses).
c. Konsep Kerangka Kinerja
• Kerangka Kinerja dimulai dengan “apa yang ingin diubah” (dampak/
impact).
• Dampak disusul dengan “apa yang ingin dicapai” (outcome) guna
mewujudkan perubahan yang diinginkan.
• Selanjutnya untuk mencapai outcome diperlukan informasi tentang “apa
yang dihasilkan” (output).

M
E
T
O
D
E
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P
E
N
Y
U
S
U
N
A
N

Contoh isu strategis: Kebutuhan air bersih bagi warga di wilayah perkotaan
di Kota Y
Dampak
Meningkatnya
kualitas hidup
warga

Outcome
Kebutuhan air
bersih bagi warga
terpenuhi

Output
Kebijakan
penyediaan air
bersih melalui pipa
ke rumah

Indikator:
Jumlah rumah
Indikator:
yang mendapatkan • Perda tentang
layanan air bersih
penyediaan
melalui pipa
air bersih
meningkat
perkotaan
• MOU dengan
PDAM

Kegiatan
• Konsultasi
publik
mengenai
kebutuhan air
bersih warga
• Kajian teknis
• Penyiapan Draf
Perda
• Audiensi dan
rapat dengan
DPRD dan
PDAM

Kerangka Kebijakan terkait Manajemen Berbasis Kinerja
• UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menetapkan pendekatan
anggaran berbasis kinerja.
• UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
yang menetapkan sistem perencanaan multi tahunan nasional yang memastikan
keterkaitan antara jenis dan tingkat perencanaan serta konsistensi perencanaan
dan penganggaran.
• UU No 15/ 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara, menetapkan adanya audit kinerja disamping audit keuangan lainnya.
• UU No 32/2004 tentang Otonomi Daerah.
• Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 tahun 2007
tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan
Instansi Pemerintah.
Pengertian Tingkatan Kinerja
Dampak:
• Biasanya merupakan perubahan yang diharapkan terjadi dalam jangka menengah
dan jangka panjang yang tercermin dalam visi, misi, dan sasaran strategis K/L/
SKPD.
• Merupakan hasil tidak langsung (indirect result) dari intervensi yang dilakukan
suatu K/L/SKPD.
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• Seringkali bersifat akumulatif, artinya baru akan tercapai jika ada kontribusi
outcome oleh beberapa instansi
• Pencapaian hasil pada tingkat ini diukur dengan indikator-indikator yang bersifat
jangka menengah dan panjang, misalnya: MDGs.
• Pencapaian hasil merupakan kontribusi dari berbagai K/L/SKPD dan pihak-pihak
lain yang memiliki visi perubahan yang serupa.
Outcome:
• Perubahan konkret yang dihasilkan oleh pencapaian kinerja program.
• Menjawab apa yang ingin dicapai dalam jangka pendek dan menengah.
• Bukan tentang proses atau kegiatan, juga bukan tentang pelayanan “apa” atau
“bagaimana” melakukan pelayanan (oleh K/L/ SKPD).
Keluaran/Output:
• Berupa barang atau jasa/pelayanan yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan
oleh K/L/SKPD.
• Barang atau jasa tersebut selalu dihasilkan sebagai kontribusi untuk suatu proses
berikutnya.
• Barang atau jasa tersebut bisa bersifat internal (misalnya kebijakan internal,
pedoman, dan lain-lain) atau eksternal, yaitu produk atau jasa untuk pihak ketiga.
• Kualitas barang atau jasa tersebut dapat dilihat jika keluaran tepat guna (dapat
diterapkan internal atau eksternal) dan diterima oleh kelompok sasaran.
• Dapat diukur menggunakan indikator kinerja.
Indikator
1. Fungsi dan Kriteria Indikator sesuai Modul Reformasi Perencanaan dan
Penganggaran, Bappenas (2008)
• Indikator adalah alat untuk mengukur pencapaian kinerja (impact, outcome,
dan output). Pengukuran kinerja memerlukan penetapan indikator-indikator
yang sesuai dan terkait dengan informasi kinerja (impact, outcome, dan output).
2. Kriteria menyusun Indikator
• Kriteria dalam menyusun indikator kinerja:
o Specific: sifat dan tingkat kinerja dapat diidentifikasi dengan jelas.
o Measurable: indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian
tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas,
kualitas atau harga.
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o Appropriate: pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan
pelayanan/kinerja. / Achievable: target kinerja dapat dicapai terkait dengan
kapasitas dan sumber daya yang ada;
o Relevant: indikator terkait secara logis dan langsung dengan tugas institusi,
serta realisasi tujuan dan sasaran strategis institusi. / Reliable: indikator yang
digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
o Time bound: waktu/periode pencapaian kinerja ditetapkan.
o Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan
data.
3. Indikator kuantitatif dan Indikator Kualitatif
• Indikator kuantitatif diukur dengan satuan angka dan unit dan biasanya akan
melihat kuantitas yang cukup besar sehingga data dapat dianggap representatif.
Contoh: jumlah laki-laki dan perempuan pelaku usaha di Kabupaten Y yang
menjadi nasabah bank perkreditan rakyat.
• Indikator kualitatif menggambarkan kondisi atau keadaan yang dicapai
berdasarkan persepsi orang sehingga muncul gambaran tentang efektivitas
suatu program.
Contoh: persepsi perempuan tentang hasil dan manfaat nyata dari program
peningkatan kapasitas perempuan.
• Indikator harga mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk
mencapai sasaran kinerja.
Contoh: biaya pemrosesan aplikasi kredit per nasabah.
4. Target Kinerja
• Melekat dengan indikator kinerja adalah target indikator kinerja (atau biasa
disebut “target kinerja”).
• Target indikator kinerja disusun setelah indikator kinerja ditetapkan.
• Contoh target kinerja: Pada tahun 2012, jumlah laki-laki dan perempuan
pelaku usaha di Kabupaten Y yang menjadi nasabah bank perkreditan rakyat
meningkat menjadi 5.000 laki-laki dan 4.000 perempuan (data dasar tahun
2010: 3500 laki-laki dan 2000 perempuan).
• Target indikator kinerja menunjukkan sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai
oleh K/L, program, dan kegiatan dalam periode waktu yang telah ditetapkan..
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Contoh Kerangka Kinerja dan Indikator Kinerja
a. Contoh Kerangka Kinerja
Tingkatan Kinerja

Rumusan Kinerja

Dampak

Meningkatnya
Kabupaten X

Hasil (Outcome)

Anak laki-laki dan perempuan di semua rumah tangga miskin
di Kabupaten X menikmati wajib belajar 12 tahun

Keluaran (Output)

Tersedianya layanan beasiswa untuk anak keluarga miskin
usia sekolah untuk mengikuti wajib belajar 12 tahun

Kegiatan

a.
b.
c.
d.
e.
f.

Input

Anggaran beasiswa untuk populasi yang dilayani

kompetensi

sumber

daya

manusia

di

identifikasi keluarga miskin yang berhak ikut program
informasi ke sekolah dan orangtua
persiapan sistem pembayaran beasiswa
transfer biaya sekolah ke pihak yang terkait
pelaporan kemajuan rutin
kontrol kehadiran sekolah anak yang menerima beasiswa

b. ContohIndikator Kinerja
Tingkatan
Kinerja

Rumusan Kinerja

Contoh Indikator

Dampak

Meningkatnya kompetensi
sumber daya manusia
laki-laki dan perempuan di
Kabupaten X

Angka partisipasi sekolah pada
tingkat pendidikan menengah
berdasarkan jenis kelamin

Hasil
(Outcome)

Anak laki-laki dan
perempuan di rumah
tangga miskin di Kabupaten
X menikmati wajib belajar
12 tahun

Proporsi anak laki-laki dan
perempuan dalam rumah tangga
miskin yang menikmati wajib
belajar 12 tahun

Keluaran
(Output)

Tersedianya layanan
beasiswa untuk anak
keluarga miskin usia
sekolah

Jenis kebijakan daerah yang efektif
untuk mendorong wajib belajar 12
tahun (misalnya: Perda, Peraturan
Bupati/Walikota, SK Kepala Dinas
Pendidikan)
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Angka partisipasi angkatan kerja
terampil berdasar jenis kelamin

SESI 12. PERENCANAAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER
Tujuan:
Memperkuat pemahaman tentang manajemen berbasis kinerja dan meningkatkan
keterampilan peserta menyusun indikator perencanaan berbasis kinerja
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dan dokumen
perencanaan pembangunan daerah.
2. Menjelaskan konsep perencanaan yang responsif gender.
3. Menjelaskan integrasi gender dalam dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD,
Renstra SKPD dan Renja SKPD).
4. Menjelaskan integrasi gender dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD dan
Renja SKPD).
5. Menjelaskan integrasi gender dalam Musrenbang.

Waktu: 45 menit
Metode: CTJ, Curah Pendapat, diskusi kelompok/penugasan
Alat bantu: metaplan, masking-tape, kertas plano, spidol, pinboard, laptop, LCD,
Media: media V.12.1 s/d media V.12.3
Langkah-langkah:
Langkah 1. Memantapkan pemahaman tentang mekanisme
pembangunan daerah dokumen perencanaan pembangunan daerah.

perencanaan

1) Fasilitator meminta peserta dengan curah gagasan tentang mekanisme perencanaan
pembangunan daerah dan dokumen kuncinya.
2) Fasilitator menuliskan pendapat peserta di papan tulis atau kertas plano dan
meminta peserta melihat kembali hasil kelompok pada sesi terdahulu tentang
sistem perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah.
3) Fasilitator mempresentasikan kembali mekanisme perencanaan dan dokumen
perencanaan pembangunan daerah dengan menggunakan media V.12.1.
4) Fasilitator menjelaskan konsep perencanaan pembangunan dengan menggunakan
media V.12.2 dilanjutkan dengan penjelasan tentang konsep perencanaan
pembangunan yang responsif gender dengan menggunakan media V.12.3.
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5) Fasilitator menjelaskan proses penyusunan perencanaan dan penganggaran
yang responsif gender dengan menggunakan media V.12.4 dan memberikan
kesempatan kepada peserta untuk bertanya.
Langkah 2. Integrasi aspek gender dalam dokumen perencanaan daerah.
1) Fasilitator menjelaskan dokumen GAP sebagai dasar pengintegrasian gender
dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD
dengan menggunakan media V.12.5.
2) Fasilitator melanjutkan penjelasan tentang memasukkan isu strategis gender dalam
dokumen perencanaan daerah dengan menggunakan media V.12.6
3) Fasilitator menjelaskan integrasi gender dalam dokumen RPJMD dengan
menggunakan media V.12.7 dan meminta peserta menanggapinya berdasarkan
pengalaman lapangan.
4) Fasilitator melanjutkan penjelasan tentang integrasi gender dalam dokumen
Renstra dengan menggunakan media V.12.8.
Langkah 3. Integrasi Gender dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD dan Renja
SKPD)
1) Fasilitator menjelaskan integrasi gender berdasarkan hasil GAP ke dalam format
RKPD dengan menggunakan media V.12.9.
2) Selanjutnya fasilitator menjelaskan integrasi hasil GAP ke dalam Renja dengan
menggunakan media V.12.10.
3) Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan membahas
sesuai pengalaman peserta.
Langkah 4. Integrasi Gender dalam Musrenbang
1) Fasilitator menjelaskan proses Musrenbang mulai tingkat provinsi sampai tingkat
desa dengan menggunakan media V.12.11.
2) Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk memberikan masukan
sesuai pengalaman peserta.
3) Fasilitator menjelaskan peluang untuk mengintegrasikan gender dalam proses
Musrenbang dengan menggunakan media V.12.12.
4) Fasilitator meminta komentar peserta berdasarkan pengalaman peserta di
lapangan.
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Langkah 5. Praktek proses Musrenbang dengan metode role play untuk memahami
pihak-pihak yang terlibat dalam proses musrenbang.
1) Fasilitator bersama peserta menyiapkan 8 (delapan) kursi berjajar di depan.
2) Fasilitator meminta voluntir dari peserta, sebanyak 8 (delapan) orang yang akan
berperan sesuai dengan Media V.17.3. sebagai:
a. Kepala desa yang popular tetapi tidak terlalu paham detail kebijakan termasuk
prosedur penyelenggaraan Musrenbang, laki-laki.
b. Sekretaris desa, usia 53 tahun, sudah 13 tahun menjabat sebagai sekretaris
desa, berpengalaman dengan aspek-aspek pemerintahan desa dan pengelolaan
pembangunan.
c. Pengurus PKK desa, perempuan, istri dari sekretaris desa.
d. Kader posyandu di tingkat desa, perempuan, usia 42 tahun, sudah belasan
tahun menjadi kader.
e. Guru SD, laki-laki, usia 50 tahun, tokoh masyarakat yang menjadi pemimpin
sidang Musrenbang.
f. Kepala dukuh, laki-laki, usia 59 tahun, yang dusunnya merupakan pusat desa,
pengusaha kerajinan.
g. Kepala dukuh, laki-laki, usia 38 tahun, petani, menjadi kepala dukuh di wilayah
termiskin di kawasan perbukitan yang setiap tahun mengalami longsor dan
krisis air bersih.
h. Anggota LPMD, laki-laki, seorang wiraswasta yang sedang merintis bisnis
konstruksi.
i. Peserta lainnya sebagai “pengamat“
3) Fasilitator menjelaskan petunjuk role play dengan menggunakan media V.17.4
sebagai berikut:
a. Peserta diminta memerankan suasana pertemuan Musrenbang di tingkat desa.
b. Agendanya adalah pembahasan program prioritas dan pemilihan delegasi desa
ke Musrenbang di tingkat kecamatan.
c. Suasana pertemuan cukup ramai karena muncul usulan yang sama-sama
dianggap penting, baik fisik maupun non fisik.
d. Bagikan kartu peran kepada setiap relawan.
e. Beri penjelasan singkat tentang permainan, dimana setiap peserta diminta
memerankan satu pihak tertentu dalam sebuah forum Musrenbang. Beri
kesempatan sebentar kepada setiap peserta untuk mencermati dan menyiapkan
perannya.
f. Beri aba-aba untuk mulai.
g. Role play dihentikan bilamana sudah dipandang cukup
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4) Fasilitator menggali beberapa pertanyaan untuk didiskusikan dengan peserta
dengan menggunakan media V.17.5 sebagai berikut:
a. Apakah yang nampak dalam permainan ini?
b. Siapa sajakah pihak kunci yang sebetulnya menjadi penentu dalam proses
pengambilan keputusan Musrenbang?
c. Adakah pihak yang tidak cukup punya ruang/ peran dalam proses Musrenbang?
d. Lihat kesenjangan tersebut dari aspek akses, peran, kontrol dan manfaat.
e. Apa sajakah faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi?
f. Apakah intervensi yang dibutuhkan?

Bahan bacaan
o Perencanaan pembangunan di daerah sebetulnya tidak terpisah dari
perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam
PP No. 8 tahun 2008 (pasal 2 ayat 1) yang telah diubah menjadi Permendagri No.
54 tahun 2010.
Dokumen-dokumen Perencanaan
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Muatan Dokumen Perencanaan di Daerah
Dokumen
RPJMD

Level dan
Durasi
Daerah;
lima tahun

Pengertian

Muatan/outline

Penjabaran dari visi, misi, dan
program Kepala Daerah yang
penyusunannya berpedoman
pada RPJP Daerah dan
memperhatikan RPJM
Nasional.

a. pendahuluan;
b. gambaran umum kondisi
daerah;
c. gambaran pengelolaan
keuangan daerah serta
kerangka pendanaan;
d. analisis isu-isu strategis;
e. visi, misi, tujuan, dan sasaran;
f. strategi dan arah kebijakan;
g. kebijakan umum dan program
pembangunan daerah;
h. indikasi rencana program
prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan;
i. penetapan indikator kinerja
daerah; dan
j. pedoman transisi dan kaidah
pelaksanaan.

Memuat arah kebijakan
keuangan daerah, strategi
pembangunan daerah,
kebijakan umum, dan
program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, lintas
Satuan Kerja Perangkat
Daerah, dan program
kewilayahan disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam
kerangka kebijakan dan
kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.
Renstra

Sektor/

SKPD

SKPD; lima
tahun

Visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan
yang disusun sesuai dengan
tugas dan fungsi Satuan
Kerja Perangkat Daerah serta
berpedoman kepada RPJM
Daerah dan bersifat indikatif.

a. pendahuluan;
b. gambaran pelayanan SKPD;
c. isu-isu strategis berdasarkan
tugas pokok dan fungsi;
d. visi, misi, tujuan dan sasaran,
strategi dan kebijakan;
e. rencana program, kegiatan,
indikator kinerja, kelompok
sasaran dan pendanaan
indikatif;
f. indikator kinerja SKPD yang
mengacu pada tujuan dan
sasaran RPJMD.

RKPD

Daerah;
satu tahun

Penjabaran dari RPJM
Daerah dan mengacu pada
RKP, memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah,
prioritas pembangunan
daerah, rencana kerja, dan
pendanaannya, baik yang
dilaksanakan langsung oleh

a. rancangan kerangka ekonomi
daerah;
b. program prioritas
pembangunan daerah;
c. rencana kerja; dan
d. pendanaannya serta
prakiraan maju dengan
mempertimbangkan kerangka
pendanaan dan pagu indikatif.

pemerintah maupun yang
ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat.

81

Renja
SKPD

Sektor/
SKPD; satu
tahun

Rencana Kerja SKPD yang
memuat kebijakan dan
program dan kegiatan
pembangunan yang akan
dilakukan oleh SKPD.

a. Kebijakan, program, dan
kegiatan pembangunan baik
yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
b. Program dan kegiatan meliputi
program dan kegiatan yang
sedang berjalan, kegiatan
alternatif atau baru, indikator
kinerja, dan kelompok sasaran
yang menjadi bahan utama
RKPD, serta menunjukkan
prakiraan maju.

Penyusunan Perencanaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.
a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
• Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD.
• Bappeda menyempurnakan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD
dengan menggunakan rancangan Renstra-SKPD sebagai masukan.
• Rancangan akhir RPJMD dirumuskan oleh Bappeda berdasarkan hasil
Musrenbang.
• Pembahasan rumusan rancangan akhir RPJMD dipimpin oleh Kepala Daerah.
• RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah
b. Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)
• SKPD menyusun Renstra-SKPD.
• Kepala SKPD menyusun Rancangan Renstra-SKPD sesuai dengan rancangan
awal RPJMD.
• Rancangan Renstra-SKPD disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Bapppeda.
• Renstra-SKPD ditetapkan dengan keputusan kepala SKPD.
c. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
• Bappeda menyusun rancangan awal RKPD.
• Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan
menggunakan rancangan Renja-SKPD dengan Kepala SKPD.

RKPD

• Rancangan RKPD menjadi bahan Musrenbang RKPD.
• Hasil Musrenbang RKPD menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD
oleh Bappeda. Rancangan akhir RKPD disusun oleh Bappeda berdasarkan
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hasil Musrenbang RKPD, dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan
prakiraan maju
• RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, dan RKPD Kabupaten/
Kota ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota.
• RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.
Perencanaan Responsif Gender
Perencanaan yang responsif gender dilakukan dengan memasukkan perbedaan
pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki dalam
proses penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah.
• Bisa mempertajam analisa tentang kondisi daerah karena terpetakan kesenjangan
dalam pembangunan manusia, laki-laki dan perempuan.
• Membantu mempertajam target group/ kelompok sasaran karena data terpilah.
• Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan bilamana
analisis gender diterapkan.
• Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib di daerah tidak mampu menjawab
semua isu kesenjangan gender di berbagai bidang.
Perumusan isu strategis gender sangat diperlukan dalam melakukan perencanaan
yang responsif gender karena:
 Merupakan gambaran situasi kesenjangan yang dihadapi;
 Menjadi dasar bagi perubahan yang akan diinginkan serta intervensi yang harus
dilakukan untuk mendorong perubahan tersebut.
Beberapa ciri untuk mengidentifikasi isu strategis gender (media V.14.4)
• Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan
• Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan peran, akses, partisipasi, kontrol,
manfaat) antara laki-laki dan perempuan
• Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan: diskriminasi,
marginalisasi, subordinasi (bentuk dan akibat yang ditimbulkan)
• Ada unsur pengaruh budaya dan kebijakan (unsur eksternal dan internal
pemerintah)
• Cakupan luas (dirasakan oleh banyak orang di banyak tempat)
• Mendesak untuk segera diselesaikan dalam konteks kewilayahan
• Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak positif pada isu gender lain)
• Berorientasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-laki dan
perempuan.

83

Dukungan Kebijakan
Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan, yang menegaskan PUG dalam semua tahapan perencanaan
pembangunan di tingkat pusat dan daerah.
• PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, pasal 3, menjelaskan bahwa:
• Perencanaan pembangunan daerah harus dirumuskan secara responsif dan
berkeadilan dengan prinsip keseimbangan gender.
• Dalam menyusun kerangka studi dan instrumen analisis harus mempertimbangkan
analisis biaya dan manfaat, analisis kemiskinan, dan analisis gender.
• Perpres No. 5 tahun 2010 tentang RPJMN 2010-2014 menyatakan PUG sebagai
salah satu dari 3 (tiga) kebijakan pengarusutamaan dalam kebijakan pembangunan.
• Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Mendagri No. 15
tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah Ketentuan Pasal
4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: (1) Pemerintah daerah berkewajiban
menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang
dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD,
Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD. (2) Penyusunan kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender (Media V.14.2.: PPt. Permendagri
no. 67/2011).
• Permendagri No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2013
(lihat bahan bacaan bagian III.6).
• Permendagri No. 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2014
(lihat bahan bacaan bagian III.6).
Integrasi gender dalam dokumen perencanaan
Mengintegrasikan dimensi gender dalam perencanaan sebaiknya dilakukan mulai dari
penyusunan dokumentasi perencanaan strategis karena perencanaan strategis menjadi
rujukan dalam perencanaan operasional. Dengan demikian dapat meningkatkan
konsistensi antara kerangka kinerja jangka menengah dan jangka pendek.
Perencanaan Pembangunan terdiri dari beberapa pendekatan yaitu bottom-up, top
down, partisipasi dan teknokratik.
o Menurut UU No. 25 tahun 2004, perencanaan adalah suatu proses untuk
menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
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o Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara
perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan
dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh
unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
o Perencanaan pembangunan di daerah sebetulnya tidak terpisah dari perencanaan
pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam PP No. 8 tahun
2008 (pasal 2 ayat 1).
Dokumen Perencanaan Daerah
o Perencanaan di daerah terdiri dari perencanaan strategis dan perencanaan
operasional:
o Strategis terdiri dari Perencanaan Jangka panjang Daerah (RPJPD) dan Perencanaan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis SKPD (Renstra SKPD)
yang disusun setiap 5 (lima) tahun.
o Perencanaan operasional terdiri dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) yang disusun setiap tahun.
o RPJMD akan dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
o Di level SKPD, Rencana Strategis (Renstra) SKPD akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD.
o Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan di level daerah dengan level
SKPD, RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan RKPD akan
diacu dalam penyusunan Renja SKPD.
Peluang Integrasi Gender dalam Dokumen Perencanaan Jangka Menengah
• Peluang integrasi isu gender dapat tercermin dalam:
o proses perencanaan partisipatif dimana laki-laki dan perempuan terlibat dan
menyampaikan aspirasi serta kebutuhan mereka
o dokumen perencanaan, baik secara tersurat maupun tersirat dalam rumusan
kondisi daerah, visi dan misi, isu strategis, sasaran, program atau kegiatan
suatu SKPD yang berkomitmen untuk mengurangi kesenjangan gender
o program dan kegiatan khusus pemberdayaan perempuan
o indikator dan target yang terpilah
o target dan indikator yang berfokus pada isu-isu terkait gender tertentu.
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Integrasi Hasil GAP dan Rumusan Kerangka Kinerja dalam RPJMD
Aspek
yang

GAP (kolom 1-9)

dilihat
Konteks

Struktur dokumen

Langkah integrasi hasil GAP

RPJMD

dalam dokumen RPJMD

Data Pembuka

Pendahuluan

Wawasan

• Memasukkan data tentang

Gambaran umum

kesenjangan antara laki-laki

kondisi daerah

dan perempuan di berbagai

Gambaran

bidang sebagai bagian dari

pengelolaan

gambaran

keuangan daerah

daerah. Data ini dapat berupa

serta kerangka

data

pendanaan

gender. Misalnya: data pilah

umum

pilah

kondisi

maupun

data

APK dan APM, jumlah kasus
KDRT dan trafficking.
• Memasukkan
fakta

data

kontribusi

atau

ekonomi

perempuan dalam keuangan
daerah.
Isu Strategis

Faktor

Analisis isu-isu

Kesenjangan

strategis

Sebab

• Isu strategis gender mewarnai
isu-isu strategis RPJMD
• Masukkan isu strategis yang

kesenjangan:

terkait dengan pemberdayaan

internal dan

perempuan

eksternal
Strategi dan

Reformulasi

Visi, misi, tujuan dan

Kebijakan

tujuan kebijakan

sasaran (rumusan

dalam

GAP

(terdiri dari

dampak atau kinerja

dalam

strategi

rumusan dampak

jangka panjang)

kebijakan dokumen RPJMD

dan rumusan

Strategi dan arah

outcome)

kebijakan (rumusan
outcome atau kinerja
jangka menengah)
Kebijakan umum
dan program
pembangunan daerah
(rumusan outcome)
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• Reformulasi tujuan kebijakan
dimasukkan
dan

arah

• Reformulasi juga mendasari
kebijakan umum dan program
pembangunan yang dipilh

Program

Rencana aksi

Indikasi rencana

dan

(dapat menjadi

program prioritas

pengurangan

Indikator

dasar dalam

yang disertai

gender masuk dalam rencana

penyusunan

kebutuhan

program prioritas. Ini juga

pernyataan

pendanaan

diikuti

outcome untuk

aksi

dengan

untuk

kesenjangan

kebutuhan

pendanaannya

program dan

• Indikator

output untuk

-masuk

kegiatan)
Data dasar

• Rencana

Penetapan indikator

responsif
dalam

gender
indikator

kinerja pemerintah daerah

kinerja daerah
Indikator gender

Pedoman transisi dan
kaidah pelaksanaan
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Integrasi Hasil GAP dalam Renstra SKPD
Komponen
Konteks

Isu strategis

GAP
Data

Struktur Renstra

Integrasi hasil GAP dalam dokumen

SKPD
Pendahuluan

Renstra SKPD
Memasukkan data pembuka wawasan

pembuka

berupa data pilah dan data gender terkait

wawasan

dalam “Pendahuluan”.

Faktor

Isu-isu strategis

Integrasikan isu gender terkait dengan

kesenjangan

berdasarkan tugas

sektor atau urusan yang menjadi tugas

pokok dan fungsi

dan fungsi SKPD dalam rumusan “Isu-isu

Sebab

Visi, misi, tujuan

strategis”.

kesenjangan:

dan sasaran, strategi Misalnya: Kebutuhan laki-laki dan
dan kebijakan
perempuan pekerja terhadap sarana

internal dan
eksternal

transportasi publik yang murah dan

Faktor

aman (Dinas Perhubungan).

kesenjangan
Reformulasi
tujuan
kebijakan

Integrasikan pula isu kesenjangan internal
dalam rumusan “Isu strategis”.
Misalnya:

Rendahnya

kemampuan

teknis staf Dinas Perhubungan dalam
melakukan

analisis

gender

dalam

penyediaan transportasi publik untuk
pekerja.
Rumuskan kinerja dampak (kinerja jangka
panjang) terkait dengan isu strategis dan
masukkan ini dalam rumusan “Visi dan
misi”.
Rumuskan kerangka kinerja hasil terkait
dengan isu strategis dan masukkan ini
dalam rumusan “Tujuan, sasaran dan
kebijakan sektor”.
Catatan: rumusan dampak dan hasil
harus disinkronkan dengan rumusan
RPJMD.
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Strategi,

Rencana aksi

kebijakan

Rencana program,

Integrasikan rencana aksi dalam “Rencana

kegiatan, indikator

program dan kegiatan, indikator kinerja

dan

(program

kinerja, kelompok

dan kelompok sasaran”

program

& kegiatan

sasaran dan

yg responsif

pendanaan indikatif

Alokasikan anggaran untuk program

gender untuk

dan

kegiatan

untuk

mengatasi

menjawab

kesenjangan gender di sektor

isu

isu strategis
beserta
indikator
outcome
untuk
program dan
indikator
output untuk
kegiatan)
Indikator

Data dasar

Indikator kinerja

Integrasikan indikator dalam GAP ke

Indikator

SKPD yg mengacu

dalam indikator gender sektoral sebagai

pada tujuan dan

acuan dasar kinerja SKPD

sasaran RPJMD

Informasi dalam Dokumen Renstra SKPD
Informasi dalam Dokumen Renstra SKPD
Isu

Hasil/

strategis

Outcome

Strategi,
Kebijakan dan

Kondisi tahun

program

Indikator hasil
(indikator n+5)

didapat dari

Didapat dari

Didapat dari

Dapat diambil

Ukuran pencapaian

rangkuman

reformulasi

Rencana aksi

dari GAP

hasil yang bisa didapat

(langkah 7)

langkah 8

dari rumusan indikator

langkah GAP tujuan dan
1-5

Rencana aksi

gender GAP langkah 9

(langkah 6-7)
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Integrasi Hasil GAP dalam Perencanaan Tahunan

Pemaduan hasil GAP dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD)
Hasil GAP

Dokumen RKPD

Integrasi hasil GAP dalam
dokumen RKPD

Data pembuka wawasan berupa

Rancangan

data pilah dan analisis tentang

kerangka ekonomi kontribusi ekonomi perempuan dan

kontribusi perempuan dan laki-

daerah

laki dalam ekonomi daerah (bila

Masukkan data dan analisis tentang
laki-laki dalam rumusan “Kerangka
ekonomi daerah”

ada) yang diperoleh dari catatan
sektor maupun hasil kajian
Rencana aksi

Program prioritas

Masukkan rencana aksi yang

pembangunan

bersifat jangka menengah dalam

daerah

rumusan “Prioritas program”

Rencana kerja

Masukkan rencana aksi yang

daerah

bersifat jangka pendek dalam
rumusan “Kegiatan”
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Pemaduan Hasil GAP dalam Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD)
Hasil GAP
Rencana aksi

Data Dasar dan

Struktur Renja
SKPD

Integrasi hasil GAP dalam dokumen RKPD

Program prioritas

Masukkan rencana aksi yang bersifat jangka

SKPD

menengah dalam rumusan “Prioritas program”

Rencana kerja

Masukkan rencana aksi yang bersifat jangka

SKPD

pendek dalam rumusan “Kegiatan”

Indikator program

Masukkan rumusan indikator outcome dalam

Indikator Kinerja

rumusan “Indikator program”
Indikator kegiatan

Masukkan indikator output dalam rumusan
“Indikator kegiatan”
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Pendidikan

pendidikan dasar 9

Indikator

program

Program/

kegiatan
Keluaran

Hasil

Indikator kegiatan

Organisasi

Informasi dalam RKPD/ Renja

yang bersekolah

keluarga tidak

mampu

keluarga tidak mampu

beasiswa bagi

Kelp

2011

Lokasi

2012

Lokasi

Biaya

Sumber

Pagu Indikatif

2014

Jumlah (Rp)

2013

Indikator capaian tahunan
2010

Sasaran

laki 13%

laki 16%
Jumlah anak dari

menjadi 15% dan laki-

perempuan buta huruf

Penurunan jumlah

25% sementara laki-

perempuan mencapi

Jumlah buta huruf

tahun

Indikator capaian 5

Kegiatan pemberian

tahun

Dinas

Kondisi tahun 2010

Informasi dalam Renstra

									

Prioritas

SKPD

Pengelola

Peningkatan mutu

Program/ kegiatan

				

Pendidikan

Urusan

Transfer Renstra SKPD dalam Renja SKPD

Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
o Forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana
pembangunan daerah.
o Bentuk pendekatan partisipatif dalam proses perencanaan pembangunan.
o Dilaksanakan dalam kerangka perencanaan jangka panjang, menengah maupun
tahunan.
o Dilaksanakan oleh Bappeda dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan.
o Dilaksanakan dengan rangkaian kegiatan penyampaian, pembahasan dan
penyepakatan rancangan awal dokumen perencanaan.
o Di daerah, Musrenbang terdiri dari tahap desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/
walikota hingga provinsi.

Proses Musrenbang

1) Musrenbang menjadi saluran artikulasi kepentingan masyarakat dalam proses
perencanaan.
2) Perlu untuk memastikan keterlibatan, akses, kontrol dan manfaat yang setara
antara laki-laki dan perempuan dalam proses Musrenbang.
Integrasi Gender dalam Musrenbang
1) Langkah integrasi gender bisa mencakup perbaikan-perbaikan pada level substantif
pada pendekatan dan kualitas deliberasi dalam proses Musrenbang:
a. memberi penghargaan yang sama antara isu yang dilontarkan laki-laki dan
perempuan, dan
b. memberi informasi tindak lanjut yang memadai atas usulan baik laki-laki
maupun perempuan.
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2) Langkah integrasi gender bisa mencakup perbaikan pada level teknis yang
memungkinkan keterlibatan baik perempuan maupun laki-laki di dalam proses
Musrenbang:
a. memastikan distribusi undangan
b. setting tempat dan pemilihan waktu yang memungkinkan keterlibatan
perempuan dan laki-laki

Identifikasi upaya intervensi gender dalam proses musrenbang.

Integrasi Gender Dalam Musrenbang (2)
- Keterlibatan perempuan
dalam Musrenbang
- Manfaat langsung dan tidak
langsung dari keterlibatan
dalam Musrenbang
- Peningkatan keterlibatan
perempuan dalam
Musrenbang dari tahun ke
tahun
- Mendorong perempuan
menyampaikan aspirasinya
- Penghargaan dan
akomodasi atas aspirasi
perempuan
- Informasi tentang posisi dan
tindak lanjut usulan laki-laki
dan perempuan
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- Distribusi informasi dan
pengundangan
- Pengundangan ke
representasi kelompok
perempuan dan lakilaki
Manfaat

Akses

Kontrol

Partisipasi

- Tingkat kehadiran
perempuan dan lakilaki
- Upaya mengatasi
hambatan bagi
keterlibatan perempuan

BAGIAN VI

Penganggaran Daerah
yang Responsif Gender

BAGIAN VI
PENGANGGARAN DAERAH YANG RESPONSIF GENDER

SESI 13. MEKANISME PENGANGGARAN DIDAERAH
Tujuan Umum:
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep penganggaran di daerah
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu menjelaskan tentang:
1. Proses penganggaran di daerah
2. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
3. Tentang dasar hukum dan dokumen-dokumen penganggaran.
4. Mengidentifikasi aktor kunci dalam proses penganggaran
5. Konsep penganggaran yang responsif gender dan relasinya dengan perencanaan.
Waktu: 45 menit
Metode: Presentasi, praktik dan diskusi interaktif;
Alat bantu: LCD Projector, kartu metaplan, masking-tape, spidol, pinboard, sticky
notes;
Media : MediaVI.13.1 s/d Media VI.13.4b dan LK VI.13.1 s/d VI.13.4
Langkah-langkah
Langkah 1. Memahami Konsep, Dasar/Payung Hukum, Dokumen Kunci dan Proses
Penganggaran
1. Fasilitator menjelaskan konsep anggaran dan penganggaran daerah dan relasinya
dengan proses dan strategi perencanaan dan penganggaran dengan menggunakan
media VI.13.1; Media VI.13.1.a., Media VI.13.1.b dan media VI.13.1.c
2. Fasilitator meminta pendapat peserta dengan curah gagasan tentang apa saja
dokumen-dokumen anggaran dalam proses penganggaran di daerah serta
menuliskannya di papan tulis atau kertas plano.
3. Fasilitator memaparkan Dokumen Kunci dalam Penganggaran Daerah dengan
menggunakan media VI.13.2 dan meminta input serta tanggapan dari peserta.

95

4. Fasilitator menjelaskan proses penyusunan APBD di daerah dengan menggunakan
media VI.13.3

Langkah 2. Memahami sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pusat dan
Daerah
1. Fasilitator menjelaskan peraturan perundang-undangan sebagai dasar sinkronisasi
perencanaan dan penganggaran pusat dan daerah dengan menggunakan media
VI.13.4a.
2. Fasilitator menjelaskan skema sinkronisasi perencanaan dan penganggaran
dengan menggunakan media VI.13.4b.
3. Fasilitator memberikan kesempatan kepada peserta untuk memberikan input.

Langkah 3. Identifikasi aktor kunci dalam Penganggaran Daerah
1. Fasilitator membagi peserta dalam kelompok dengan menggunakan kelompok
yang sudah terbentuk.
2. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mendiskusikan siapa aktor kunci
dalam proses penganggaran di daerah dan menuliskan pada kertas meta plan.
3. Fasilitator meminta peserta mengisi matriks tentang kewenangan dan kuasa setiap
aktor kunci sesuai LKVI.13.1 dan mendiskusikan topik sesuai LKVI.13.2 berikut ini:
a. Siapa saja aktor yang berpengaruh besar terhadap proses penganggaran di
daerah?
b. Bagaimana dinamika relasi antar pihak/aktor kunci tersebut di daerah?
c. Apa saja variabel yang mempengaruhi relasi ini?
4. Fasilitator meminta salah satu kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi
kelompok.
5. Fasilitator menyimpulkan hasil diskusi kelompok dan menentukan aktor kunci yang
berperan dalam proses penganggaran di daerah.

Langkah 4. Mencermati Dokumen-dokumen Kunci Penganggaran Daerah
1. Fasilitator menempelkan tabel tentang dokumen-dokumen kunci penganggaran,
format dan contohnya di dinding(LK VI.13.3 dan LKVI.13. 4).
2. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk mencermati dokumendokumen kunci dalam proses penganggaran berdasarkan tabel tersebut.
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3. Fasilitator meminta pendapat sekilas dari peserta tentang penerapan format-format
dokumen ini di daerah. Apakah sama setiap daerah ataukah ada modifikasi? Bila
ada, beri penjelasan dengan menempelkan di sticky notes.
Bahan bacaan
o Lihat website kementerian terkait, antara lain: www.menegpp.go.id; www.depkeu.
go.id; www.bappenas.go.id; www.kemdagri.go.id
Konsep, Proses dan Dokumen Kunci Penganggaran

Konsep Anggaran dan Penganggaran
• Anggaran: pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama
periode tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.
• Penganggaran: Proses/metode untuk mempersiapkan suatu anggaran.
• APBD: Rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan memiliki fungsi otorisasi, perencanaan,
pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
• Anggaran Kinerja: Anggaran Kinerja adalah suatu sistem anggaran yang
mengutamakan pada upaya pencapaian hasil kerja atau output dari rencana
alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Artinya setiap anggaran yang
dialokasikan harus dapat diukur dan ditentukan outcome dan output yang
ingin dicapai.
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Tujuan Penyusunan Anggaran Kinerja
• Meningkatan kualitas pelayanan publik
• Meningkatkan efisiensi pelaksanaan anggaran dengan menghubungkan kerja
dan kegiatan terhadap biaya.
• Mendukung alokasi anggaran terhadap prioritas program dan kegiatan.
• Penilaian pencapaian kinerja yang diukur dengan indikator yang ditetapkan
secara substantif (efisien, efektif dan ekonomis, 3E).
Dokumen Kunci dalam Penganggaran Daerah
1. Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
• KUA merupakan dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan,
belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode
satu tahun.
• Ditetapkan bersama dengan PPAS melalui nota kesepakatan antara Kepala
Daerah dengan DPRD.
2. Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
• PPAS menjelaskan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran
untuk setiap program ditentukan bersama oleh kepala daerah dan DPRD.
• Kesepakatan ini diikuti dengan pedoman penyusunan RKA-SKPD dan akan
dipakai oleh SKPD sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.
3. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
• RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang
berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan APBD
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3. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA-SKPD)
 RKA-SKPD merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana
pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan APBD
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Formulir
RKA – SKPD 2.2.1
Provinsi/Kabupaten/Kota ..............
Tahun Anggaran ...................
Urusan Pemerintahan
: x.xx.
.................................................
Organisasi
: x.xx.xx.
.................................................
Program
: x.xx.xx.xx.
.................................................
Kegiatan
: x.xx.xx.xx.xx. .................................................
Lokasi Kegiatan
: .............................................................................
Jumlah Tahun-1
:
Rp
................
(................................................................................)
Jumlah Tahun n
:
Rp
................
(.................................................................................)
Jumlah Tahun n+1
:
Rp
................
(................................................................................)
Indikator & Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan: ...................................................................
4

X
X
X
X

Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja perangkat Daerah
Kode
Uraian
Rincian perhitungan
Rekening
Jumlah
(Rp)
Volume
Satuan
Harga
Satuan
1
2
3
4
5
6=(3x5)
x X xx xx
x X xx xx
x X xx xx
x X xx xx
Jumlah
....... tanggal .............
............Kepala SKPD..................
(tanda tangan)

Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
Dst

:
:
:

(nama lengkap)
NIP

Tim Anggaran Pemerintah Daerah
No.
Nama
NIP
Jabatan
Tandatangan
1
2
dst
Sumber: Permendagri No. 59 tahun 2007: LAMPIRAN A.XIV.a : PERATURAN MENTERI DALAM
NEGERI NOMOR 59 TAHUN 2007 TANGGAL: 26 OKTOBER 2007

Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 2.2.1
Formulir RKA - SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja Langsung dari setiap
kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu) program terdapat 1
(satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan dalam formulir RKA - SKPD 2.2.1
masing-masing. Pengisian jenis belanja Langsung supaya mempedomani ketentuan Pasal 50
peraturan menteri ini. Untuk memenuhi azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan
prestasi kerja, pengisian rincian penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan
ukuran yang tidak terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.
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Cara Pengisian Formulir RKA - SKPD 2.2.1
Formulir RKA - SKPD 2.2.1 digunakan untuk merencanakan belanja Langsung
dari setiap kegiatan yang diprogramkan. Dengan demikian apabila dalam 1 (satu)
program terdapat 1 (satu) atau lebih kegiatan maka setiap kegiatan dituangkan
dalam formulir RKA - SKPD 2.2.1 masing-masing. Pengisian jenis belanja Langsung
supaya mempedomani ketentuan Pasal 50 peraturan menteri ini. Untuk memenuhi
azas tranparansi dan prinsip anggaran berdasarkan prestasi kerja, pengisian rincian
penghitungan tidak diperkenankan mencantumkan satuan ukuran yang tidak
terukur, seperti paket, pm, up, lumpsum.
1. Provinsi/kabupaten/kota diisi dengan nama provinsi/kabupaten/kota.
2. Tahun anggaran diisi dengan tahun anggaran yang direncanakan.
3. Urusan Pemerintahan diisi dengan nomor kode urusan pemerintahan dan nama
urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok
dan fungsi SKPD.
4. Organisasi diisi dengan nomor kode perangkat daerah dan nama satuan kerja
perangkat daerah.
5. Baris kolom program diisi dengan nomor kode program dan nama program dari
kegiatan yang berkenaan. Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi
satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan masyarakat yang
dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran
dan tujuan kegiatan yang ditetapkan untuk memperoleh alokasi anggaran.
6. Baris kolom kegiatan diisi dengan nomor kode kegiatan dan nama kegiatan
yang akan dilaksanakan.
7. Kegiatan merupakan tindakan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program
yang direncanakan untuk memperoleh keluaran atau hasil tertentu yang
diinginkan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
8. Baris kolom lokasi kegiatan diisi dengan nama lokasi atau tempat dari setiap
kegiatan yang akan dilaksanakan. Lokasi atau tempat dimaksud dapat berupa
nama desa/kelurahan, kecamatan.
9. Baris kolom Jumlah Tahun n-1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan
berkenaan untuk 1 (satu) tahun sebelumnya.
10.Baris kolom Jumlah Tahun n diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan
berkenaan pada tahun yang direncanakan
11.Baris kolom Jumlah Tahun n+1 diisi dengan jumlah perkiraan belanja kegiatan
berkenaan untuk tahun berikutnya.
12.Indikator dan tolok ukur kinerja belanja langsung:
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Contoh 1.
Program : Peningkatan peran serta perempuan dalam pembangunan.
Kegiatan : Pelatihan keterampilan dalam rangka peningkatan
produktivitas hasil jahitan ibu-ibu rumah tangga.

kualitas

dan

• Tolak ukur untuk capaian program: ibu-ibu rumah tangga yang
bergerak di bidang usaha jahit menjahit.
• Target kinerja untuk capaian program: 5000 orang.
• Tolak ukur untuk masukan: jumlah dana yang dibutuhkan.
• Target kinerja untuk masukan: Rp100 juta.
• Tolak ukur untuk keluaran: terlatihnya ibu-ibu rumah tangga
mendayagunakan peralatan menjahit secara optimal.
• Target kinerja untuk keluaran: 500 orang.
• Tolak ukur untuk hasil: meningkatnya kemampuan menjahit ibu-ibu
rumah tangga yang dilatih.
• Target kinerja untuk hasil: 450 orang dari 5000 orang (9% dari target
capaian program)
Contoh 2.
Program : Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Kegiatan : Pembangunan gedung sekolah SMP
• Tolak ukur untuk capaian program: kualitas pendidikan bagi seluruh
anak usia pendidikan SMP
• Target kinerja untuk capaian program: 1000 anak didik usia SMP
• Tolak ukur untuk masukan: jumlah dana yang dibutuhkan
• Target kinerja dari tolak ukur masukan: Rp.5 miliar
• Tolak ukur untuk keluaran: tersedianya ruang belajar bagi peserta didik
SMP
• Target kinerja dari tolak ukur keluaran: 5 gedung SMP
• Tolak ukur untuk hasil: tersedianya ruang belajar yang dapat
menampung peserta didik SMP
• Target kinerja dari tolak ukur hasil: 5 gedung untuk 600 peserta didik
atau 60% dari target capaian program.
1. Kelompok sasaran kegiatan diisi dengan penjelasan terhadap karakteristik
kelompok sasaran seperti status ekonomi dan gender.
Contoh 1 : ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai potensi menjahit yang perlu
dikembangkan namun di sisi lain kemampuan ekonomi terbatas.
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Contoh 2 :

peserta didik usia SMP yang belum tertampung di sekolah SMP

2. Kolom 1 (kode rekening) diisi dengan kode rekening akun, kelompok, jenis, objek,
rincian objek belanja langsung .
3. Kolom 2 (uraian) diisi dengan uraian nama akun, kelompok, jenis, obyek dan
rincian obyek belanja langsung.
4. Kolom 3 (volume) diisi dengan jumlah satuan dapat berupa jumlah orang/pegawai
dan barang.
5. Kolom 4 (satuan) diisi dengan satuan hitung dari target rincian obyek yang
direncananakan seperti unit, waktu/jam/hari/bulan/tahun, ukuran berat, ukuran
luas, ukuran isi dan sebagainya.
6. Kolom 5 (harga satuan) diisi dengan harga satuan dapat berupa tarif, harga,
tingkat suku bunga, nilai kurs.
7. Kolom 6 (jumlah) diisi dengan jumlah perkalian antara jumlah volume dengan
harga satuan. Setiap jumlah uraian rincian obyek dijumlahkan menjadi jumlah
rincian obyek belanja. Setiap jumlah rincian obyek pada masing-masing obyek
belanja selanjutnya dijumlahkan menjadi obyek belanja berkenaan. Setiap obyek
belanja pada masing-masing jenis belanja kemudian dijumlahkan menjadi jumlah
jenis belanja. Penjumlahan dari seluruh jenis belanja merupakan jumlah kelompok
belanja langsung yang dituangkan dalam formulir RKA – SKPD 2.2.
8. Baris jumlah pada kolom 6 merupakan penjumlahan dari seluruh jenis belanja
langsung yang tercantum dalam kolom 6.
9. Formulir RKA - SKPD 2.2.1 dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.
10.Apabila Formulir RKA - SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman, maka pada halaman–
halaman berikutnya cukup diisi mulai dari rincian belanja langsung program perkegiatan satuan kerja perangkat daerah dan setiap halaman diberi nomor urut
halaman.
11.Tanggal, bulan, tahun diisi berdasarkan pembuatan RKA - SKPD 2.2.1.
12.Formulir RKA - SKPD 2.2.1 ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan mencantumkan
nama lengkap dan NIP yang bersangkutan.
13.Keterangan diisi dengan tanggal pembahasan formulir RKA - SKPD 2.2.1 oleh Tim
Anggaran Pemerintah Daerah. Apabila terdapat catatan dari hasil pembahasan
oleh tim anggaran pemerintah daerah untuk mendapatkan perhatian Kepala SKPD
dicantumkan dalam baris catatan hasil pembahasan.
14.Seluruh anggota tim anggaran pemerintah daerah menandatangani formulir RKA
- SKPD 2.2.1 yang telah dibahas yang dilengkapi dengan nama, NIP dan jabatan.
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15.Apabila formulir RKA - SKPD 2.2.1 lebih dari satu halaman maka tanggal, bulan
dan tahun pembuatan, kolom tanda tangan dan nama lengkap Kepala SKPD,
serta keterangan, tanggal pembahasan, catatan hasil pembahasan, nama, NIP,
jabatan dan tanda tangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah ditempatkan pada
halaman terakhir.
Selanjutnya setiap lembar RKA - SKPD 2.2.1 yang telah dibahas diparaf oleh setiap
anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
16.Formulir RKA - SKPD 2.2.1 merupakan input data untuk menyusun formulir RKA SKPD dan RKA - SKPD 2.2.
DPA-SKPD
• DPA-SKPD disusun oleh masing-masing SKPD yang merinci sasaran yang hendak
dicapai, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran
tersebut, serta rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang
diperkirakan.
• Dokumen ini merupakan penyesuaian  dari RKA SKPD setelah penetapan APBD  
yang menjadi dasar pelaksanaan dan penggunaan anggaran.
• Mengingat dinamika proses penetapan  anggaran,  perlu  pengecekan kembali
indikator dan tolok ukur kinerja, khususnya pada target kinerja: apakah
perubahan alokasi anggaran ini signifikan dan apakah target kinerja yang
ditetapkan cukup realistis dan rasional?
Proses Penganggaran

PROSES PENYUSUNAN APBD

Penyusunan KUA & PPAS
Proses
Perencanaan

RKPD

Penyusunan
KUA dan
PPAS (A1)

Penyusunan Raperda APBD
Pedoman
penyusunan
RKA-SKPD (A2)

Penetapan Perda APBD
Pembahasan
Raperda
APBD (A5)

Penyusunan
RKA-SKPD
(A3)

Persetujuan
bersama
Raperda APBD

RKA-SKPD

Evaluasi
Gubernur/
Mendagri (A6)

- Nota Kesepakatan
- KUA dan PPA
Raperda APBD
(A4)

Perda APBD
(A7)

Pembatalan
Perda APBD
(A8)
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 KUA-PPAS menentukan alokasi anggaran untuk program dan kegiatan tertentu
untuk periode 1 (satu) tahun melalui kesepakatan antara Kepala Daerah dengan
DPRD.
 Nota kesepakatan KUA-PPAS tersebut menjadi dasar penyusunan pedoman
penyusunan RKA bagi setiap SKPD.
 Usulan SKPD ditinjau ulang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan
dikompilasi menjadi RAPBD.
 RAPBD diajukan kepada DPRD dan dibahas melalui serangkaian sidang dan akan
disahkan menjadi Perda APBD, setelah dievaluasi oleh Mendagri/ Gubernur.
 Perda APBD ini menjadi panduan bagi SKPD untuk menyusun DPA SKPD yang
mengacu kepada RKA yang sudah disusun.
 Dalam tahapan pelaksanaan, perubahan APBD dimungkinkan karena beberapa
alasan berikut:
o Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi dalam KUA.
o Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar
unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja.
o Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus
digunakan untuk kegiatan tahun berjalan.
o Keadaan darurat
o Keadaan luar biasa.

Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran
• Proses perencanaan dan penganggaran merupakan dua proses yang saling
terkait.
• Keterkaitan ini nampak dalam undang-undang terkait:
a. UU 17 pasal 12 (2) disebutkan bahwa: ”Penyusunan APBD sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja pemerintah
daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara”.
b. UU No. 25 /1804 pasal 25 (2): ”Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi
pedoman penyusunan APBD.”
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Skema sinkronisai perencanaan dan penganggaran (media VI.13.4b)

o Dalam skema di atas, dapat dilihat keterkaitan antara beberapa tingkatan
perencanaan, serta keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran.
o Perencanaan terkait dengan menentukan prioritas tindakan untuk mencapai
tujuan tertentu.
o Penganggaran menggambarkan bagaimana alokasi sumber daya yang
diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.
o Dilihat dari agenda waktu (time line), proses perencanaan dilakukan sepanjang
bulan Januari-April, sedangkan proses penganggaran dilakukan antara bulan
Mei hingga November setiap tahun.

• Lembar KerjaVI.13.1
Matriks tentang kewenangan dan kuasa setiap aktor kunci
Aktor Kunci

Peran

Kewenangan/
Kuasa

1
↓
dst nya

10
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Mencermati dokumen-domumen kunci penganggaran di daerah.
1. Muatan Dokumen Penganggaran Daerah (LK VI.13.3)
Dokumen
Format KUA

Level, Durasi
Daerah; satu
tahun

Dokumen

Muatan/outline

Lampiran A.X.a
I.
Permendagri No.
59 tahun 2007

Pendahuluan: latarbelakang
penyusunan KUA, tujuan penyusunan
KUA dan dasar hukum penyusunan
KUA.

II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah:
perkembangan indikator ekonomi
makro daerah tahun sebelumnya,
rencana target ekonomi makro pada
tahun perencanaan.
III. Asumsi Dasar dalam Penyusunan
RAPBD: asumsi dasar dalam APBN, laju
inflasi, pertumbuhan PDRB, lain-lain
asumsi.
IV. Kebijakan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Daerah:
a. Pendapatan daerah: kebijakan
perencanaan pendapatan, target
pendapatan daerah, upaya
mencapai target,
b. Belanja Daerah: total perkiraan
belanja, kebijakan belanja, kebijakan
pembangunan daerah dan prioritas
pembangunan nasional yang akan
dilaksanakan di daerah, kebijakan
belanja berdasar urusan dan SKPD
c. Pembiayaan Daerah: kebijakan
penerimaan dan kebijakan
pengeluaran pembiayaan
V. Penutup
RKA-SKPD

Sektor/
SKPD; satu
tahun

Formulir RKASKPD 2.2.1
untuk belanja
langsung
Permendagri
No. 59 tahun
2007

I.

Urusan pemerintahan

II.

Organisasi

III.

Program

IV.

Kegiatan

V.

Lokasi Kegiatan

VI.

Jumlah tahun

VII. Indikator
VIII. Capaian program
IX.

Masukan

X.

Keluaran

XI.

Hasil

XII. Kelompok Sasaran Kegiatan
XIII. Rincian Anggaran Belanja
Langsung Menurut Program dan
Per Kegiatan SKPD
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DPA-SKPD

Sektor/
SKPD; satu
tahun

Formulir DPASKPD 2.2.1
untuk belanja
langsung
Permendagri No.
59 tahun 2007

I.

Urusan pemerintahan

II.

Organisasi

III.

Program

IV.

Kegiatan

V.

Lokasi Kegiatan

VI.

Jumlah tahun

VII. Indikator
VIII. Capaian program
IX.

Masukan

X.

Keluaran

XI.

Hasil

XII. Kelompok Sasaran Kegiatan
XIII. Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan
SKPD
XIV. XIV.Rencana Penarikan Dana Triwulan

2. Muatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
(DPA-SKPD) Lembar Kerja VI.13.4
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Nomor DPA SKPD
x.x

x

x

x

x

x

x

x

5

FORMULIR
2

DPA-SKPD
2.2.1

Provinsi/Kab/Kota: ……….
Tahun Anggaran: …………
Urusan pemerintahan

x.xx

……………..……………………………………….

Organisasi

x.xx.xx

……………………………………………………….

Program

x.xx.xx.xx

……………….……………………………………….

Kegiatan

x.xx.xx.xx.xx ……………………………………………………….

Waktu Pelaksanaan

…………….. ....................... .................... ......................

Lokasi kegiatan

…………….. ....................... .................... ......................

Sumber Dana

…………….. ....................... .................... ......................

Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator

Tolok Ukur Kinerja

Target Kinerja

Capaian program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok Sasaran Kegiatan ……………………………………………………………..
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Rincian Anggaran Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Kode
Rekening

Uraian

1

2

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

x
x

Rincian Penghitungan
Volume

Satuan

Harga satuan

Jumlah
(Rp)

3

4

5

6=3x5

Jumlah
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I

Rp…………

Triwulan II

Rp…………

Triwulan III

Rp………….

Triwulan IV

Rp………….

…………….., tanggal …………………
Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Jumlah Rp………….

(tanda tangan)
(nama lengkap)
NIP

		
SESI 14. KONSEP ANGGARAN RESPONSIF GENDER (ARG)
Tujuan Umum:
Meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep ARG
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta memahami dan mampu:
1. Menjelaskan konsep ARG
2. Menjelaskan regulasi terkait penyusunan ARG di daerah
3. Menjelaskan kategori dan jenis-jenis anggaran dilihat dari perspektif ARG.
Waktu : 45 menit
Metode: CTJ, diskusi, permainan: Choose Your Spot
Alat bantu: metaplan,masking-tape, kertas plano, spidol
Media VI.14.1 s/d media VI.14.6
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Langkah 1. Memahami Konsep dan Istilah Kunci dalam ARG
1. Fasilitator menyiapkan sekitar 5-6 pernyataan terkait dengan ARG dengan
menggunakan LKVI.14.1 untuk pengantar dan sekaligus menguji pemahaman
peserta. Pernyataan ini terkait dengan konsep anggaran responsif gender. Daftar
pernyataan pada LKVI.14.1 sebagai berikut:
a. Anggaran untuk perempuan secara otomatis akan responsif gender.
b. Anggaran responsif gender merupakan pengganti terhadap sistem anggaran
berbasis kinerja.
c. Apabila anggaran sudah berpihak pada orang miskin, maka bisa dipastikan
anggaran ini juga akan responsif gender.
d. Manfaat penerapan anggaran responsif gender jauh lebih sedikit daripada
biaya dan upaya yang harus dikeluarkan.
e. Sebuah anggaran dikatakan responsif gender bilamana indikatornya secara
eksplisit mencantumkan indikator gender.
f. Tidak semua anggaran harus dibuat responsif gender.
2. Selain itu fasilitator menyiapkan 3 (tiga) buah kartu sikap yang bertuliskan ‘setuju’,
‘tidak setuju’, dan ‘ragu-ragu’LKVI.14.2.
3. Kartu sikap tersebut diletakkan di meja masing-masing kelompok.
4. Fasilitator membacakan pernyataan dan peserta dari kelompok I diminta memilih
salah satu di antara tiga kartu sikap untuk menjelaskan pilihan sikapnya.
5. Setelah itu, beri kesempatan setiap kelompok untuk memberikan komentar dan
juga memberikan tanggapan balik atas alasan kelompok lain.
6. Lanjutkan dengan pernyataan kedua kepada kelompok II dan seterusnya sampai
selesai.

Langkah 2. Memahami AnggaranKinerja, Anggaran Responsif Gender (ARG) dan
Kategori ARG
1. Fasilitator menjelaskan konsep Anggaran kinerja dan ARG di daerah dengan
menggunakan media VI.14.1, media VI.14.2. dan Media VI.14.3.
2. Fasilitator mempresentasikan kategori ARG dengan menggunakan media VI.14.4.
dan Media VI.14.4.Tekankan pada penjelasan tentang deskripsi dan fungsi tiga
belanja responsif gender (spesifik, afirmasi dan peningkatan kapasitas, serta
belanja secara umum).
3. Fasilitator menjelaskan contoh kategori anggaran responsif gender dengan
menggunakan media VI.14.4a.
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4. Fasilitator memberi kesempatan peserta untuk menanggapi, memberi masukan,
dan umpan balik.
Langkah 3: Identifikasi Kegiatan yang terkait dengan klasifikasi belanja Anggaran
Responsif Gender (30 menit)
1. Fasilitator membagi peserta menggunakan kelompok yang sudah terbentuk.;
2. Fasilitator membagikan matriks untuk dikerjakan oleh kelompok sesuai media
VI.14.5 berikut.
3. Fasilitator minta peserta untuk mengkaji kembali isu strategis gender yang menjadi
skala prioritas dan urusan wajib SKPD seperti yang telah ditetapkan dalam RKA
SKPD.
4. Fasilitator meminta peserta untuk menentukan isu strategis gender yang relevan
untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diusulkan.
5. Fasilitator menjelaskan apa yang dimaksud dengan klasifikasi belanja ARG SKPD
(Mohon berikan contoh nyata).

Media VI.14.5. Isu Strategis Gender : ……………………………………………
Hasil
(mengacu kepada
rumusan hasil
sebelumnya)
Bagian V.Sesi 13
Langkah 2

SKPD
(isilah dengan SKPD
yang relevan dengan
hasil yang akan
dicapai)

Kegiatan Belanja Responsif Gender*
Kegiatan
Spesifik
gender

Kegiatan
Afirmasi &
Kelembagaan
PUG

Kegiatan
Kesetaraan
Gender

6. Kemudian kelompok mengidentifikasi ketiga kategori belanja responsif gender
untuk masing-masing kegiatan, yang telah dirumuskan dengan format matriks di
atas pada butir-2.
7. Fasilitator meminta salah satu kelompok untuk mendiskusikan hasil diskusi
kelompoknya dan meminta tanggapan atau masukan dari kelompok lain.
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Langkah 4. Review terhadap “hasil kerja kelompok”
1. Fasilitator meminta peserta mencermati kembali hasil dari langkah 1 media VI.14.1.
Permainan Choose Your Spot sebagai acuan review.
2. Fasilitator meminta setiap kelompok melakukan review hasil kerja kelompok lain
berdasarkan pertanyaan pada media VI.14.1 dengan memilih pernyataan yang
berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran dan perdebatan di antara peserta,
sekaligus sebagai pintu masuk ke materi konsep anggaran responsif gender.
3. Fasilitator meminta peserta dalam kelompok mereka mereview Identifikasi
Kegiatan Responsif Gender dengan mencermati hasil kelompok lain dengan
menggunakan matriks sesuai media VI.14.5 dan mencatat komentar hasil review.
4. Fasilitator menjelaskan aturan melakukan review (media VI.14.6 ) sebagai berikut:
a. Review difokuskan kepada ketepatan pengertian tentang konsep ARG
b. Ketepatan tentang jenis dan kategori ARG.
5. Fasilitator memandu peserta untuk menyimpulkan sesi ini, apakah setiap langkah
sudah konsisten, ada korelasi mulai dari tujuan kegiatan, input, proses, output dan
outcome kegiatan yang ditetapkan.

Bahan bacaan:
Pernyataan tentang konsep ARG
a. Anggaran untuk perempuan secara otomatis akan responsif gender.
b. Anggaran responsif gender merupakan pengganti terhadap sistem anggaran
berbasis kinerja.
c. Apabila anggaran sudah berpihak pada orang miskin, maka bisa dipastikan
anggaran ini juga akan responsif gender.
d. Manfaat penerapan anggaran responsif gender jauh lebih sedikit daripada biaya
dan upaya yang harus dikeluarkan.
e. Sebuah anggaran dikatakan responsif gender bilamana indikatornya secara
eksplisit mencantumkan indikator gender.
f. Tidak semua anggaran harus dibuat responsif gender.

Anggaran Kinerja, Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Kategori ARG
a. Anggaran Kinerja dan Anggaran Resopnsif Gender (ARG)
 Konsep dan praktek ARG bisa diletakkan di dalam anggaran kinerja yang
berorientasi pada hasil. Ini berbeda dengan anggaran tradisional yang berfokus
pada input.
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 Orientasi hasil pada anggaran kinerja memberi peluang untuk memasukkan
konsep dan pendekatan ARG di rumusan indikator kinerja.
 ARG adalah: penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari
berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender
(Permendagri No. 15 tahun 2008).
 Anggaran kinerja berbasis pada 3 (tiga) prinsip yang dikenal sebagai 3E, yaitu
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.
 ARG menyumbang satu prinsip lagi, yaitu kesetaraan atau equity.

Pemerintah
Daerah

Anggaran
Responsif
Gender

 Kesetaraan bisa dimasukkan dalam perumusan indikator kinerja yang menjadi
pilar dari anggaran berbasis kinerja.
 Beberapa hal kunci tentang ARG
1) ARG bukanlah anggaran terpisah untuk laki-laki dan perempuan, dan tidak
sama dengan anggaran untuk perempuan;
2) Tidak selalu berarti penambahan alokasi;
3) ARG menekankan pada masalah kesetaraan dalam penganggaran.
Kesetaraan tersebut berupa proses maupun dampak alokasi anggaran
dalam program/kegiatan yang bertujuan menurunkan tingkat kesenjangan
gender;
4) ARG bekerja dengan cara menelaah dampak dari belanja suatu kegiatan
terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisis apakah
alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta
kebutuhan laki-laki secara memadai.
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b. Kategori ARG

 Terdapat tiga kategori belanja pemerintah responsif gender:
1) Anggaran Spesifik Gender: menyasar kelompok gender tertentu di dalam
masyarakat.
2) Anggaran untuk Tindakan Afirmasi dan Kelembagaan PUG: anggaran
untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan
dalam jabatan publik; anggaran untuk memperkuat prasyarat PUG
termasuk pengembangan kapasitas staf pemerintah, pengadaan data pilah,
koordinasi lintas sektor.
3) Anggaran untuk Kesetaraan Gender: pengarusutamaan gender dalam
anggaran di semua sektor, yang berdampak baik bagi laki-laki maupun
perempuan.
Contoh Klasifikasi ARG dalam beberapa Urusan Pemerintah Daerah
• Jenis kegiatan bisa mengacu baik kepada lampiran A.VII Kepmendagri
No.13 tahun 2006, atau mengusulkan kegiatan baru (dimungkinkan dalam
Permendagri No. 59 tahun 2007).
Urusan: Pekerjaan Umum
Kategori

Kegiatan

Anggaran
Spesifik

Fasilitasi dan stimulasi rehabilitasi

Kode

SKPD

Rekening

Pengampu

1.04.xx.18.01

Dinas PU

Pengembangan ruang bersalin

1.02.xx.26.10

Dinas Kesehatan

Pelatihan pengelolaan sungai bagi

1.03.xx.26.08

Dinas PU

rumah akibat bencana alam bagi
kelompok rentan

ibu rumah tangga di kawasan pinggir
sungai
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Afirmasi dan

Pelatihan untuk para arsitek

Pelembagaan

mengenai desain yang responsif

PUG

gender

Dinas PU

Rapat koordinasi integrasi gender

Bappeda

dalam pembangunan infastruktur
Training pemetaan kebutuhan

Dinas PU

infrastruktur dengan analisis gender
bagi staf perempuan
Pelatihan penyusunan data pilah

Badan PM Bag.
PP

Kesetaraan

Sosialisasi mengenai pemeliharaan

Gender

sarana publik bagi laki-laki dan

1.03.xx.28.12

Dinas PU

1.03.xx.22.07

Dinas PU

2.01.xx.17.05

Dinas PU

perempuan
Pembangunan reservoir dengan
pelibatan laki-laki dan perempuan
Pembangunan sarana dan prasarana
pasar desa

Kategori Anggaran Responsif Gender
Kategori /

Pengeluaran Spesifik

Karakter

Gender

Tujuan

Pengeluaran untuk

Pengeluaran

Tindakan Afirmasi dan

Kesetaraan Gender

Kelembagaan PUG

Untuk memberikan

Untuk memberikan

perlindungan khusus

insentif bagi perempuan

manfaat

terhadap perempuan

di ranah publik, dan

pembangunan di

rentan

percepatan implementasi

semua sektor bisa

PUG

diakses baik oleh

•

Memastikan

laki-laki maupun
perempuan
•

Memperbaiki
kualitas pelayanan
publik yang
lebih adil bagi
laki-laki maupun
perempuan
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Fungsi

•

Mengurangi

•

Meningkatkan GEM

kerentanan

•

Memperkuat

kesenjangan HDI

prasyarat PUG

dan GDI

perempuan
•

Mengurangi

•

•

Mengurangi

Memenuhi SPM

kemiskinan
Kelompok

Perempuan dan kelompok

Perempuan pejabat,

Perempuan dan laki-

Sasaran

rentan (korban kekerasan,

aparat pemerintah,

laki

(penerima

difable, miskin), organisasi

organisasi non

manfaat)

non pemerintah yang

pemerintah, ormas

melakukan pendampingan
perempuan rentan
SKPD

Utamanya bagian

Utamanya bagian

Pengampu

pemberdayaan

Pemberdayaan

perempuan

Perempuan, Bappeda,

Semua SKPD

Badan Kepegawaian
Daerah
Contoh

•

•

Anggaran untuk

Anggaran untuk

•

Anggaran

pelatihan-pelatihan

pemberian

pemberdayaan

bagi kelompok

beasiswa bagi RT

perempuan yang

perempuan yang

miskin

menyasar langsung

menduduki jabatan

perempuan

publik/ di dunia

Anggaran untuk

politik

penguatan layanan

•

•

program dan kegiatan

Anggaran pelatihan
tenaga kerja migran

•

Anggaran

Anggaran

penyusun guideline

terpadu bagi

untuk perbaikan

integrasi gender di

perempuan korban

mekanisme kerja,

sektor tertentu

kekerasan

termasuk koordinasi

Anggaran untuk

PUG

Women Crisis Centre

•

•

•

atau LBH perempuan

Anggaran untuk
melahirkan regulasi
yang mendorong
kesetaraan gender

•

Anggaran untuk data
pilah, alat analisis
dan lain-lain
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Contoh

•

Sosialiasi tentang

Program

Penghapusan

dan

Kekerasan terhadap

Kegiatan
•

•

Beasiswa
pendidikan

Pelatihan PUG bagi

menengah untuk

Perempuan

para kepala dan

anak perempuan di

Pelatihan bagi staf

perencana SKPD

RT miskin

•

•

Klinik KB keliling untuk
laki-laki

•

Pelatihan politik bagi
perempuan

WCC
•

•

Penyusunan
pedoman ARG

•

Penyusunan RAD

Bantuan permodalan

PUG dan kerangka

bagi kelompok

hukumnya

perempuan miskin dan •
difable

Pengadaan data

•

Pelatihan bagi
tenaga kerja
migran laki-laki dan
perempuan

pilah sektor

SESI 15. INSTRUMEN ANGGARAN RESPONSIF GENDER
Tujuan:
Meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam penyusunan ARG dengan
menggunakan instrumen kunci anggaran yang responsif gender.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Memahami langkah-langkah penyusunan ARG dan instrumen yang digunakan.
2. Menyusun GBS (Gender Budget Statement) atau Pernyataan Anggaran Gender
(PAG).
3. Menyusun Kerangka Acuan Kerja atau Kerangka Acuan Kegiatan (KAK).
Waktu : 90 menit
Metode : CTJ, Presentasi, pameran, marketplace, dan diskusi interaktif
Alat bantu : kertas metaplan, masking-tape, flip chart, LCD, Laptop,
Media
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: Media VI.15.1. s/d media VI.15.5.

Langkah-langkah
Langkah 1. Memahami langkah-langkah penyusunan ARG
1. Fasilitator memulai sesi ini dengan mempresentasikan langkah-langkah penyusunan
ARG dengan menggunakan media VI.15.1.
2. Fasilitator mempresentasikan bahan tentang konsep/format Pernyataan Anggaran
Gender (PAG) dan fungsinya sebagai basis KUA-PPAS. Dengan menggunakan
media VI.15.2 dan Media VI.15.2.a
3. Fasilitator menjelaskan fungsi dan format KAK dengan menggunakan media
VI.15.3a dan media VI.15.3b.
Langkah 2. Praktek penyusunan PAG/GBS
1. Fasilitator membantu peserta meng-install format GBS atau KAK sesuai media
VI.15.2 dan media VI.15.3b dalam laptop masing-masing.
2. Fasilitator memandu peserta menyusun PAG atau GBS untuk kegiatan yang relevan
dengan isu gender berdasarkan hasil analisis GAP pada Bagian III.
3. Setelah selesai penyusunan GBS atau PAG, fasilitator memandu peserta menyusun
KAK untuk kegiatan yang sama dengan penyusunan PAG dengan menggunakan
media VI.15.3.b.
4. Fasilitator mempresentasikan langkah integrasi gender dalam KAK dengan
menggunakan media VI.15.4.

bacaan.bacaan.
Bahan Bahan

Permendaagri 67/2011
Permendaagri 27/2013

Permendagri 67/2011
Permendagri 27/2013

Permendaagri 27/2013

Pernyattaan Anggarran Gender (PAG) dann fungsinya serta Keranngka Acuan Kegiatan (K
KAK)
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a.

Forrmat Pernyaataan Anggaaran Gender (PAG)
o Form
mat: Terdappat beberapa format PA
AG. Di tingkkat nasional, format PA
AG juga

Pernyataan Anggaran Gender (PAG) dan fungsinya serta Kerangka Acuan Kegiatan
(KAK)
a. Format Pernyataan Anggaran Gender (PAG)
o Format: Terdapat beberapa format PAG. Di tingkat nasional, format PAG juga
sudah mengalami perubahan. Sebagian daerah menggunakan format yang
lama, atau ada juga yang menyusun format baru.
FORMAT GBS
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)
SKPD

: (Nama SKPD)

TAHUN ANGGARAN : (TahunAnggaran)
PROGRAM

(Nama Program)

KODE PROGRAM

(Kode Program sesuai RKA SKPD)

ANALISIS SITUASI

1. Data PembukaWawasan (Data Pilah Gender) (Diambil dari GAP
langkah 2)
2. Isu danFaktor Kesenjangan Gender
a. Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah3)
b. Penyebab Internal (Diambil dari GAP langkah 4)
c. Penyebab Eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)

TUJUAN

(Diambil dari GAP langkah 6)

INDIKATOR KINERJA

(Diambil dari GAP langkah 9)

HASIL /OUTCOME
RENCANA AKSI

Kegiatan 1

(Diambil dari GAP langkah 7 dan isinya disesuaikan
dengan form 2.2.1). Akan didetailkan dalam form RKA
2.2.1
Input

Jumlah alokasi anggaran

Output

Diisi dengan informasi yang mendukung
pencapaian hasil kegiatan yang responsif gender

Kegiatan 2

(Diambildari GAP langkah 7 dan isinya disesuaikan
dengan form 2.2.1) Akan didetailkan dalam form RKA
2.2.1
Input

Jumlah alokasi anggaran

Output

Diisi dengan informasi yang mendukung
pencapaian hasil kegiatan yang responsif gender

Total Anggaran
Kegiatan
Total Anggaran
Program
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b. Fungsi Pernyataan Anggaran Gender (PAG)
o PAG adalah dokumen yang menginformasikan suatu kegiatan telah responsif
terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana pada
kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut.
o PAG dalam praktek penganggaran daerah sampai sekarang ini biasanya disusun
pada saat persiapan RKA-SKPD.
o Ada peluang integrasi perspektif gender dalam KUA-PPAS jika PAG dipersiapkan
lebih awal sehingga integrasi ini akan memperkuat pengarusutamaan gender
melalui PPRG.

Yang Perlu Diperhatikan dalam Penyusunan PAG
PAG dapat disusun berdasarkan hasil analisis gender atau GAP.
Sebagai sebuah pernyataan untuk memastikan anggaran sudah responsif gender,
berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan PAG.
1) Analisis situasi, yang berisikan:
a. Gambaran kesenjangan akses, partisipasi, manfaat, kontrol antara
perempuan dan laki-laki.
b. Gambaran adanya faktor penghambat di internal (organisasi pemerintah,
kelompok sasaran) dan atau eksternal (masyarakat secara luas); yang
keduanya dapat dihubungkan dengan bagian latar belakang dalam KAK.
2) Indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan outcome SKPD. Lihat
rumusan outcome yang juga sudah dihasilkan untuk setiap isu strategis gender
sebagaimana sudah dilakukan sebelumnya.
3) Indikator Input atau Output yang dapat dihubungkan dengan apa saja barang
dan jasa/pelayanan yang dihasilkan dari kegiatan dalam program tersebut.
Pergunakan rumusan output yang juga sudah dihasilkan dalam proses
perumusan indikator kinerja.
Penyusunan KAK
a. Fungsi Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
o KAK berfungsi sebagai pijakan atau kerangka acuan dalam sebuah program/
kegiatan.
o Dalam praktek penyelenggaraan penganggaran daerah, KAK biasanya dibuat
dalam pelaksanaan kegiatan.
o Alat analisis ini melengkapi dengan aspek praktis untuk memastikan
tercapainya tujuan dari sebuah program/kegiatan, karena itu akan sangat
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bermanfaat bila dibuat baik pada fase penyusunan anggaran maupun pada
fase implementasinya.
b. Format Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)
Sebetulnya tidak terdapat format KAK yang diatur dalam regulasi tentang
penganggaran. Namun demikian, biasanya KAK akan mencakup beberapa hal
berikut ini:
Program

: diisi nama program

Sasaran program
Kegiatan
Latarbelakang

Kegiatan

apakah yang menjadi tujuan program
: diisi nama kegiatan

Dasar Hukum

:

dasar hukum terkait dengan program/
kegiatan

Gambaran
Umum

: gambaran situasi persoalan di daerah yang
relevan dengan kegiatan yang dilakukan

Uraian Kegiatan : rincian kegiatan atau aktivitas
Indikator
Kinerja

:

Batasan
Kegiatan

:

Maksud dan tujuan

:

indikator untuk menilai keberhasilan sebuah
kegiatan

tujuan yang ingin dicapai dari sebuah
kegiatan

Cara pelaksanaan kegiatan

: metode pelaksanaan kegiatan

Tempat pelaksanaan kegiatan

: lokasi pelaksanaan kegiatan

Pelaksana & penanggungjawab
kegiatan

:

Jadwal

: waktu pelaksanaan

Biaya

:
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pihak/aparat yang pelaksana dan yang
bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan
kebutuhan dan rincian biaya untuk
pelaksanaan kegiatan

Integrasi gender dalam KAK
Integrasi gender dalam KAK
Format KAK

Latarbelakang
Sasaran
Kegiatan
Kegiatan:
 uraian
 indikator kinerja
 batasan kegiatan
Maksud dan tujuan
Cara pelaksanaan
Tempat pelaksanaan
Pelaksanaan &
Penanggungjawab
Jadwal
Biaya

Langkah Integrasi Gender
Jelaskan tentang permasalahan yang dihadapi
oleh kelompok sasaran, baik laki-laki
maupun perempuan. Di sini bisa
memanfaatkan hasil dari analisis gender yang
sudah dilakukan sebelumnya.
Jelaskan tentang tujuan, keluaran atau hasil
yang akan diterima kelompok sasaran, baik
laki-laki maupun perempuan. Perhatikan
kaitannya dengan identifikasi sebab dan
faktor kesenjangan gender.
Pelibatan atau konsultasi dengan kelompok
sasaran laki-laki dan perempuan dan juga
kelompok rentan yang lain.
Kelompok sasaran, output kegiatan, lokasi
kegiatan serta identifikasi output harus sesuai
dengan tujuan kegiatannya. Perhatikan juga
aspek teknis seperti tempat dan waktu
pelaksanaan kegiatan. Pilihlah tempat yang
memungkinkan keterlibatan laki-laki dan
perempuan, termasuk memungkinkan
perempuan mengajak serta anak dalam
pertemuan. Begitu juga pilihan waktu,
sehingga tidak melaksanakan kegiatan pada
saat perempuan disibukkan dengan tugas
domestik seperti ketika malam hari.

		
SESI 16. INTEGRASI GENDER DALAM DOKUMEN KUA PPAS.
Tujuan:
Meningkatkan keterampilan peserta untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam
dokumen KUA-PPAS
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan aktor kunci dalam penyusunan KUA PPAS.
2. Mengintegrasikan gender kedalam dokumen KUA PPAS.
Waktu: 45 menit
Metode: Role-play tentang proses KUA dan PPAS, presentasi, curah gagasan
Alat bantu: LCD projector, kartu metaplan, masking-tape, pinboard, spidol, kursi
untuk roleplay, Media
: Media VI 21.1 s/d media CI.21.3.
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Langkah-langkah:
Langkah 1: Identifikasi aktor kunci tentang Penyusunan KUA-PPAS melalui metode
roleplay 2 babak.
1. Fasilitator memandu peserta untuk melakukan role-play dengan mempersiapkan 7
(tujuh) kursi .
2. Fasilitator menyiapkan dan membagikan lembar kasus sesuai media VI.16.1.
Kasus:
Daerah X sedang menghadapi pemilu KepalaDaerah yang akan dilaksanakan
pada tahun berikutnya. Walaupun selama kepemimpinan bupati kali ini, indikator
ekonomi makro menunjukkan banyak perbaikan, seperti pentingkatan nilai investasi
dan peningkatan angka produk domestik bruto, namun angka kemiskinan justru
menunjukan trend kenaikan; begitu juga angka kematian ibu cenderung stagnan.
Hanya angka kematian bayi yang relatif membaik. Isu lain terkait dengan alokasi
anggaran adalah peningkatan gaji pegawai sebagaimana ketentuan pemerintah
pusat sebanyak 15%. Daerah ini memiliki sebaran yang luas, dengan sepertiga
diantaranya adalah kawasan terpencil.
3. Fasilitator menyiapkan dan menunjuk 7 (tujuh) orang volunteer untuk berperan
sebagai aktor kunci dalam proses penentuan KUA PPAS sesuai dengan media
VI.16.1. sebagai berikut:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ketua DPRD sekaligus ketua Panitia Anggaran
Bupati
Anggota DPRD 1
Anggota DPRD 2
Ketua Bappeda (selaku TAPD)
Kepala Dinas Kesehatan
Staf perencana dinas kesehatan

4. Fasilitator menjelaskan petunjuk Role play dengan menggunakan media VI.16.1.a.
sebagai berikut:
Babak 1: Di ruang sidang DPRD
I. Ketua DPRD sekaligus ketua Panitia Anggaran: berasal dari partai besar,
partai yang sama dengan kepala daerah. Di luar jabatannya sebagai ketua
DPRD, ia memiliki pengalaman sebagai tokoh sebuah ormas. Terampil sebagai
politisi, termasuk dalam membingkai isu pemangkasan anggaran untuk
keperluan penyelenggaraan Pemilukada tahun berikutnya.
II. Bupati: ini merupakan tahun terakhir jabatannya pada periode pertama
menjabat sebagai bupati di daerah tersebut. Sebelum terpilih menjadi bupati, ia
adalah pengusaha. Pada pemilukada berikutnya, ia akan kembali mencalonkan
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diri. Kepentingannya yang utama adalah pembangunan infrastruktur fisik,
mendorong investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Daerahnya cukup kaya
sumber daya alam khususnya batubara, namun tingkat penduduk miskin masih
relatif tinggi. Beberapa program unggulan dalam beberapa tahun terakhir antara
lain adalah pembangunan jalan raya ke kawasan potensial pertambangan,
penyederhanaan perizinan, dan perluasan kesempatan investasi.
III. Anggota DPRD 1: berasal dari partai yang sama dengan ketua DPRD dan
kepala daerah. Walaupun cukup sering memberikan pernyataan kepada
media, kepentingan yang selalu ia bawa adalah terkait dengan pembangunan
infrastruktur fisik.
IV. Anggota DPRD 2: anggota Panitia Anggaran DPRD dan komisi yang
membidangi kesejahteraan. Berasal dari partai kecil, namun cukup progresif
dalam menyuarakan isu-isu kemasyarakatan. Kali ini, ia mengangkat isu
meningkatnya angka kematian ibu dan perluasan kesempatan kerja.
V. Ketua Bappeda (selaku TAPD): birokrat karir yang terampil dalam mengolah
dan menterjemahkan visi misi Kepala Daerah dalam rumusan rancangan
kebijakan. Walaupun begitu, ia tampil sebagai birokrat yang apolitis.
Babak 2: Di Dinas Kesehatan
VI. Kepala Dinas: seorang dokter dan master lulusan ilmu kesehatan masyarakat.
Puluhan tahun berkarir di pemerintah daerah membuatnya paham selukbeluk perencanaan dan penganggaran di daerah. Sedang mencari bentuk,
kebijakan dan sistem kesehatan yang diperlukan untuk merespons masalah
utama kesehatan, terutama terkait dengan meningkatnya angka kematian
ibu. Namun, ia cukup bingung karena anggaran untuk dinas kesehatan justru
dipangkas karena ada momentum Pemilukada yang akan diselenggarakan
tahun depan.
VII. Staf perencana dinas kesehatan: tugasnya adalah menyusun RKA-SKPD,
dengan plafon anggaran yang turun sebanyak 8%. Ia sudah 12 tahun bekerja
sebagai pegawai pemerintah daerah, setelah sebelumnya menjadi staf di bagian
Kesra Bappeda.
5. Setelah selesai permainan, fasilitator bersama peserta mendiskusikan beberapa
pertanyaan kunci dengan menggunakan media VI.16.2 berikut ini:
a. Siapa sajakah pihak yang memiliki peran kunci dan langsung dalam proses
KUA-PPAS? Apakah perannya?
b. Pihak-pihak mana sajakah yang memiliki peran secara tidak langsung? Dalam
bentuk apa dan bagaimanakah peran ini dimainkan?
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Langkah 2 : Integrasi Gender dalam Dokumen KUA-PPAS
1. Fasilitator menjelaskan kembali peran sentral dalam dokumen KUA PPAS dalam
mekanisme pengelolaan keuangan daerah serta formatnya dengan menggunakan
media VI.16.2.a dan membandingkan dengan hasil diskusi kelompok pada langkah
1 butir 5.
2. Fasilitator menjelaskan bagaimana mengintegrasikan gender dengan
memanfaatkan hasil PAG dalam penyusunan KUA-PPAS dengan menggunakan
VI.16.2b.
3. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk mengajukan pertanyaan
dan konfirmasi tentang pengalaman mereka di daerah.

Bahan bacaan:
7 (tujuh) peran dalam role play
I. Ketua DPRD sekaligus ketua Panitia Anggaran: berasal dari partai besar, partai yang
sama dengan kepala daerah. Di luar jabatannya sebagai ketua DPRD, ia memiliki
pengalaman sebagai tokoh sebuah ormas. Terampil sebagai politisi, termasuk
dalam membingkai isu pemangkasan anggaran untuk keperluan penyelenggaraan
Pemilukada tahun berikutnya.
II. Bupati: ini merupakan tahun terakhir jabatannya pada periode pertama menjabat
sebagai bupati di daerah tersebut. Sebelum terpilih menjadi bupati, ia adalah
pengusaha. Pada pemilukada berikutnya, ia akan kembali mencalonkan diri.
Kepentingannya yang utama adalah pembangunan infrastruktur fisik,mendorong
investasi dan juga pertumbuhan ekonomi. Daerahnya cukup kaya sumber daya
alam khususnya batubara, namun tingkat penduduk miskin masih relatif tinggi.
Beberapa program unggulan dalam beberapa tahun terakhir antara lain adalah
pembangunan jalan raya ke kawasan potensial pertambangan, penyederhanaan
perizinan, dan perluasan kesempatan investasi.
III. Anggota DPRD 1: berasal dari partai yang sama dengan ketua DPRD dan
kepala daerah. Walaupun cukup sering memberikan pernyataan kepada media,
kepentingan yang selalu ia bawa adalah terkait dengan pembangunan infrastruktur
fisik.
IV. Anggota DPRD 2: anggota Panitia Anggaran DPRD dan komisi yang membidangi
kesejahteraan. Berasal dari partai kecil, namun cukup progresif dalam menyuarakan
isu-isu kemasyarakatan. Kali ini, ia mengangkat isu meningkatnya angka kematian
ibu dan perluasan kesempatan kerja.
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V. Ketua Bappeda (selaku TAPD): birokrat karir yang terampil dalam mengolah dan
menerjemahkan visi misi kepala daerah dalam rumusan rancangan kebijakan.
Walaupun begitu, ia tampil sebagai birokrat yang apolitis.
VI. Kepala Dinas: seorang dokter dan master lulusan ilmu kesehatan masyarakat.
Puluhan tahun berkarir di pemerintah daerah membuatnya paham seluk-beluk
perencanaan dan penganggaran di daerah. Sedang mencari bentuk, kebijakan dan
sistem kesehatan yang diperlukan untuk merespons masalah utama kesehatan,
terutama terkait dengan meningkatnya angka kematian ibu. Namun, ia cukup
bingung karena anggaran untuk dinas kesehatan justru dipangkas karena ada
momentum Pemilukada yang akan diselenggarakan tahun depan.
VII. Staf perencana dinas kesehatan: tugasnya adalah menyusun RKA-SKPD, dengan
plafon anggaran yang turun sebanyak 8%. Ia sudah 12 tahun bekerja sebagai
pegawai pemerintah daerah, setelah sebelumnya menjadi staf di bagian Kesra
Bappeda.

Pengintegrasian gender pada proses penyusunan KUA PPAS
a. Proses penyusunan KUA-PPAS akan menentukan alokasi anggaran untuk program
dan kegiatan tertentu untuk periode satu tahun melalui kesepakatan antara kepala
daerah dengan DPRD.
b. PAG yang sudah dipersiapkan sejak masa penyusunan KUA PPAS, dapat menjadi
dasar mengapa program/kegiatan tersebut diperlukan yang dapat dilihat pada
analisa situasi, tujuan program, capaian program, tujuan kegiatan, output dan
dampak (outcome dan impact) dari kegiatan tersebut.
c. Kejelasan terhadap alasan mengapa program/kegiatan tersebut diperlukan
menjadi kekuatan bagi eksekutif untuk melakukan negosiasi dengan DRPD dalam
mencapai persetujuan tentang pengalokasian anggaran.
d. Disepakatinya pengalokasian anggaran bagi program/ kegiatan dalam dokumen
KUA-PPAS akan menjadi dasar yang kuat dalam penyusunan RKA-SKPD yang
substansinya harus secara konsisten mengacu pada PAG.
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Integrasi hasil PAG dalam KUA PPAS

Integrasi hasil PAG dalam KUA PPAS

Masukkan data kesenjangan gender dan
indikator kesetaraan gender, baik
indikator dampak, outcome dan output
maupun data kesenjangan gender yang
ada dalam RPJMD dan RKPD dalam
bagian pendahuluan

Mengecek
konsistensi dan
kontribusinya
untuk pencapaian
tujuan dan target
dalam RKPD

KUA
I.
II.
III.
IV.
V.
PPAS
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Memasukkan analisis gender dalam kerangka ekonomi
makro, misalnya memasukkan kontribusi perempuan
dalam PDRB, walaupun sifatnya bisa jadi masih
indikatif. Misalnya, bila PDRB di daerah tersebut
dikontribusikan oleh sektor pertanian atau UKM, bisa
diasumsikan kontribusi perempuan juga tinggi karena
mereka banyak berperan di sektor itu

Pendahuluan
Kerangka Ekonomi Makro Daerah
Asumsi Dasar dalam Penyusunan RAPBD
Kebijakan Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan Daerah
Penutup
Pendahuluan
Rencana Pendapatan dan Penerimaan
Pembiayaan Daerah
Prioritas Belanja Daerah
Plafon anggaran sementara berdasarkan
urusan pemerintahan dan
program/kegiatan
Plafon anggaran sementara berdasarkan
program kegiatan
Plafon anggaran sementara untuk belanja
pegawai, subsdi, hibah, bantuan sosial,
belanja bagi hasil, bantuan keuangan dan
belanja tidak terduga

Integrasi gender di luar
program pemberdayaan
perempuan

Memasukkan kontribusi
perempuan dan laki-laki
dalam anggaran
pendapatan, khususnya
PAD
Misalnya; Retribusi
oleh pedagang kaki
lima yang dipilah
berdasarkan jenis
kelamin pelaku usaha

Mengecek program
dan alokasi anggaran
untuk
pemberdayaanperem
puan sebagai urusan

wajib

Apa sajakah program-program
afirmasi dan berapakah alokasi
anggarannya?

SESI 17. INTEGRASI GENDER DALAM DOKUMEN RKA_SKPD
Tujuan umum :
Meningkatkan keterampilan peserta dalam mengintegrasikan isu gender ke dalam
dokumen RKA-SKPD yang menjadi acuan dari penyusunan DPA SKPD.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan penyusunan RKA SKPD yang berperspektif gender
2. Menjelaskan proses integrasi gender dalam DPA SKPD.
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Waktu : 45 menit
Metode : CTJ, presentasi dan praktek/tugas kelompok
Alat bantu : LCD, pin board, spidol, metaplan, masking-tape, format RKA-SKPD 2.2.1.
Permendagri 13 tahun 2006
Media
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: Media VI.17.1 s/d media VI.17.3.

Langkah-langkah
Langkah 1: Memahami RKA-SKPD dan Langkah Integrasi Gender
1. Fasilitator mengulas kembali format RKA yang dibahas pada sesi sebelumnya
(media VI.13.2)
2. Fasilitator menjelaskan langkah demi langkah integrasi gender dalam penyusunan
dokumen RKA berdasarkan Format RKA-SKPD 2.2.1. Permendagri 59 tahun 2007
dengan menggunakan media VI.17.1.
3. Fasilitator memandu kelompok untuk mempraktekkan integrasi gender dalam
RKA SKPD.
4. Fasilitator meminta peserta untuk mengkaji kembali hasil kerja sebelumnya terkait
GAP, PAG dan KAK dengan menggunakan 3 (tiga) kategori anggaran ARG, yaitu
anggaran spesifik gender, anggaran afirmasi dan kelembagaan PUG, dan anggaran
kesetaraan gender.
5. Fasilitator memastikan bahwa kelompok kerja masing-masing memilih kategori
anggaran ARG yang berbeda untuk praktikum mereka; setiap kelompok memilih
satu kategori anggaran ARG yang berbeda untuk dikembangkan dalam RKASKPD kegiatan mereka.
6. Masukkan informasi tersebut dalam format RKA-SKPD sebagaimana terdapat
dalam form 2.2.1 Permendagri 59 tahun 2007 atau media VI.13.2
7. Fasilitator meminta kelompok mempresentasikan hasil kerja kelompok dan
meminta tanggapan dari kelompok lain.
8. Fasilitator mendiskusikan bersama peserta dengan menjawab pertanyaan seperti
Media VI.17.2. sebagai berikut:
a. Apakah yang khas dari RKA ketiga jenis kegiatan/anggaran?
b. Apakah pendukung yang tersedia untuk penyusunan RKA responsif gender?
c. Kendala dan hambatan untuk penyusunan RKA responsif gender?

Langkah 2. Integrasi gender dalam DPA
1. Fasilitator menjelaskan apa itu DPA dengan menggunakan media VI.17.3.
2. Fasilitator meminta peserta untuk menyusun daftar periksa tentang: nama
program, nama kegiatan dan jumlah dana yang dialokasikan dalam DPA serta
indikator kinerja.
3. Fasilitator menjelaskan kepada peserta untuk memastikan DPA yang responsif
gender dengan membandingkan apa yang tertuang dalam RKA SKPD juga tertuang
dalam DPA, dengan menggunakan daftar periksa tersebut diatas.
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Bahan bacaan:
Bahan bacaan:

Langkah Integrasi Gender dalam RKA-SKPD
Langkah Integrasi Gender dalam RKA-SKPD
Apa sajakah program-program afirmasi dan
berapakah alokasi anggarannya?

Apakah
kegiatanspesifik,
afirmasi, dan
peningkatan
kapasitas ataukah
kegiatan secara
umum?Apakah
kegiatan ini
dianggap
memadai untuk
menyelesaikan
satu isu gender
tertentu?

Lokasi kegiatan
memungkinkan
keterlibatan
laki-laki dan
perempuan.
Juga wilayah
dengan tingkat
kesenjangan
gender atau
prevalensi
kasus berbasis
gender yang
tinggi.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Provinsi/Kab/Kota: ……….
Tahun Anggaran: …………
Urusan
pemerintahan
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Jumlah tahun n-1
Jumlah tahun n

Formulir
RKASKPD
2.2.1

……………………………………….

……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
……………………………………….
Rp ……………..(…………………………………
Rp
……………..(……………………………………
Jumlah tahun n+1 Rp
……………..(……………………………………)
Indikator dan Tolok Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator
Tolok Ukur Kinerja
Target Kinerja
Capaian program
Masukan
Keluaran
Hasil
Kelompok
Sasaran Kegiatan
Rincian Anggaran Belanja Langsung
Menurut Program dan Per Kegiatan SKPD
Kode
Uraian Rincian
Rekening
Penghitungan
Volume
Satuan Harga
Jumlah
satuan
(Rp)
x.x.x.xx.
x.x.x.xx.
x.x.x.xx.x
Jumlah

Memasukkan
kontribusi
pererempuan dan
laki-laki dalam
anggaran
pendapatan
khususnya PAD.
Misalnya:
Retribusi oleh
pedagang kaki
lima yang dipilah
berdasarkan jenis
kelamin pelaku
usaha

Kesesuaian
program dan
kegiatan dengan
Renja SKPD

Integrasi Gender dalam DPA
35

DPA merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
• DPA tersebut disesuaikan dari RKA setelah penetapan APBD.
• Cek kembali indikator:
 Apakah rumusan indikator realistis bilamana terjadi pengurangan atau
perubahan jumlah anggaran untuk satu kegiatan tertentu dari proses penetapan
APBD?
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BAGIAN VII

Pemantauan
dan Evaluasi

BAGIAN VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

SESI 18. FUNGSI PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Tujuan Umum:
Meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep pemantauan, evaluasi dalam
rangka pelaksanaan program pembangunan
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu menjelaskan:
1. Konsep pemantauan dan evaluasi program pembangunan didaerah
2. Fungsi pemantauan dan evaluasi program pembangunan.
3. Tingkatan pemantauan dan evaluasi.
4. Beberapa pertanyaan kunci yang digunakan dalam proses pemantauan dan
evaluasi
Waktu : 45 menit
Metode : CTJ, Curah gagasan; presentasi
Alat bantu : dua buah kartu metaplan, masking-tape, pinboard, spidol, laptop, LCD,
Media : Media VII.18.1 s/d media VII.18 4
Langkah - langkah
Langkah 1 : Peserta memahami konsep Pemantauan dan Evaluasi di Daerah
1. Fasilitator menugaskan peserta untuk menulis pada dua kartu, Kartu-1: tentang
peran pemantauan dan Kartu-2 tentang peran evaluasi dalam pembangunan.
Kartu bisa mengacu kepada aspek yang dituangkan pada LKVII.18.1, yang berisikan
pertanyaan sebagai berikut:
a. Apa tujuan pemantauan dan evaluasi?
b. Siapa pelaksana?
c. Apa syaratnya?
d. Siapa yang mendapat manfaat dari pemantauan dan evaluasi?
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2. Peserta menempelkan kartu ke pinboard dan fasilitator memandu peserta untuk
mengelompokkan kartunya sesuai dengan aspek di atas.
3. Fasilitator dan peserta melihat apakah semua kartu sudah ditempatkan dengan
benar.
4. Hasil curah gagasan akan direfleksikan sekali lagi setelah presentasi.

Langkah 2 : Fungsi Pemantauan,dan Evaluasi
1. Fasilitator menyampaikan presentasi tentang fungsi pemantauan dengan
menggunakan media VII.18.1 dan dilanjutkan dengan tanya-jawab dan
membandingkan dengan hasil curah pendapat.
2. Fasilitator menyampaikan fungsi evaluasi dengan menggunakan media VII.18.2
dan mengajak peserta membandingkan dengan hasil curah pendapat.
3. Peserta dan fasilitator membahas, apakah gambaran yang keluar dari dokumentasi
curah gagasan sudah lengkap sesuai dengan isi presentasi.
4. Fasilitator mengundang diskusi, dan berdasarkan diskusi melengkapi gambaran di
kartu-kartu metaplan dengan kartu-kartu baru.

Langkah 3. Memahami tingkatan pemantauan dan evaluasi di daerah
1. Fasilitator menjelaskan tingkatan pemantauan dengan menggunakan media
VII.18.3a
2. Fasilitator menyampaikan tingkatan evaluasi di daerah dengan menggunakan
media VII.18.3b.
3. Selanjutnya Fasilitator mendiskusikan dengan peserta berdasarkan pengalaman
peserta.

Langkah 4. Memahami beberapa pertanyaan kunci dalam kegiatan pemantauan dan
evaluasi
1. Fasilitator mempresentasikan beberapa pertanyaan kunci untuk pemantauan
dengan menggunakan media VI.23.4 dan untuk evaluasi dengan menggunakan
media VII.18.5.
2. Fasilitator membahas bersama peserta dan meminta tanggapan dari peserta .
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Bahan bacaan:
Fungsi Pemantauan, Evaluasi
1. Fungsi Pemantauan (Fokus terhadap Keberhasilan Proses)
• Melakukan kontrol terhadap proses dan kualitas pelaksanaan program dan
kegiatan.
• Memastikan akuntabilitas program pembangunan terhadap pimpinan dan
masyarakat.
• Meningkatkan kinerja program tahun berikutnya.
• Promosi hasil pembangunan kepada legislatif dan pemerintahan daerah untuk
mengadvokasi anggaran tahun berikutnya.
2. Fungsi Evaluasi (Fokus terhadap Efektivitas Hasil Jangka Menengah)
• Melihat efektivitas program dalam mewujudkan tujuan prioritas yang tercantum
dalam RPJMD dan Renstra SKPD.
• Mengidentifikasi faktor pengaruh yang memungkinkan atau menghalangi
sukses suatu program/strategi.
• Merefleksikan dampak positif dan negatif di tingkat sasaran.
• Mendapatkan pembelajaran dari pengalaman: mengupas faktor pendukung/
kendala dalam pelaksanaan program.
• Mengidentifikasi tindak lanjut untuk kembali ke arah yang benar atau untuk
memperbaiki sasaran berdasarkan fakta dan pengalaman.
Tingkatan Pemantauan dalam Pelaksanaan Pembangunan di Daerah
a. Pemantauan pada tingkat daerah
o Gubernur melakukan pemantauan terhadap perencanaan pembangunan
daerah lingkup provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Bupati/
walikota melakukan pemantauan terhadap perencanaan pembangunan daerah
lingkup kabupaten/kota.
o Pemantauan oleh gubernur, bupati/walikota dalam pelaksanaannya dilakukan
oleh Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah.
o Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan supervisi rencana
pembangunan kepada kepala daerah, disertai dengan rekomendasi dan
langkah-langkah yang diperlukan.
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b. Pemantauan pada tingkat SKPD
o Pemantauan pada tingkat SKPD dilaksanakan oleh Kepala SKPD untuk program
dan/atau kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
o Pemantauan oleh kepala daerah dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala
SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode
sebelumnya.
Tingkatan Evaluasi dalam Pelaksanaan Pembangunan di Tingkat Daerah
Gubernur melakukan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup
provinsi, antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi. Bupati/walikota melakukan
evaluasi terhadap perencanaan pembangunan daerah lingkup kabupaten/kota.
1. Evaluasi meliputi evaluasi terhadap:
a. kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan
c. hasil rencana pembangunan daerah.
2. Evaluasi oleh gubernur, bupati atau walikota dalam pelaksanaannya dilakukan oleh
Bappeda untuk keseluruhan perencanaan pembangunan daerah dan oleh Kepala
SKPD untuk capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD periode
sebelumnya.
3. Evaluasi oleh Bappeda meliputi:
a. penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana
pembangunan daerah, dan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan
daerah, dan;
b. menghimpun, menganalisis, dan menyusun hasil evaluasi Kepala SKPD dalam
rangka pencapaian rencana pembangunan daerah.
4. Hasil evaluasi ini menjadi bahan bagi penyusunan rencana pembangunan daerah
untuk periode berikutnya.
Beberapa Pertanyaan Kunci untuk Pemantauan
1) Apa status implementasi kegiatan? Apa yang menyebabkan keterlambatan atau
hambatan dalam pelaksanaan?
2) Apakah keluaran yang diharapkan (output) masih relevan dan diperlukan?
3) Apakah aktivitas telah dapat mencapai keluaran yang diharapkan (output)?
4) Jika kita tak dapat mencapai hasil yang diharapkan atau hasil ini tak relevan lagi,
bagaimana sebaiknya kita menyesuaikan perjalanan kegiatan sehingga ada hasil
yang diharapkan/ sesuai keperluan?
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Beberapa Pertanyaan Kunci untuk Evaluasi Keberhasilan Pembangunan
1) Sejauh mana Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam perencanaan jangka menengah
telah dicapai?
2) Faktor apa menyebabkan ketidakberhasilan?
3) Apakah kerangka kebijakan telah memungkinkan pencapaian hasil pembangunan?
4) Apakah instansi mempunyai mandat serta struktur yang tepat untuk mencapai
hasil yang diharapkan terkait dengan IKU?
5) Apakah kapasitas aparatur/ pemberi pelayanan sudah memungkinkan pencapaian
hasil seperti direncanakan?
6) Apakah hasil yang dicapai mendukung prioritas strategis serta perubahan yang
diharapkan?
7) Apakah pelayanan publik telah ditingkatkan?
8) Apakah masyarakat merasa perbaikan tesebut mendapat akses dan kualitas
pelayanan yang lebih tepat?

SESI 19. SISTEM PEMANTAUAN DAN EVALUASI PPRG DAERAH.
Tujuan umum : Meningkatkan pemahaman peserta tentang sistem pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah.
Tujuan khusus
Setelah mengikuti sesi ini peserta mampu:
1. Menjelaskan aspek pemantauan dan evaluasi pelaksanaan strategi PUG di
daerah.
2. Menjelaskan aspek pemantauan keberhasilan pelaksanaan PPRG di daerah dan
landasan hukumnya.
3. Menjelaskan strategi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG.
4. Menjelaskan mekanisme dan ruang lingkup pemantauan PPRG.
5. Menjelaskan indikator yang digunakan untuk pemantauan dan untuk evaluasi.
6. Menjelaskan alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG di daerah.
Waktu : 45 menit.
Metode : Presentasi dan praktek/penugasan, kios pasar
Alat bantu : Laptop, LCD, metaplan beberapa warna, masking-tape,
Media

: Media VII.19.1 s/d media VII.19.5
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Langkah-langkah:
Langkah 1: Peserta memahami pemantauan dan evaluasi strategi PUG
1. Fasilitator meminta peserta untuk menulis pada 2 (dua) kartu; kartu pertama
mengenai peran pemantauan dan kartu kedua mengenai peran evaluasi strategi
PUG.
2. Fasilitator membahas dengan peserta dan memberikan kesempatan bagi peserta
untuk bertanya.
3. Fasilitator menyampaikan Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan Implementasi
Strategi PUG dengan menggunakan media VII.19.1.
Langkah 2: Memahami konsep dan aspek Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan
PPRG
1. Fasilitator menjelaskan landasan hukum pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
PPRG dengan menggunakan media VII. 25.2
2. Fasilitator menjelaskan tentang aspek-aspek yang relevan dalam pemantauan
dan evaluasi keberhasilan PPRG dan menjawab pertanyaan peserta dengan
menggunakan media VII.19.3 tentang mengapa perlu pemantauan dan evaluasi
PPRG.
3. Fasilitator mengundang peserta untuk curah pendapat atau mengikuti diskusi
interaktif tentang proses pemantauan dan evaluasi yang telah dilaksanakan secara
rutin di tingkat daerah (SKPD, Bappeda dan lain-lain) dan manfaat pemantauan
dan evaluasi PPRG.
4. Hasil pembahasan tersebut dicatat di pinboard dan dibahas bersama peserta.
5. Selanjutnya fasilitator mempresentasikan aspek pemantauan dan evaluasi PPRG
dengan menggunakan media VII.19.4
Langkah 3: Memahami strategi dan mekanisme pemantauan dan evaluasi PPRG di
Daerah
1. Fasilitator mempresentasikan strategi pemantauan dan evaluasi PPRG dengan
menggunakan media VII.19.5dan mekanisme pemantauan dan evaluasi PPRG di
daerah dengan menggunakan media VII.19.6.
2. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya dan membahas
materi yang diberikan.

134

Langkah 4. Membahas ruang lingkup pemantauan dan evaluasi PPRG di daerah
serta indikator yang digunakan
1. Fasilitator mempresentasikan ruang lingkup pemantauan PPRG di daerah dan
indikator yang digunakan dengan menggunakan media VII.19.7
2. Fasilitator menjelaskan ruang lingkup evaluasi PPRG di daerah dan indikator yang
digunakan dengan menggunakan media VII.19.8.
3. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya.

Langkah 5. Memahami alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi PPRG di daerah.
1. Fasilitator mempresentasikan alur pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan PPRG di daerah dengan menggunakan media VII.19.9
2. Fasilitator menyampaikan format isi laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
PPRG di daerah dengan menggunakan media VII.19.10.
3. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk membahasnya.

Bahan bacaan.
Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan Implementasi Strategi PUG
• PPRG merupakan salah satu instrumen dalam kerangka implementasi strategi PUG
dalam pembangunan di daerah.
• Aspek lain yang merupakan bentuk implementasi strategi PUG:
o program dan kegiatan pemberdayaan perempuan sebagai salah satu urusan
wajib daerah,
o kebijakan pendukung pada tingkat nasional dan daerah,
o adanya kelembagaan PUG prasyarat sebagai implementasi PUG.
Pemantauan dan evaluasi PPRG terfokus pada PPRG sebagai bagian dari
implementasi strategi PUG, bukan fokus pada implementasi PUG
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wajib daerah,
o kebijakan pendukung pada tingkat nasional dan daerah,
o adanya kelembagaan PUG prasyarat sebagai implementasi PUG.
Pemantauan dan evaluasi PPRG terfokus padaPPRG sebagai bagian dari implementasi
strategi PUG, bukan fokus pada implementasi PUG
PPRG
Perencanaan dan
penganggaran
responsif gender
dan realisasi
program responsif
gender

Kebijakan
Perkembangan
kebijakan yang
responsif gender dan
dampaknya

PELAKSANAA
N STRATEGI
PUG
Pemberdayaan
perempuan
Akses, partisipasi,
manfaat perempuan
dalam pembangunan

Kelembagaan
Pertimbangan isu
gender dalam
struktur kelembagaan, struktur
pelaksanaan PUG

Landasan hukum pemantauan dan evaluasi

Landasan hukum
dan evaluasi
 PP no.pemantauan
39 tahun 2006 tentang
Tata Cara pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Rencana
Pembangunan  pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh satuan kerja (satker)

Pemerintah
danCara
Lembaga
Non Kementerian),
Satuan dan
KerjaEvaluasi
Perangkat
 PP no. 39 tahun
2006(Kementerian
tentang Tata
pelaksanaan
Pengendalian
Daerah (SKPD) Provinsi (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) serta Satuan Kerja
Rencana Pembangunan  pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh satuan
kerja (satker) Pemerintah (Kementerian dan Lembaga Non Kementerian), Satuan 6
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan)
serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan).
Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) Pemerintah
(Kementerian dan Lembaga Non Kementerian), Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) Provinsi (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) serta Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota (Tugas Pembantuan).

 Peraturan Pemerintah no. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan daerah dilaksanakan oleh
Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati dan Walikota melalui Bappeda) dan Pimpinan
SKPD Provinsi dan SKPD Kab/Kota.
Pemantauan dan Evaluasi Keberhasilan PPRG
Mengapa perlunya pemantauan dan evaluasi PPRG?
• Untuk melihat manfaat PPRG dalam pelaksanaan implementasi strategi PUG dalam
pembangunan di daerah.
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• Pertanyaan utamanya adalah “Apakah PPRG di tingkat daerah dilaksanakan
secara efektif sehingga program dan kegiatan responsif gender dapat direalisasi
dan menghasilkan dampak positif terhadap kolompok sasaran?” Dalam tingkatan
kerangka kinerja dapat melihat matriks di bawah ini:

Evaluasi
outcome:
relevansi hasil
program untuk isu
strategis efektivitas

Dampak

Outcome
Evaluasi kualitas
output:
efektivitas output
(perdayagunaan)
faktor mendukung

Output

Pemantauan dampak: terwujud dampak:
apakah program menghasilkan dampak positif
terhadap kelompok sasaran?

Pemantauan outcome PPRG: pencapaian
program;
apakah dilaksanakan secara efektif sehingga
outcome menyumbangkan terhadap
pencapain dampak yang diharapkan?

Pemantauan outpu PPRG: proses & hasil
kegiatan : apakah realisasi kegiatan responsif
gender menghasilkan output yang secara
nyata menyumbang terhadap pencapaian?
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Aspek Pemantauan dan Evaluasi PPRG
Faktor
pendukung &
penghambat
proses

RPJM
DAERAH

RENSTR
A
SKPD

Koherensi antara KUA
dan RKPD dari segi
program PPRG

Peman
tauan
pelaks
anaan
di tgkt
daerah

Proses
dan
Hasil
RPJP
DAERAH

Keterpaduan
gender dalam
dokumen
perencanaan

KUA

RKPD

PPAS

RENJA
SKPD

Realisasi anggaran
RG (realisasi DPA)

RKA-SKPD yang
diangkat di APBD/
DPA

RAPB
D

RKA
SKP
D

Pelak
sanaa
n

APBD

PENJABARAN
APBD

Perubahan
kondisi hidup

Dampak

Efektivitas
prioritas/
program sesuai
Indikator kinerja
utama
Pelayanan
yang lebih
tepat sasaran

Aspek yang dapat dipantau dan contoh indikator
8
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Aspek yang dapat dipantau dan contoh indikator
Aspek Kinerja

Pertanyaan

Contoh Indikator

Proses

Apakah persiapan dan

Pelaksanaan

pelaksanaan PPRG berjalan

RPJMD/ RKPD yang responsif gender

PPRG:

dengan lancar (kegiatan)?

(integrasi gender dalam perencanaan

•

Jumlah/persentase dari program di

daerah)
Apa output pelaksanaan

•

Jumlah/ persentase program Renstra
dan Renja suatu SKPD yang responsif

PPRG ?

gender

(integrasi

gender

dalam

perencanaan SKPD)
•

Dokumen KUA/PPAS telah responsif
gender sesuai dengan analisis gender
(integrasi gender dalam perencanaan
anggaran)

•

Jumlah RKA-SKPD di suatu SKPD yang
memenuhi standar RKA yang responsif
gender (kualitas RKA-SKPD)

Hasil

Apakah PPRG menghasilkan

pelaksanaan

anggaran daerah yang lebih

gender yang telah dilaksanakan sesuai

PPRG

responsif gender?

dengan TOR (realisasi kegiatan)

Bagaimana status realisasi

•

•

Jumlah/persentase kegiatan responsif

Jumlah dana yang telah direalisasikan

anggaran yang responsif

berdasarkan TOR responsif gender

gender?

(realisasi DPA)

Apakah terjadi

•

Keberhasilan realisasi kegiatan yang

peningkatan koherensi

responsif gender dan kegiatan non-

antara perencanaan dan

responsif

penganggaran untuk

efektivitas)

gender

(pembandingan

program yang responsif
gender?
Dampak

Apakah kontribusi PPRG

pelaksanaan

pada imfplementasi Strategi

tentang:

PPRG

PUG?

a.

•

Pemantauan Indikator Kinjera Utama
kemajuan kesetaraan gender

b. perbaikan kondisi hidup untuk laki
dan perempuan
c. peningkatan

kualitas

pelayanan

publik yang lebih responsif gender
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Strategi pemantauan dan evaluasi
 Generik dan fleksibel artinya bersifat umum, dapat dikembangkan sesuai dengan
kondisi di daerah.
 Secara mandiri namun dilakukan melalui koordinasi internal antar komponen
(internal coordinative and self monitoring and evaluation).
 Pengamatan langsung (direct observation) dan pendekatan sistem (systemic
approach) dan berorientasi pada tujuan (output based orientation).
 Berorientasi kepada perubahan (changing based orientation)
 Objektif dan dapat dipertanggung jawabkan (objective and accountable).
Mekanisme pemantauan dan evaluasi PPRG

Ruang lingkup pemantauan dan evaluasi PPRG di daerah
Ruang lingkup pemantauan pelaksanaan PPRG di daerah meliputi aspek-aspek sebagai
berikut:
1. Aspek Input atau sumberdaya yang digunakan dalam pelaksanaan PPRG yaitu: 7
prasyarat PUG
2. Proses pelaksanaan PPRG, yaitu:
• Renstra  yang terkait dengan isu gender
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• Kegiatan  dalam RKA yang mengandung isu gender
• Data terpilah yang terkait  output yang dipilih
• Analisis gender (GAP) atau metode lain
3. Output atau keluaran yaitu:
• GBS
• TOR (KAK)
4. Outcome atau hasil dari PPRGyaitu:
• Satker yang menyusun PPRG
• Penelaahan GBS dan KAK
• Anggaran dalam DPA
• Realisasi anggaran
• Realisasi kegiatan
Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan PPRG meliputi aspek yang sama dengan
pemantauaan yaitu:
1. Input: Sejauh mana SDM di daerah mengetahui dan memahami Prasyarat PUG
2. Proses: Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan
peraturan yang berlaku
3. Output : Efektifitas dan efisiensi pencapaian hasil penyusunan PPRG
4. Outcomes : Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di
daerah (ekonomis dan equity).
Indikator untuk pemantauan PPRG di Daerah
1. Indikator Input:
a. 7 Prasyarat PUG: komitmen,kebijakan,sumberdaya,kelembagaan, data terpilah
, alat analisis, peran masyarakat.
2. Indikator Proses :
a. Renstra yang terkait dengan isu gender
o Jumlah Program yang mengandung isu gender berdasarkan RKA
b. Kegiatan dalam RKA yang mengandung isu gender
o Jumlah output yang ada isu gendernya (yang responsif gender)
o Jumlah output yang di targetkan penyusunan ARGnya untuk tahun berjalan
c. Data terpilah yang terkait output
o Kelengkapan data terpilah terkait dengan output yang akan disusun ARGnya
d. Proses analisis GAP atau sejenis
o Hasil analisis gender

141

3. Indikator output atau keluaran
a. GBS
o Jumlah GBS
o GBS di dasarkan kepada hasil analisis
b. TOR (KAK)
o KAK untuk setiap output kegiatan
4. Outcome atau hasil dari PPRG
a. Satker yang menyusun PPRG
o jumlah satker yang menyusun PPRG
b. Penelaahan GBS dan KAK
o Tanggapan dari tim penelaah anggaran ( Tim yang mendapat otorisasi)
c. Anggaran dalam DPA
o Jumlah anggaran output yang tersedia (di setujui) dalam DPA sesuai dengan
usulan dalam GBS dan KAK.
d. Realisasi anggaran dan realisasi kegiatan
o Anggaran responsif gender yang ada dalam DPA sudah di realisasikan.
o Kegiatan yang responsif gender (yang ada dalam DPA) sudah di realisasikan
sesuai GBS dan KAK.

Indikator untuk evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah
1. Input: Sejauh mana SDM di daerah mengetahui dan memahami prasyarat PUG
o Proporsi input yang tersedia.
o Cakupan SKPD yang sudah tersosialisasi dengan Peraturan (bila ada)
o Proporsi SDM terkait yang memiliki pengetahuan dan kemampuan yang
memadai tentang PPRG.
o Masalah dan kendala yang di hadapi terkait input?
2. Proses: Sejauh mana proses penyusunan PPRG dilaksanakan sesuai tahapan dan
peraturan yang berlaku
 Proporsi output yang ada isu gendernya dibandingkan dengan output yang ada
di RKA.
 Proporsi output yang dibuat GBS dibandingkan dengan output yang ada isu
gendernya.
 Kelengkapan data terpilah
 Masalah atau kendala selama proses analisis gender
 Solusi dari masalah dan kendala yang di temui (bila ada).
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3. Output: Efektifitas pencapaian hasil penyusunan PPRG
o Kesesuaian isu gender yang ada dalam GBS dengan hasil analisis gender
o Kesesuaian KAK dengan GBS
o Proporsi jumlah GBS dan KAK dibandingkan output ada isu gendernya
o Kesesuaian rencana aksi yang di muat dalam KAK dengan hasil analisis gender
o Kendala dan masalah dalam membuat GBS dan KAK
o Solusi kendala dan masalah (bila ada).
4. Outcomes : Sejauh mana manfaat PPRG bagi pencapaian PUG secara utuh di
daerah
o Proporsi jumlah Satker/SKPD yang melaksanakan PPRG dibandingkan Satker/
SKPD yang ada di daerah.
o Proporsi jumlah dana yang disetujui dalam DPA dibandingkan dengan yang di
usulkan dalam GBS dan KAK di masing-masing satker/SKPD.
o Proporsi anggaran output yang dibuat GBSnya dibandingkan total anggaran
Satker/SKPD.

Alur Laporan
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Format Isi Laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PPRG di daerah
I. Pengantar
II. Ringkasan eksekutif
III. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi.
IV. Lingkup kegiatan
V. Hasil pemantauan dan evaluasi (análisis dan penilaian):
VI. Rekomendasi
VII. Lampiran

Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Bagi para penggerak di bidang keuangan/pengawasan (Inspektorat) maka percepatan
PUG melalui PPRG dapat melakukan pendampingan dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
sebagai berikut:
1. Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Contoh Lengkap RKT
– TAPKIN – PK –EK.
Penggerak percepatan PUG melalui PPRG yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang
keuangan dapat melakukan pendampingan antara lain dengan mencermati hasil yang
tertuang dalam format “Evaluasi Tingkat Efisiensi” sebagai contoh berikut:
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Evaluasi Tingkat Efisiensi
Kegiatan: Bursa Tenaga Kerja
Input

Output

Tingkat Efisiensi

Dana yang digunakan

•    23 perusahaan

untuk kegiatan Bursa

yang mengikuti

dalam kegiatan Bursa Tenaga Kerja

Tenaga Kerja sebesar

bursa kerja

sehingga tersedia 212 lowongan

Rp. 98 juta

•    Tersedia 212
lowongan kerja
yang tersedia

Banyaknya perusahaan yang berpartisipasi

pekerjaan akan dapat memberikan
peluang yang cukup luas bagi pencari
kerja untuk mendapatkan pekerjaan di
sektor formal.
Namun demikian jumlah pencari kerja
yang terserap belum sesuai target karena
masih banyaknya pencari kerja yang
kualifikasi pendidikan dan kompetensi
yang dimiliki tidak sesuai dengan peluang
yang tersedia.
Kegiatan ini telah memberikan informasi
yang riil bahwa dibutuhkan upaya-upaya
terencana untuk menyiapkan tenaga kerja
sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, baik
melalui kebijakan pendidikan maupun
pelatihan.

Hal-hal yang terkait dengan pengarusutamaan gender pada “tingkat efisiensi” yang
perlu dicermati adalah:
1. Sejauh mana akses perempuan dan laki-laki memperoleh kesempatan dalam
mengisi lowongan kerja?
2. Bagaimana perempuan dan laki-laki menetapkan
mendapatkan peluang untuk mengisi lowongan kerja?

keputusannya

untuk

3. Apakah perempuan dan laki-laki pro-aktif dalam berpartisipasi untuk mendapat
kesempatan mengisi lowongan kerja yang tersedia?
4. Apakah manfaat dari kegiatan “bursa tenaga kerja” dirasakan setara bagi
perempuan dan laki-laki?
5. Menurut Anda SKPD mana sajakah yang terlibat dalam kegiatan “Bursa Tenaga
Kerja” tersebut?
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6. Apakah diperlukan “data terpilah” untuk melihat tingkat “efisiensi” kegiatan
Bursa Tenaga Kerja tersebut?
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Advokasi PPRG

BAGIAN VIII

BAGIAN VIII
ADVOKASI PPRG

SESI 20. KONSEP ADVOKASI
Tujuan umum:
Memahami pentingnya advokasi dan promosi PPRG
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat:
1. Menjelaskan konsep advokasi
2. Menjelaskan fungsi dan sasaran advokasi
3. Menjelaskan strategi, taktik dan teknik advokasi
Waktu		

: 15 menit

Metode		

: curah gagaasan dan penulisan kasus

Alat bantu

: pin board, spidol, masking tape, LCD, metaplan, sticky notes,

Media

: media VIII.20.1 s/d VII.20.7 dan LK VIII.20.1 sp VIII.20.4

Langkah-langkah
Langkah 1. Memahami konsep, fungsi dan strategi advokasi
1. Fasilitator menggali pendapat peserta dengan curah pendapat tentang
pengertian advokasi.
2. Fasilitator menjelaskan pengertian advokasi dengan menggunakan media
VIII.20.1.
3. Fasilitator menjelaskan fungsi advokasi dan sasaran advokasi dengan
menggunakan media VIII.20.2
4. Fasilitator menjelaskan tentang strategi advokasi dan skema strategi advokasi
dengan menggunakan media VIII.20.3 dan media VIII.20.4.
5. Fasilitator menjelaskan pendekatan advokasi PPRG di daerah dengan
menggunakan media VIII.20.45.
6. Fasilitator memilih 2 (dua) peserta yang pernah melaksanakan advokasi PPRG
untuk mengidentifikasi dan berbagi pengalaman tentang skema tersebut di
atas.

147

7. Dua peserta ini berdiri di depan dan ditanya oleh fasilitator tentang pengalaman
mereka sesuai dengan pertanyaan kunci :’berbagi pengalaman dalam advokasi”
(LK VIII.20.1) yang dapat ditemukan dalam skema segi 3 (tiga) advokasi:
• Apakah persoalan yang diadvokasi?
• Apa kebutuhan penguatan PPRG ke depan?
• Siapa pihak yang diadvokasi?
• Mana strategi yang efektif dan mana yang tidak?
• Apa kendalanya dan faktor yang berpengaruh?
• Apakah pencapaian yang telah diraih?
• Apakah pembelajaran yang didapat?
8. Peserta dipersilakan menggunakan format yang paling menarik, termasuk
penggunaan beragam model ilustrasi.
9. Fasilitator menuliskan pada white board atau kertas koran, kata-kata kunci
terkait langkah-langkah atau teknik advokasi.

Langkah 2. Memahami teknik dan taktik advokasi
1. Fasilitator menjelaskan teknik dan taktik advokasi PPRG dengan menggunakan
media VIII.20.6.
2. Fasilitator meminta peserta mengidentifikasi pihak-pihak yang berwenang dalam
pelaksanaan PPRG di daerah melalui diskusi kelompok dan mendokumentasikan
pada kertas plano dengan menggunakan tabel seperti LK VIII.20.2.
3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi.
4. Fasilitator meminta kelompok mendiskusikan teknik dan taktik yang digunakan
untuk melakukan advokasi kepada sasaran yang berbeda dengan menggunakan
LK VIII.20.3.
5. Fasilitator mempresentasikan jenis teknik dan taktik advokasi yang digunakan
sesuai sasaran advokasi dengan menggunakan media VIII.20.7 dan
membandingkan dengan hasil diskusi peserta.

Langkah 3. Memahami langkah-langkah promosi PPRG di lingkungan Pemerintah
Daerah dan mengidentifikasi aktor kunci yang perlu dilibatkan.
1. Fasilitator mengajak peserta untuk mengidentifikasi langkah-langkah strategis
untuk mempromosikan PPRG di kalangan pemerintahan daerah.
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2. Fasilitator menugaskan peserta untuk mendiskusikan dalam kelompok masingmasing aspek-aspek promosi PPRG di tingkat eksekutif, DPRD, dan pihak lainlain yang ingin didekati dengan menjawab pertanyaan seperti pada LK VIII.20.4.
sebagai berikut:
a. Siapa aktor kunci di kalangan eksekutif, DPRD atau pihak lain yang terlibat
dalam proses perencanaan dan penganggaran?
b. Strategi/metode/langkah apa yang telah dilakukan untuk mempromosikan
PPRG kepada pihak tersebut? Siapa pelaku advokasi untuk masing-masing
langkah ini?
c. Strategi/metode/langkah apa yang masih kurang dan harus dilakukan
untuk mempromosikan PPRG kepada pihak ini agar berjalan efektif? Siapa
pelakunya?
d. Dukungan seperti apa yang diperlukan bagi promotor PPRG? Apakah perlu
penguatan kapasitas, penyediaan bahan, dll?
3. Fasilitator meminta peserta mendokumentasikan hasil diskusi dengan kartu
metaplan pada pinboard dalam tabel LK VIII.20.4 tersebut

Bahan bacaan
Pengertian Advokasi
a. Advokasi secara sederhana berarti mendukung suatu masalah/isu secara aktif,
dan mencoba untuk mendapatkan dukungan dari pihak lain.
b. Advokasi adalah berbicara, memberikan perhatian terhadap suatu masalah/isu
pentingdan mengarahkan pembuat keputusan untuk membuat solusi.
FungsiAdvokasi
a. Untuk mempromosikan atau mendorong suatu perubahan dalam kebijakan,
program atau peraturan.
b. Menyediakan dukungan secara langsung terhadap klien atau pengguna jasa,
serta mendapatkan dukungan dari pihak-pihak lain, misalnya untuk penciptaan
lingkungan yang kondusif.
Sebagai sasaran dari advokasi pada umumnya adalah:
a. Masyarakat penerima manfaat
b. Pengambil keputusan
c. Aliansi dan Mitra
d. Kelompok penentang (musuh/lawan).
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SKEMA
STRATEGI
SKEMA
STRATEGI
ADVOKASI

ADVOKASI

DPRD

Pemda



Apakah inisiatif yang sudah
dilakukan di dalam internal
Pemda untuk PPRG?
Siapa yang berperan?




Bagaimana peran DPRD
dalam PPRG?
Upaya apa yang dilakukan
(internal dan eksternal) dalam
mendorong PPRG

Tujuan
 Apakah kebutuhan penguatan PPRG ke
depan?
 Bagaimanakah mendorong keberlanjutan
PPRG di daerah?
Pelaksanaan/ metode
 Apa sajakah strategi yang efektif?
 Ada strategi yang tidak efektif? Apa solusi
alternatif?
Pembelajaran
 Apa keberhasilan yang dicapai? Apa faktor
penentunya?
 Secara umum, apakah pembelajaran yang
didapatkan?

PSW, LSM, Media
 Apakah peran yang dilakukan dalam
PPRG?
 Strategi-strategi apa saja yang dipakai?
Menyasar siapa? Bagaimana
efektivitasnya?

Organisasi Masyarakat Sipil
 Apa peran LSM dalam PPRG?
 Apa strategi yang dilakukan? Mana yang
efektif dan mana yang tidak?
 Apa sajakah kebutuhan penguatan kapasitas
dan dukungan bagi LSM dari pihak luar untuk
penguatan PPRG?

Strategi Advokasi
4

Merupakan kombinasi dari pendekatan, teknik dan pesan-pesan yang diinginkan oleh
para perencana untuk mencapai maksud dan tujuan advokasi dan untuk melakukan
strategi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan yaitu:
a. Melibatkan para pemimpin/tokoh
b. Bekerja sama dengan media
c. Membangun kerjasama
d. Memobilisasi kelompok komunitas
e. Membangun kapasitas
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Teknik dan Taktik Advokasi
a. Kepekaan
b. Mobilisasi
c. Dialog
d. Negosiasi
e. Lobby
f. Petisi
g. Penekanan
h. Debat

Jenis Teknik dan Taktik Advokasi Berdasarkan Sasaran
Katagori Audiens/Pihak-pihak Utama

Teknik dan Taktik
Advokasi

Masyarakat

Mitra

Penentang

Pembuat Kep.

Kepekaan
Mobilisasi
Dialog
Debat
Negoisasi
Lobby
Petisi
Penekanan

LK VIII.20.4
Perencanaan
Eksekutif

DPRD

Penganggaran
Lainlain

Eksekutif

DPRD

Lainlain

Aktor kunci yang harus
didekati
Strategi/metode advokasi
yang telah dilakukan
Pelaku advokasi
Strategi/metode
advokasi yang perlu
dikembangkan agar
lebih efektif
Pelaku advokasi
Dukungan kepada
promotor yang
diperlukan
151
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Dasar-dasar TOT
(sebagai saplemen dalam
pelatihan dan teknik fasilitator
PPRG di daerah)

BAGIAN IX

BAGIAN IX
DASAR-DASAR TOT/TOF

SESI 21. BELAJAR ORANG DEWASA (BOD)
Tujuan umum :
Meningkatkan pemahaman peserta tentang Belajar Orang Dewasa
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat menjelaskan:
1. Prinsip-prinsip Pembelajaran Orang Dewasa
2. Karakteristik belajar orang dewasa
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mengajar pada umumnya.
Waktu		

: 45 menit

Metode		

: CTJ, diskusi, penugasan

Alat bantu

: kertas koran/flip chart, kertas metaplan, spidol berwarna

Media		

: media IX.21.1, IX.21.2, IX.21.3 dan IX.21.4

Langkah-langkah:
Langkah 1: Memahami arti belajar dan mengenal prinsip-prinsip belajar orang dewasa
(20 menit)
1. Fasilitator mengajak peserta untuk curah pendapat tentang prinsip belajar
orang dewasa dengan menggunakan media IX.21.1
2. Fasilitator meminta peserta untuk menuliskan pendapatnya di kertas metaplan
kemudian fasilitator meminta peserta mendiskusikan di kelompoknya dan
mengambil kesimpulan hasil kelompok.
3. Fasilitator meminta masing-masing kelompok membacakan hasil akhir
kelompok.
4. Fasilitator mengajak peserta untuk merangkum hasil curah pendapat dari
peserta dengan menggunakan media IX.21.2 sebagai kesimpulan.
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Langkah 2: Menggali karakteristik belajar orang dewasa (20 menit)
1. Fasilitator membagikan kepada masing-masing peserta kertas metaplan dan
meminta peserta menuliskan pendapat peserta tentang karaktertik belajar
orang dewasa. Kemudian masing-masing peserta menempelkan kertas
metaplan tersebut di kertas koran/flip chart.
2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta tentang karakteristik belajar peserta
dengan menggunakan media IX.21.3.
3. Fasilitator mengajak peserta menyimpulkan dan mengelompokkan karakteristik
belajar peserta yang sama atau hampir sama.

Langkah 3. Mengenali kebiasaan BOD dan faktor yang mempengaruhi (20 menit)
1. Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada peserta dan meminta peserta
menuliskan kebiasaan peserta secara pribadi dalam belajar dan menempelkan
pada kertas flip chart/kertas koran.
2. Fasilitator mengajak peserta menyimpulkan kebiasaan seluruh peserta dan
mengelompokkan kebiasaan yang sama atau bersamaan.
3. Fasilitator menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar
mengajar secara umum dengan menggunakan media IX.21.4.

Bahan bacaan:
Belajar Orang Dewasa
Prinsip belajar orang dewasa:
1. Pembelajaran secara aktif atau mengajak peserta berpartisipasi secara aktif
dalam proses pembelajaran.
2. Materi yang diberikan bermakna bagi peserta.
3. Proses pembelajaran menggunakan mullti indra, karena itu media yang
digunakan bervariasi.
4. Mencoba mempraktekkan apa yang dipelajari perlu pengulanagn
5. Memberikan umpan balik (feedback) yang bersifat positif tapi tidak memberikan
penilaian.
6. Memberikan penghargaan (reward) kepada peserta.
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Hubungan daya serap dengan metode pembelajaran
No.

Metode penyampaian/
pembelajaran

Persentase materi yang diserap
Sesudah 3 jam

Sesudah 3 hari

1.

Secara verbal

25

10-20

2.

Dengan bahan tertulis

72

10

3.

Verbal dan visual

80

65

4.

Peran aktif

90

70

Bipa proses pembelajaran tanpa pengulangan, maka pengendapan materi yang
disampaikan sesudah 1 jam tinggal 80 persen, sesudah 1 hari tinggal 50 persen,
sesudah 1 minggu tinggal 25 persen dan sesudah 1 bulan hanya tinggal 10 persen.
Karakteristik belajar orang dewasa:
1. Mengharapkan topik/materi yang disampaikan relevan dengan pengalamannya.
2. Mengharapkan bisa berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran
3. Mengharapkan
membosankan.

pengalaman

belajar

yang

bervariasi

sehingga

tidak

4. Mengharapkan umpan balik yang positif.
5. Ingin diperlakukan sebagai individu yang memiliki pengalaman yang unik.
Pengalaman dan kebutuhan belajar antar invividu berbeda.
6. Proses pembelajaran harus dapat mempertahankan harga diri (self esteem)
peserta.
7. Harapan terhadap pelatih/fasilitator untuk meningkatkan kompetensi dirinya
sangat tinggi.
8. Orang dewasa memiliki kebutuhan pribadi yang harus menjadi pertimbangan
dalam mengelola proses pembelajaran.
Faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembelajaran orang dewasa
1. Tingkat motivasi diri peserta untuk belajar.
2. Gaya belajar individu
3. Gaya mengajar pelatih/fasilitator
4. Ekspektasi atau harapan peserta dan pelatih/fasilitator
5. Lingkungan belajar. Lingkungan belajar yang kondusif akan memberi dampak
positif terhadap proses pembelajaran.
6. Bahasa yang digunakan.
7. Konsep diri peserta dan pelatih/fasilitator.
8. Budaya yang dianut peserta
9. Hambatan personal.
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Beberapa elemen penentu dari proses pembelajaran
1. Menciptakan suasana belajar mengajar yang kondusif sehingga terjalin interaksi
antar peserta, antar peserta dan pelatih/fasilitator dan panitia secara optimal.
2. Menciptakan dinamika kelompok yang efektif untuk membangkitkan semangat
belajar

SESI 22. KOMUNIKASI DAN TEKNIK FASILITASI YANG EFEKTIF
Tujuan Umum:
Meningkatkan pemahaman peserta tentang komunikasi dan teknik fasilitasi yang
efektif dalam proses pembelajaran.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat menjelaskan:
1. Pengertian komunikasi yang efektif
2. Unsur-unsur dan proses komunikasi dan jenis komunikasi
3. Hukum komunikasi dan teknik komunikasi yang efektif
4. Pengertian fasilitasi, fasilitator dan syarat-syarat
5. Fungsi menjadi fasilitator
6. Teknik fasilitatsi yang efektif dan kiat menjadi fasilitator.
Waktu: 45 menit
Metode: CTJ,
Alat bantu: laptop, proyektor, penugasan simulasi, kertas koran/flip chart, kertas
metaplan, spidol berwarna
Media: media IX.22.1, IX.22.2, sampai media IX.22.20
Metode: CTJ, diskusi, simulasi, penugasan
Langkah-langkah
Langkah 1. Memahami arti komunikasi
1. Fasilitator menjelaskan tujuan
menggunakan media IX.22.1

pembelajaran

kepada

peserta

dengan

2. Fasilitator mengajak peserta mengemukakan pendapat mereka tentang apa
yang disebut komunikasi dan menuliskan kata-kata kuncinya di kertas koran/
flip chart.
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3. Fasilitator menjelaskan pengertian
menggunakan media IX.22.2.

komunikasi

yang

efektif

dengan

Langkah 2. Mengenal komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah (keterampilan
persepsi dalam komunikasi).
1. Fasilitator menunjuk 1 (satu) orang peserta untuk membacakan lembar
kerja yang sudah disiapkan oleh fasilitator (media IX.22.3). Peserta yang lain
mengikuti perintah yang dibacakan oleh peserta yang ditunjuk dan tidak boleh
bertanya.
2. Setelah peserta selesai mengerjakan instruksi tersebut, fasilitator mengumpulkan
hasil kerja peserta.
3. Fasilitator meminta peserta yang sama untuk membacakan lembar kerja Media
IX.22.3a dan peserta mengikuti perintah tetapi boleh bertanya bila perintah
kurang jelas.
4. Fasilitator mengumpulkan hasil kerja peserta yang ke dua dan membandingkan
dengan hasil yang pertama serta gambar yang ada pada lembar kerja (media
IX.22.3a)
5. Diskusikan komentar atau tanggapan peserta bila terdapat perbedaan antara
perintah dan hasil kerja peserta dan apa yang menyebabkan perbedaan tersebut
(perbedaan bisa disebabkan karena proses komunikasi yang berbeda dan atau
perbedaan keterampilan persepsi dalam komunikasi).
6. Fasilitator mengulas/menjelaskan apa arti komunikasi satu arah dan komunikasi
dua arah.

Langkah 3. Mengenali unsur-unsur komunikasi dan alur/proses komunikasi
1. Fasilitator menjelaskan unsur-unsur komunikasi dengan menggunakan media
IX.22.4.
2. Fasilitator menjelaskan kepada peserta alur/proses komunikasi dengan
menggunakan media IX.22.5
3. Fasilitator meminta 2 (dua) orang peserta mempraktekkan proses komunikasi
4. Fasilitator meminta peserta lainnya mencatat unsur-unsur komunikasi yang
terlihat dalam simulasi.
5. Fasilitator mengulas kembali unsur-unsur komunikasi yang disampaikan oleh
peserta melalui simulasi yang dipraktekkan.
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Langkah 5. Memahami Tujuan utama dan fungsi komunikasi, teknik dan strategi
komunikasi efektif
1. Fasilitator menjelaskan tujuan utama dan fungsi komunikasi dengan
menggunakan media IX.22.6
2. Fasilitator menjelaskan aspek yang perlu diperhatikan dalam membangun
komunikasi efektif dengan menggunakan media IX.22.7
3. Fasilitator menjelaskan teknik menjawab pertanyaan dengan menggunakan
media IX.22.8
4. Fasilitator menjelaskan strategi membangun komunikasi efektif dengan
menggunakan media IX.22.9

Langkah 6. Mengenal dan memahami gangguan komunikasi
1. Fasilitator mengajak peserta dengan curah pendapat tentang faktor-faktor yang
menyebabkan gangguan komunikasi yang ada pada komunikator, komunikan
dan media dan menuliskan pada flip chart.
2. Fasilitator menjelaskan gangguan komunikasi dengan menggunakan media
IX.22.10
3. Fasilitator memberi tugas untuk menguji keterampilan komunikasi peserta
dalam kelompok dengan menggunakan lembar penugasan media IX.22.11
4. Fasilitator meminta masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusi
serta membandingkan dengan lembar jawaban (media IX.22.12)

Langkah 7. Memahami teknik fasilitatsi
1. Fasilitator menjelaskan pengertian fasilitasi dan fasilitator dengan menggunakan
media IX.22.13
2. Fasilitator membagikan kertas metaplan kepada seluruh peserta dan meminta
peserta menuliskan pendapatnya tentang apa syarat-syarat untuk menjadi
fasilitator.
3. Masing-masing peserta menempelkan kertas metaplan tersebut pada flip chart
atau kertas koran dan fasilitator merangkum pendapat peserta tentang syaratsyarat menjadi fasilitator.
4. Fasilitator menjelaskan syarat-syarat menjadi fasilitator serta fungsi fasilitator
dengan menggunakan media IX.22.14. dan Media IX.22.15
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Langkah 8 : Teknik fasilitasi yang efektif
1. Fasilitator menjelaskan tentang bagaimana mempersiapkan diri menjadi
fasilitator, memahami apa yang perlu dikerjakan dan apa yang perlu dihindari
dengan menggunakan media IX.22.16
2. Fasilitator mengajak peserta dengan curah pendapat tentang faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan suatu proses fasilitatsi dan menuliskan pendapat
peserta di kertas plano
3. Fasilitator membandingkan pendapat peserta dengan media IX.22.17
4. Fasilitator menjelaskan tip melakukan presentasi yang efektif dengan
menggunakan media IX.22.18.
5. Fasilitator menjelaskan kiat menjadi fasilitator yang efektif dengan menggunakan
media IX.22.19
6. Fasilitator menjelaskan rangkuman dari teknik fasilitasi yang efektif dengan
menggunakan media IX.22.20

Bahan bacaan:
Komunikasi yang efektif
Beberapa Pengertian :
1. Komunikasi adalah proses menyampaikan atau berbagi informasi, pikiran, dan
perasaan melalui lisan, tulisan, atau bahasa tubuh.
2. Efektif: berarti “ada efeknya” (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) atau “dapat
membawa hasil; berhasil guna”. Kata efektif sering diartikan sebagai “mencapai
sasaran yang diinginkan”.
3. Komunikasi dapat juga diartikan sebagai suatu proses pengiriman informasi dari
satu pihak kepada pihak lain untuk tujuan tertentu.
4. Komunikasi dikatakan efektif apabila komunikasi yang terjadi menimbulkan arus
informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak penerima pesan.
5. Pengertian komunikasi menurut beberapa ahli:
• Evertt M. Rogers - sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan
yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah
perilakunya.
• Theodore Herbert - merupakan proses yang di dalamnya menunjukkan arti
pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dengan
maksud mencapai beberapa tujuan khusus.
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• Wilbur Schramm : merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim
dan penerima, dengan bantuan pesan; pengirim dan penerima memiliki
beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pada pesan dan simbol yang
dikirim oleh pengirim, dan diterima serta ditafsirkan oleh penerima.
Ketercapaian tujuan merupakan keberhasilan komunikasi. Keberhasilan komunikasi
tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut :
a. Komunikator (Pengirim Pesan)
Komunikator merupakan sumber dan pengirim pesan. Kredibilitas komunikator
yang membuat komunikan percaya terhadap isi pesan sangat berpengaruh
terhadap keberhasilan komunikasi.
b. Pesan yang disampaikan
Pesan harus memiliki daya tarik tersendiri, sesuai dengan kebutuhan penerima
pesan, adanya kesamaan pengalaman tentang pesan dan ada peran pesan dalam
memenuhi kebutuhan penerima.
c. Komunikan (Penerima Pesan)
Agar komunikasi berjalan lancar, komunikan harus mampu menafsirkan pesan,
sadar bahwa pesan sesuai dengan kebutuhannya, dan harus ada perhatian
terhadap pesan yang diterima.
d. Konteks
Komunikasi berlangsung dalam setting atau lingkungan tertentu. Lingkungan
yang kondusif sangat mendukung keberhasilan komunikasi.
e. Sistem Penyampaian
Sistem penyampaian berkaitan dengan metode dan media. Metode dan media
yang digunakan dalam proses komunikasi harus disesuaikan dengan kondisi atau
karakterisitik penerima pesan. (IGAK Wardani : 2005)
Menurut Endang Lestari G dalam bukunya yang berjudul “Komunikasi yang Efektif”
ada 2 (dua) model proses komunikasi, yaitu :
a. Model linier
Model ini mempunyai ciri sebuah proses yang hanya terdiri dari dua garis
lurus, dimana proses komunikasi berawal dari komunikator dan berakhir pada
komunikan. Berkaitan dengan model ini ada yang dinamakan Formula Laswell.
Formula ini merupakan cara untuk menggambarkan sebuah tindakan komunikasi
dengan menjawab pertanyaan: who (siapa), says what (apa yang dikatakan), in
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wich channel (media yang digunakan), to whom (kepada siapa), dan with what
effect (apa efeknya).
b. Model sirkuler
Model ini ditandai dengan adanya unsur feedback. Pada model sirkuler ini proses
komunikasi berlangsung dua arah. Melalui model ini dapat diketahui efektif
tidaknya suatu komunikasi, karena komunikasi dikatakan efektif apabila terjadi
umpan balik dari pihak penerima pesan.
Dengan demikian proses komunikasi dapat berlangsung satu arah dan dua arah.
Komunikasi yang dianggap efektif adalah komunikasi yang menimbulkan arus
informasi dua arah, yaitu dengan munculnya feedback dari pihak penerima pesan.
Dalam proses komunikasi yang baik akan terjadi tahapan pemaknaan terhadap
pesan (meaning) yang akan disampaikan oleh komunikator, kemudian komunikator
melakukan proses encoding, yaitu interpretasi atau mempersepsikan makna dari pesan
tadi, dan selanjutnya dikirim kepada komunikan melalui channel yang dipilih. Pihak
komunikan menerima informasi dari pengirim dengan melakukan proses decoding,
yaitu menginterpretasi pesan yang diterima, dan kemudian memahaminya sesuai
dengan maksud komunikator. Sinkronisasi pemahaman antara komunikan dengan
komunikator akan menimbulkan respon yang disebut dengan umpan balik.

Unsur- unsur komunikasi:
Unsur-unsur komunikasi terdiri dari:
• Komunikator/pengirim (sender) yaitu orang atau subyek yang menyampaikan isi
pesan.
• Isi pesan yang dikirimkan (message) atau yang disampaikan.
• Bagaimana pesan dikirim (delivery channel/media) yang terlihat dari media yang
digunakan untuk menyampaikan isi pesan.
• Komunikan/Penerima pesan (reciever) yaitu audien atau orang yang menerima isi
pesan.
• Umpan balik/Respon (feedback) yang terlihat dari tanggapan orang yang menerima
isi pesan.
Jenis komunikasi:
Menurut Mechribian dan Ferris jenis komunikasi terdiri dari komunikasi verbal (katakata dan nada suara) dan non verbal dimana 55 persen dari proses komunikasi melalui
bahasa tubuh, 7 persen melalui kata-kata dan 36 persen melalui nada suara.
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Menurut Thomas Leech dalam bukunya Say it like Shakespeare, untuk membangun
komunikasi yang efektif, setidaknya harus menguasai empat keterampilan dasar
dalam komunikasi, yaitu :
1.
2.
3.
4.

Membaca;
Menulis (bahasa tulisan);
Mendengar;
Berbicara (bahasa lisan).

Begitu pentingmya, banyak orang menghabiskan waktunya untuk melakukan, paling
tidak, salah satu keempat keterampilan itu.
Teknik komunikasi yang efektif adalah:
• Mendengar dengan aktif
• Terampil dalam berbicara
• Gaya bicara yang menarik
• Penampilan yang menarik dan wajar : pakaian, pandangan  mata, raut muka,
sikap badan, suara, senyum, jabatan tangan, ingat nama, tulus.
Sedangkan strategi komunikasi yang efektif adalah:
• Kenali siapa mitra bicara
• Apa tujuan kita bicara  
• Perhatikan budaya yang berlaku
• Pahami bahasa
• Pahami konteks pembicaraan
• Pilih media dan sarana yang tepat
Media komunikasi
Secara sederhananya, media komunikasi ialah perantara dalam penyampaian informasi
dari komunikator kepada komunikate yang bertujuan untuk efisiensi penyebaran
informasi atau pesan tersebut. Sedangkan fungsi media komunikasi yang berteknologi
tinggi ialah sebagai berikut (Burgon & Huffner, 2002);
1. Efisiensi penyebaran informasi; dengan adanya media komunikasi terlebih yang
hi-tech akan lebih membuat penyebaran informasi menjadi efisien. Efisiensi yang
dimaksudkan di sini ialah penghematan dalam biaya, tenaga, pemikiran dan waktu.
Misalnya, kita memberikan ucapan selamat hari raya Idul Fitri atau Natal cukup
melalui SMS, MMS, e-mail, mailist dan media canggih lainnya. Hal ini lebih disukai
karena nilai praktisnya jika dibandingkan dengan mengirimkan kartu lebaran atau
kartu Natal dengan waktu yang lebih lama. Namun apakah cukup efektif?
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2. Memperkuat eksistensi informasi; dengan adanya media komunikasi yang hi-tech,
kita dapat membuat informasi atau pesan lebih kuat berkesan terhadap audience/
komunikate. Suatu contoh, dosen yang mengajar dengan multimedia akan lebih
efektif berkesan daripada dosen yang mengajar secara konvensional.
3. Mendidik/ mengarahkan/ persuasi; media komunikasi yang berteknologi tinggi
dapat lebih menarik audience. Hal yang menarik tentunya mempermudah
komunikator dalam mempersuasi, mendidik dan mengarahkan karena adanya
efek emosi positif.
4. Menghibur/ entertain/ joyfull; media komunikasi berteknologi tinggi tentunya lebih
menyenangkan (bagi yang familiar) dan dapat memberikan hiburan tersendiri bagi
audience. Bahkan jika komunikasi itu bersifat hi-tech maka nilai jualnya pun akan
semakin tinggi. Misalnya, presentasi seorang marketing akan lebih mempunyai nilai
jual yang tinggi jika menggunakan media komunikasi hi-tech daripada presentasi
yang hanya sekedar menggunakan metode konvensional.
5. Kontrol sosial; media komunikasi yang berteknologi tinggi akan lebih mempunyai
fungsi pengawasan terhadap kebijakan sosial. Seperti misalnya, informasi yang
disampaikan melalui TV dan internet akan lebih mempunyai kontrol sosial terhadap
kebijakan pemerintah sehingga pemerintah menjadi cepat tanggap terhadap
dampak kebijakan tersebut.

TEKNIK FASILITASI
Fasilitasi artinya membantu.
Dalam konteks PBM: fasilitasi berarti membantu dan mempermudah berlangsungnya
proses belajar mengajar (PBM) secara efektif
Fasilitator adalah: Seseorang atau tim (lebih dari satu orang) yang melakukan proses
fasilitasi. penekanan pada proses bukan pada konten/isi (Hunter). Orang yang
menyediakan lingkungan belajar dan melengkapi berbagai sumber yang dapat
membantu peserta untuk belajar (Piter Oliver). Berbeda dengan nara sumber yang
penekanan pembicaraan kepada konten dan nara sumber tidak mesti terlibat secara
aktif dalam proses atau aktifitas peserta.
Syarat seorang fasilitator
1. Menguasai materi yang akan disampaikan
2. Mampu mengelola PBM secara efektif dan efisien:menguasai teknik fasilitasi
3. Mempersiapkan diri dengan baik (fisik, mental dan emosional: ikhlas)
Karena fasilitasi berarti mempermudah proses belajar mengajar maka fasilitator
memiliki multi fungsi yaitu:
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1. Komunikator
2. Moderator
3. Evaluator
4. Inisiatir
5. Edukator atau Mengajar
6. Konselor
7. Inovator
8. Motivator
9. Supervisor
10.Dinamisator
Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh seorang fasilitator yang
baik
1. Menjaga kelompok tetap fokus pada tujuan & proses.
2. Tetap obyektif.
3. Membantu kelompok menentukan arah yang akan ditempuh dan mencapai
tujuan mereka
4. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara
5. Dapat menyesuaikan dengan gaya belajar yang berbeda-beda.
6. Sensitif terhadap gender dan budaya.
7. Mendorong semua orang berpartisipasi; setiap orang berpartisipasi dengan
cara yang berlainan. Ada yang hanya berbicara dalam kelompok kecil, tetapi
tetap berpartisipasi. Yang lain mungkin banyak bicara tetapi sedikit kontribusi.
8. Membantu kelompok mentaati waktu.
9. Memberi semangat atau membuat kelompok rileks sesuai kebutuhan.
10.Sewaktu-waktu menyimpulkan yang terjadi dalam pertemuan, & membantu
kelompok mengaitkan satu sesi dengan sesi lainnya.
11.Waspada terhadap tanda-tanda kebingungan peserta (saling bertanya pada
orang di sebelahnya, wajah bingung atau frustasi, sikap menolak, dsb).
12.Jangan melakukan pekerjaan kelompok. Biarkan kelompok bekerja sendiri.
13.Berkeliling dari kelompok ke kelompok; tetapi jangan menjadi bagian dari satu
kelompok saja karena anda akan mempengaruhi kelompok itu.
14.Berikan waktu pada setiap kelompok memahami tugas yang diberikan dan
konsep-konsep pendukungnya.
15.Bahas kembali bagian-bagian pertemuan yang membingungkan kalau ada
peserta yang kelihatannya mengalami kesulitan.
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16.Jangan menganggap diri anda seorang ahli. Ingatkan kelompok dan diri sendiri
bahwa anda adalah fasilitator. Ingatkan MEREKA (dan juga diri anda) akan
keahlian dan pengalaman yang MEREKA miliki. Caranya dengan melempar
pertanyaan pada peserta lain, misalnya :“Pertanyaan bagus, Ida. Bagaimana
menurut anda, Erna?”; “Pertanyaan yang bagus. Apa ada yang mau
menanggapi?”
Fasilitator harus peka terhadap resistensi (penolakan) dari peserta.
1. Resistensi atau penolakan yang paling nyata ketika kelompok yang difasilitasi
sangat lamban dalam mengikuti proses atau mencapai kesepakatan, atau
bahkan menolak sama sekali untuk bekerja sama.
2. Dalam situasi terburuk, mereka mungkin menolak gagasan-gagasan anda
tentang partisipasi dan fasilitasi.
3. Mereka yang menolak untuk mengubah cara berpikir mereka dan semakin
menjadi-jadi ketika orang sekelilingnya mendukung semangat itu.
Tanda-tanda Resistensi
Tanda-tanda adanya resistensi dari peserta adalah:
1. Menghindari kontak mata dengan fasilitator
2. Diskusi-diskusi kecil diantara peserta yang berlangsung terus menerus
3. Pertanyaan-pertanyaan yang mengalihkan perhatian dari topik pembicaraan
4. Secara fisik menarik diri dari diskusi seperti keluar ruangan
5. Terus menerus berbeda pendapat
6. Interupsi berulang-ulang
7. Mengungkapkan rasa frustasi secara langsung atau tidak langsung
Beberapa tips untuk teknik fasilitasi dan presentasi yang efektif
a. Fokuskan bicara anda pada audiens (audience centered/analisa sasaran/kenali
audiens.
b. Pembicaraan (presentasi) harus terstruktur (pembukaan, isi materi, penutup/
rangkuman)
c. Jelaskan dengan rinci setiap bagian
d. Gunakan media/AVA yang sesuai
e. Berkomunikasi secara efektif (verbal, non verbal (bahasa tubuh) dan vocal)
f. Memberikan kesempatan bertanya kepada audiens dan berikan feed back
(penghargaan)
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g. Penampilan yang rapi dan wajar
h. Atasi grogi/kecemasan (mengurangi kepercayaan (trust) audiens)

SESI 23. MEDIA DAN METODE PEMBELAJARAN
Tujuan Umum:
meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam merancang media serta
memilih metoda pembelajaran.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat menjelaskan:
1. Pengertian dan manfaat media pembelajaran
2. Syarat dan jenis media pembelajaran
3. Bagaimana merancang media pembelajaran
4. Pengertian metode pembelajaran
5. Jenis-jenis metode pembelajaran serta Kelebihan masing-masing metode
pembelajaran
Waktu		

: 90 menit

Metode		

: CTJ, penugasan, diskusi

Alat bantu

: laptop, proyektor, spidol berwarna, kertas koran/flip chart,

Media		

: , media IX.23.1 sampai media IX.23.14

Langkah-langkah
Langkah 1. Memahami pengertian dan manfaat media pembelajaran
1. Fasilitator menjelaskan tujuan dari sesi ini dengan menggunakan media IX.23.1
2. Fasilitator meminta pendapat peserta dengan curah pendapat tentang pengertian
dan manfaat media serta menyimpulkan pendapat peserta.
3. Fasilitator menjelaskan pengertian dan manfaat media pembelajaran dengan
menggunakan media IX.23.2.
4. Fasilitator menjelaskan syarat-syarat pengembangan media pembelajaran dengan
menggunakan media IX.23.3 dan mendiskusikan dengan peserta
5. Fasilitator menjelaskan faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih dan
memanfaatkan media pembelajaran dengan menggunakan media IX.23.4
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Langkah 3. Membahas jenis-jenis media serta merancang mediapembelajaran
1. Fasilitator meminta peserta dengan curah pendpat tentang jenis media
pembelajaran yang diketahui oleh peserta dan menuliskan pada kertas koran atau
flip chart/white board
2. Fasilitator menjelaskan jenis media pembelajaran dengan menggunakkan media
IX.23.5 dan membandingkan dengan hasil curah pendapat peserta.
3. Fasilitator menjelaskan bagaimana merancang media yang menggunakan OHP
(overhead proyektor) dan OHT (overhead transparant) dengan menggunakan
media IX.23.6
4. Fasilitator menjelaskan merancang media berbasis komputer dalam bentuk power
point dengan mengguunnakan media IX.23.7
5. Fasilitator menjelaskan beberapa tips dalam merancang media atau membuat
bahan presentasi berbasis komputer dengan menggunakan media IX.23.8
6. Fasilitator menjelaskan cara menggunakan proyektor yang baik dengan
menggunakan media IX.23.9
7. Fasilitator menjelaskan kesimpulan dari sesi ini dengan menggunakan media
IX.23.10

Langkah 4. Memahami arti metode dan arti pembelajaran
1. Fasilitator mengajak peserta dengan curah pendapat memahami pengertian dari
metode dan pengertian pembelajaran serta menyimpulkan pendapat peserta
2. Fasilitator mrangkum pendapat peserta dan menuliskan pada flip chart/kertas
koran.
3. Fasilitator mempresentasikan pengertian metode dan pengertian pembejaran
dengan menggunakan media IX.23.11 dan mengajak peserta membandingkan
dengan hasil curah pendapat

Langkah 5. Memahami jenis-jenis metode pembelajaran (15 menit).
1. Fasilitator mengajak peserta dengan curah pendapat tentang jenis metode
pembelajaran serta merangkum pendapat peserta.
2. Fasilitator menjelaskan jenis metode pembelajaran orang dewasa dengan
menggunakan media IX.23.12.
3. Fasilitator meminta beberapa peserta untuk mempraktekkan media pembelajaran
seperti, diskusi, dialog dan fish ball (ikan dalam cawan)
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Langkah 6. Kelebihan dan kelemahan (20 menit)
1. Fasilitator menjelaskan kelemahan dan kelebihan masing-masing metode
pembelajatan dengan menggunakkan media IX.23.13.
2. Fasilitator menjelaskan rangkuman dari sesi ini dengan menggunakan media
IX.23.14

Bahan bacaan
Media pembelajaran
Media pembelajaran secara umum adalah alat bantu atau perantara proses belajar
mengajar. Segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk merangsang pikiran,
perasaan, kemauan, perhatian dan kemampuan atau ketrampilan pebelajar sehingga
mendorong terjadinya proses belajar yang efektif dan efisien. Batasan ini cukup luas
dan mendalam mencakup pengertian sumber, lingkungan, manusia dan metode yang
dimanfaatkan untuk tujuan pembelajaran / pelatihan.
Sedangkan menurut Briggs (1977) media pembelajaran adalah sarana fisik untuk
menyampaikan isi/materi pembelajaran seperti : buku, film, video dan sebagainya.
Kemudian menurut National Education Associaton(1969) mengungkapkan bahwa
media pembelajaran adalah sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun
pandang-dengar, termasuk teknologi perangkat keras.
Oleh karena proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung
dalam suatu sistem, maka media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting
sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak
akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa
berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari
sistem pembelajaran
Dari pendapat di atas disimpulkan bahwa media pembelajaran adalah segala
sesuatu yang dapat menyalurkan pesan, dapat merangsang fikiran, perasaan, dan
kemauan peserta didik sehingga dapat mendorong terciptanya proses belajar pada
diri peserta didik.
Menurut Edgar Dale, dalam dunia pendidikan, penggunaan media pembelajaran
seringkali menggunakan prinsip Kerucut Pengalaman, yang membutuhkan media
seperti buku teks, bahan belajar yang dibuat oleh guru dan “audio-visual
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Ada beberapa jenis media pembelajaran, diantaranya :
1. Media Visual : grafik, diagram, chart, bagan, poster, kartun, komik
2. Media Audial : radio, tape recorder, laboratorium bahasa, dan sejenisnya
3. Projected still media : slide; over head projektor (OHP), in focus dan sejenisnya
4. Projected motion media : film, televisi, video (VCD, DVD, VTR), komputer dan
sejenisnya.
Pada hakikatnya bukan media pembelajaran itu sendiri yang menentukan hasil belajar.
Ternyata keberhasilan menggunakan media pembelajaran dalam proses pembelajaran
untuk meningkatkan hasil belajar tergantung pada (1) isi pesan, (2) cara menjelaskan
pesan, dan (3) karakteristik penerima pesan. Dengan demikian dalam memilih dan
menggunakan media, perlu diperhatikan ketiga faktor tersebut. Apabila ketiga faktor
tersebut mampu disampaikan dalam media pembelajaran tentunya akan memberikan
hasil yang maksimal.
Ada beberapa tujuan menggunakan media pembelajaran, diantaranya yaitu :
1. Mempermudah proses belajar-mengajar
2. Meningkatkan efisiensi belajar-mengajar
3. Menjaga relevansi dengan tujuan belajar
4. Membantu konsentrasi mahasiswa
5. Menurut Gagne : Komponen sumber belajar yang dapat merangsang siswa untuk
belajar
6. Menurut Briggs : Wahana fisik yang mengandung materi instruksional
7. Menurut Schramm : Teknologi pembawa informasi atau pesan instruksional
8. Menurut Y. Miarso : Segala sesuatu yang dapat merangsang proses belajar siswa
Tidak diragukan lagi bahwa semua media itu perlu dalam pembelajaran. Kalau sampai
hari ini masih ada guru yang belum menggunakan media, itu hanya perlu satu hal
yaitu perubahan sikap. Dalam memilih media pembelajaran, perlu disesuaikan
dengan kebutuhan, situasi dan kondisi masing-masing. Dengan perkataan lain, media
yang terbaik adalah media yang ada. Terserah kepada guru bagaimana ia dapat
mengembangkannya secara tepat dilihat dari isi, penjelasan pesan dan karakteristik
siswa untuk menentukan media pembelajaran tersebut.
Pemilihan media pembelajaran yang tepat diharapkan dapat meningkatkan kualitas
proses belajar siswa, hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Nana
Sudjana dan Ahmad Rivai (2002: 2) tentang pemanfaatan media pengajaran dalam
proses belajar siswa, sebagai berikut:
• Pengajaran akan lebih menarik perhatian siswa sehingga dapat menumbuhkan
motivasi belajar.
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• Bahan pengajaran akan lebih jelas maknanya sehingga dapat lebih dipahami oleh
para siswa dan memungkinkan siswa menguasai tujuan pengajaran lebih baik.
• Metode pengajaran akan lebih bervariasi, tidak semata-mata komunikasi verbal  
melalui penuturan kata-kata oleh guru, sehingga siswa tidak bosan dan guru tidak
kehabisan tenaga, apalagi bila guru harus mengajar untuk setiap jam pelajaran.
• Siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar, sebab tidak hanya mendengarkan
uraian guru, tetapi juga aktivitas lain seperti mengamati, melakukan,
mendemonstrasikan, dan lain-lain.
Pada proses belajar mengajar guru/pelatih/fasilitator harus mempunyai keahlian dalam
merancang dan menggunakan berbagai macam media pembelajaran, terutama media
yang digunakan dalam proses mengajarnya, sehingga materi ataupun pesan yang
disampaikan akan tersalurkan dengan baik.
Syarat merancang media
V isible		
: mudah dilihat
I nteresting
: menarik
S imple		
: sederhana
U seful		
: isinya berguna/bermanfaat
A ccurate		
: benar (dapat dipertanggungjawabkan)
L egitimate
: masuk akal
S tructured
: terstruktur/tersusun dengan baik
Beberapa tip dalam merancang/membuat serta menggunakan media pembelajaran:
Media pembelajaran berbasis proyektor
1. Overhead Projector
a. Cek garis batas layar
b. Matikan OHP waktu memasang transparan (OHT
c. Menghadaplah kepada audiens, jangan kearah layar
d. Perlihatkan aspek yang di bahas satu per satu
e. Gunakan pensil/pulpen/pointer sebagai penunjuk topik yang di bicarakan
2. Overhead Transparancy
a. Gunakan huruf yang tebal
b. Buat se sederhana mungkin
c. Jangan melewati ukuran A4
d. Beri nomor di sudut transparan
e. Gunakan spidol berwarna tapi jangan lebih dari 3 dan jangan menggunakan
warna kuning
f. Gunakan komputer untuk menulis bila tersedia
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Media pembelajaran berbasis komputer
a. Siapkan pola dan struktur penulisan
b. Buat dengan format yang sama setiap slide
c. Buat isi slide sederhana (simple) tetapi jelas
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

Usahakan dalam posisi horizontal
Jangan menggunakan lebih dari 34 kata atau 5-6 baris setiap slide
Jangan terlalu banyak menggunakan huruf kapital, karena lebih sulit terbaca
Setiap slide mengandung 1 topik
Gunakan ukuran huruf (font) yang cukup besar
Gunakan “bullet”, angka, panah, garis untuk memfokuskan perhatian
Tulis judul setiap slide dengan singkat dan jelas
Hindari kesalahan
Gunakan clip arts (karakter), grafik, kartun agar lebih menarik (bila perlu)
Gunakan animasi (bila perlu)

Menggunakan proyektor
a. Pastikan layar cukup besar dan cukup tinggi untuk audiens
b. Fokuskan proyektor kearah layar sebelum audiens datang
c. Pastikan bahwa anda mampu menggunakan proyektor dan slide (memajukan dan
memundurkan)
d. Matikan proyektor atau tutup lensa bila anda tidak menggunakan slide
e. Tidak berdiri di depan proyektor dan tidak menghadap ke layar

Metode Pembelajaran
Metode pembelajaran adalah: Prosedur/cara yang disusun secara teratur dan logis
serta dituangkan dalam rencana kegiatan (proses belajar engajar) untuk mencapai
tujuan pengajaran. Sedangkan Pembelajaran adalah: Setiap upaya yang sistematis
dan disengaja oleh pendidik untuk menciptakan kondisi yang sesuai agar peserta didik
melakukan kegiatan belajar
Jenis-jenis Metode Pembelajaran Terbaru - Pada dasarnya guru/pelatih/fasilitator
adalah seorang pendidik. Pendidik adalah orang dewasa dengan segala kemampuan
yang dimilikinya untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir anak didiknya dari tidak
tahu menjadi tahu serta mendewasakan anak didiknya. Salah satu hal yang harus
dilakukan oleh guru/pelatih/fasilitator adalah dengan mengajar di kelas. Salah satu
yang paling penting adalah performance guru/pelatih/fasilitator di kelas. Bagaimana
seorang guru/pelatih/fasilitator dapat menguasai keadaan kelas sehingga tercipta
suasana belajar yang menyenangkan. Dengan demikian guru/pelatih/fasilitator harus
menerapkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didiknya.
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Tiap-tiap kelas bisa kemungkinan menggunakan metode pembelajaran yang berbeda
dengan kelas lain. Untuk itu seorang guru/pelatih/fasilitator harus mampu menerapkan
berbagai metode pembelajaran.
Jenis-jenis Metode pembelajaran Terbaru :
1. Metode Ceramah
Metode pembelajaran ceramah adalah penerangan secara lisan atas bahan
pembelajaran kepada sekelompok pendengar untuk mencapai tujuan pembelajaran
tertentu dalam jumlah yang relatif besar. Seperti ditunjukkan oleh Mc Leish (1976),
melalui ceramah, dapat dicapai beberapa tujuan. Dengan metode ceramah, guru
dapat mendorong timbulnya inspirasi bagi pendengarnya. Gage dan Berliner
(1981:457), menyatakan metode ceramah cocok untuk digunakan dalam
pembelajaran dengan ciri-ciri tertentu. Ceramah cocok untuk penyampaian bahan
belajar yang berupa informasi dan jika bahan belajar tersebut sukardidapatkan.
Kelebihan metode ceramah
a. Bahasa tubuh dapat menguatkan isi presentasi
b. Dapat menggunakan ber macam-macam alat bantu (OHP, LCD, dll)
c. Dapat mempengaruhi suasana emosi pendengar (ceramah langsung)
d. Dapat dipakai pada semua kelompok
e. Bahasa tubuh dapat menguatkan isi presentasi
f. Dapat menggunakan ber macam-macam alat bantu (OHP, LCD, dll)
g. Dapat mempengaruhi suasana emosi pendengar (ceramah langsung)
h. Dapat dipakai pada semua kelompok
Kelemahan ceramah
a. Apabila penceramah kurang menguasai materi dan kurang percaya diri, maka
kelas tak dapat dikendalikan
b. Penceramah sulit mengukur pemahaman peserta terhadap substansi / materi
yang disampaikan
c. Apabila penceramah menyampaikan secara monoton, dapat membosankan
dan mengurangi minat peserta
2. Metode Diskusi
Metode pembelajaran diskusi adalah proses pelibatan dua orang peserta atau lebih
untuk berinteraksi saling bertukar pendapat, dan atau saling mempertahankan
pendapat dalam pemecahan masalah sehingga didapatkan kesepakatan
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diantara mereka. Pembelajaran yang menggunakan metode diskusi merupakan
pembelajaran yang bersifat interaktif (Gagne & Briggs. 1979: 251).
Menurut Mc. Keachie-Kulik dari hasil penelitiannya, dibanding metode ceramah,
metode diskusi dapat meningkatkan anak dalam pemahaman konsep dan
keterampilan memecahkan masalah.Tetapi dalam transformasi pengetahuan,
penggunaan metode diskusi hasilnya lambat dibanding penggunaan ceramah.
Sehingga metode ceramah lebih efektif untuk meningkatkan kuantitas
pengetahuan anak dari pada metode diskusi.
Kelebihan metode diskusi
a. Melibatkan semua anggota secara langsung
b. Dapat menumbuhkan dan mengem bangkan cara berpikir
c. Mengembangkan sikap toleransi, sabar dan demokratis
d. Diskusi dpt menghasilkan keputusan lebih baik
Kelemahan metode diskusi
a. Tidak semua topik dpt dijadikan topik diskusi, hanya yang bersifat problematis
saja
b. Diskusi memerlukan keterampilan tertentu, baik bagi peserta maupun pemimpin
diuskusi
c. Memerlukan waktu yang banyak
d. Metode Penugasan
Metode penugasan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan kepada
peserta untuk mendalami bidang ilmu yang diajarkan, dapat diberikan kepada
perseorangan
Kelebihan metode penugasan:
a. Memotivasi untuk mendalami materi
b. Kegiatan belajar menjadi lebih mantap
c. Materi lebih dipahami
Kelemahan metode penugasan
a. Membutuhkan banyak pikiran, tenaga dan waktu
b. Memerlukan fasilitas, dan biaya yang lebih banyak
c. Membutuhkan fasilitator yang mampu mendampingi
d. Metode Curah pendapat
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Metode Curah Pendapat adalah: Cara untuk menggali pendapat tentang suatu topik
yang dikemukakan dalam suatu pertemuan atau diskusi. Metode ini disebut juga
brain storming.
Kelebihan metode curah pendapat
a. Merangsang semua peserta untuk mengemukakan pendapat dan gagasan
baru
b. Menghasilkan jawaban atau pendapat melalui reaksi berantai
c. Penggunaan waktu dapat dikontrol
d. Tidak memerlukan banyak tenaga profesional

Kelemahan metode curah pendapat
a. Ada peserta yang terpaksa mengeluarkan pendapat
b. Memerlukan evaluasi lanjutan untuk menentukan prioritas pendapat yang
disampaikan
c. Perlu fasilitator yang terampil dan cekatan dalam meyimpulkan pendapat
d. Metode Bermain Peran (Role Play)

Metode bermain peran adalah peserta pelatihan seolah-olah menggambarkan
pada situasi yg sebenarnya, dengan memerankan sebagai tokoh.
Kelebihan metode bermain peran
a. Mendorong keterlibatan peserta secara aktif
b. Memberikan kesempatan untuk menguasai bila hal yang sama benar-benar
terjadi
c. Membangkitkan saling pengertian diantara peserta mengenai peranannya,
perasaan dalam situasi yahg bermasalah
Kelemahan
a. Keefektifan metode ini sangat tergantung dari fasilitator yg memimpin
b. Keengganan peserta untuk melakukan peran tertentu dapat terjadi shingga
peserta tidak dpt menghayati peran sepenuhnya
c. Apabila masalah tidak dapat dipecah kan secara bervariasi sering peserta bosan
d. Metode Simulasi
Metode Simulasi adalah: cara mengajar melalui usaha mempraktekan kenyataan
yang akan terjadi dimana pelajaran itu akan diterapkan.
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Kelebihan metode simulasi
a. Memberikan kesempatan kepada peserta untuk langsung terlibat tanpa takut,
akibat yang mungkin timbul dalam lingkungan sesungguhnya
b. Melibatkan peserta secara aktif
c. Peserta dilibatkan dalam menganalisa pilihan-pilihan
Kelemahan metode simulasi
a. Keefektifan metode ini sangat tergantung dari fasilitator yg memimpin
b. Keengganan peserta utk melakukan peran tertentu dapat terjadi sehingga peserta
tidak dapat menghayati peran sepenuhnya
c. Apabila masalah tidak dapat dipecah kan secara bervariasi, sering membuat
peserta bosan

SESI 24. KURIKULUM DAN SATUAN ACARA PENGAJARAN (SAP) ATAU
RENCANA SESI
Tujuan Umum:
Meningkatkan pengetahuan peserta tentang penyusunan kurikulum dan Satuan acara
pengajaran (SAP)/Rencana sesi.
Tujuan Khusus
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat :
1. Menjelaskan
kurikulum.

pengertian

kurikulum

dan

komponen-komponen

dalam

2. Menjelaskan pengertian SAP atau Rencana Sesi, manfaat dan fungsi SAP/
Rencana Sesi.
3. Membuat SAP/Rencana sesi yang sederhana
Waktu		

: 45 menit

Metode		

: CTJ, diskusi, penugasan

Alat bantu

: flip chart, spidol berwarna,

Media		

: media IX.24.1 sampai media IX.24.6
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Langkah-langkah:
Langkah 1: Memahami pengertian kurikulum (10 menit)
1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi ini dengan menggunakan media IX.24.1
2. Fasilitator menggali pemahaman peserta tentang kurikulum dan komponen
kurikulum dengan metode curah pendapat serta fasilitator menuliskan
rangkuman dari pendapat peserta di kertas koran/flip chart.
3. Fasilitator menjelaskan Pengertian kurikulum dan komponen-komponen dalam
kurikulum. Dengan menggunakan media IX.24.2.
Langkah 2: Memahami SAP atau Rencana Sesi (20 menit)
1. Fasilitator menjelasan tentang pengertian SAP atau Rencana Sesi dengan
menggunakan media IX.24.3
2. Fasilitator menggali pendapat peserta tentang manfaat SAP dan menuliskan
pendapat peserta pada kertas koran atau flip chart
3. Fasilitator menjelaskan manfaat SAP dalam proses pembelajaran dengan
menggunakan media IX.24.4
4. Fasilitator menjelaskan fungsi SAP dengan menggunakan media IX.24.5
5. Fasilitator memberi kesempatan kepada peserta untuk bertanya tentang apa
yang dibahas pada sesi ini dan merangkum hasil diskusi.

Langkah 3: Memahami format SAP dan menyiapkan SAP (15 menit)
1. Fasilitator menjelaskan format SAP dengan menggunakan media IX.24.6
2. Fasilitator memberi penugasan kepada peserta untuk membuat SAP dari topik
fasilitasi yang dipilih untuk praktek fasilitatsi (micro teaching).

Bahan bacaan
Penyusunan kurikulum dan SAP
Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan
oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang
akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan.
Dengan kata lain Kurikulum adalah daftar materi pembelajaran yang sudah ditetapkan
untuk setiap kategori pelatihan atau proses belajar mengajar. Kurikulum tersebut
disusun berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan pembelajaran/pelatihan
yang telah ditetapkan oleh institusi/lembaga pendidikan
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Komponen Kurikulum
Salah satu fungsi kurikulum ialah sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yang
pada dasarnya kurikulum memiliki komponen pokok dan komponen penunjang yang
saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lainnya dalam rangka mencapai tujuan
tersebut. Komponen merupakan satu sistem dari berbagai komponen yang saling
berkaitan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, sebab kalau satu komponen
saja tidak ada atau tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Para ahli berbeda pendapat dalam menetapkan komponen-komponen kurikulum. Ada
yang mengemukakan 5 komponen kurikulum dan ada yang mengemukakan hanya
4 komponen kurikulum. Untuk mengetahui pendapat para ahli mengenai komponen
kurikulum berikut Subandiyah (1993: 4-6) mengemukakan ada 5 komponen kurikulum,
yaitu: (1) komponen tujuan; (2) komponen isi/materi; (3) komponen media (sarana
dan prasarana); (4) komponen strategi dan; (5) komponen proses belajar mengajar.
Sementara Soemanto (1982) mengemukakan ada 4 komponen kurikulum, yaitu: (1)
Objective (tujuan); (2) Knowledges (isi atau materi); (3) School learning experiences
(interaksi belajar mengajar di sekolah) dan; (4) Evaluation (penilaian). Pendapat tersebut
diikuti oleh Nasution (1988), Fuaduddin dan Karya (1992), serta Nana Sudjana (1991:
21). Walaupun istilah komponen yang dikemukakan berbeda, namun pada intinya
sama yakni: (1) Tujuan; (2) Isi dan struktur kurikulum; (3) Strategi pelaksanaan PBM
(Proses Belajar Mengajar), dan: (4) Evaluasi.
Fungsi Kurikulum
Kurikulum dalam konteks mencapai tujuan pendidikan/pelatihan memiliki beberapa
fungsi 1) Kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, 2)
Kuriulum merupakan program yang harus dilaksanakan oleh guru dan murid dalam
proses belajar mengajar, guna mencapai tujuan-tujuan itu, 3) kurikulum merupakan
pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam
rangka mencapai tujuan pendidikan.
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siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka mencapai tujuan
pendidikan.
Keterkaitan antara kurikulum dengan visi dan misi institusi dapat digambarkan sbb:

Keterkaitan antara kurikulum dengan visi dan misi institusi dapat digambarkan sbb:
Hubungan Visi, Misi, Tujuan pendidikan,
Hubungan Visi, Misi, Tujuan pendidikan,
Kurikulum, GBPP, silabi dan SAP

Kurikulum, GBPP, silabi dan SAP

Tingkat lembaga/institusi

VISI DANMISI LEMBAGA/INSTITUSI

TUJUAN PENDIDIKAN/PELATIHAN

KURIKULUM
PENDIDIKAN/PELATIHAN

GBPP
(Garis Besar Program Pengajaran}

SILABI

Tingkat pengajar
SAP
(Satuan Acara Pengajaran)

Satuan Acara Pengajaran (SAP)
Satuan
Acara
(SAP) sebagai Rencana Sesi
Pada modul
iniPengajaran
SAP dimodifikasi

SAP atau RENCANA SESI adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan manajemen

Pada
modul iniuntuk
SAP dimodifikasi
sebagai
Rencana
Sesi
pembelajaran
mencapai satu
atau lebih
kompetensi.
SAPatau
digunakan
oleh setiap
sebagai
pedoman umum
untuk melaksanakan
SAP
RENCANA
SESI pengajar/fasilitator
adalah rencana yang
menggambarkan
prosedur
dan
pembelajaran
kepada
peserta
didiknya.
manajemen pembelajaran untuk mencapai satu atau lebih kompetensi.

SAP atau Rencana Sesi berisi petunjuk secara rinci dari setiap topik/materi, pertemuan demi
pertemuan,
tujuanoleh
sesi,setiap
ruang pengajar/fasilitator
lingkup materi, kegiatan
belajar
mengajar,
media
dan evaluasi
SAP
digunakan
sebagai
pedoman
umum
untuk
yang harus digunakan.
melaksanakan pembelajaran kepada peserta didiknya.

Media IX.24.4. Manfaat dari SAP adalah:

membantu pengajar/fasilitator dalam

SAP
atau Rencana Sesi
berisi petunjuk
secara rinci dari
setiapdidik
topik/materi,
pertemuan
mengorganisasikan
materi
serta mengantisipasi
peserta
dan masalah-masalah
yang
demi
pertemuan,
ruang
lingkup materi,
kegiatan
mengajar, media maupun
mungkin
timbul tujuan
dalam sesi,
proses
pembelajaran.
Melalui
SAP belajar
baik pengajar/fasilitator
dan
evaluasi
digunakan.
peserta
didikyang
akanharus
mengetahui
dengan pasti tujuan yang hendak dicapai dalam proses belajar

mengajar dan cara mencapainya.

Media IX.24.4. Manfaat dari SAP adalah: membantu pengajar/fasilitator dalam
mengorganisasikan materi serta mengantisipasi peserta didik dan masalah-masalah
22
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yang mungkin timbul dalam proses pembelajaran. Melalui SAP baik pengajar/fasilitator
maupun peserta didik akan mengetahui dengan pasti tujuan yang hendak dicapai
dalam proses belajar mengajar dan cara mencapainya.
Fungsi SAP:
a. Preventif
Mencegah pengajar/fasilitator dari melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan
yang telah ditentukan dalam kurikulum.
b. Korektif
Sebagai rambu-rambu yang harus ditaati oleh pengajar/fasilitator dan sebagai
pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran.
c. Konstruktif
Memberikan arah secara rinci bagi pelaksanaan dan pengembangan pendidikan
yang mengacu pada kurikulum.
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SATUAN ACARA PENGAJARAN
NAMA		

:

UNIT KERJA

:

MATERI		

:

TOPIK		

:

WAKTU		

: 20 MENIT

DESKRIPSI SINGKAT TENTANG MATERI:
TUJUAN PEMBELAJARAN:
1.
2.
dst
PROSES BELAJAR MENGAJAR:
TAHAPAN

KEGIATAN

KEGIATAN

KEGIATAN

FASILITATOR

PESERTA

Pengantar/

Menjelaskan

Mendengarkan

Pendahuluan

secara ringkas

dan mencatat

ALAT
WAKTU

bahasan
Menjelaskan

Mendengarkan

materi

materi tentang:

dan mencatat,

1.

berdiskusi dll

10 menit

2.
dll
Rangkuman/

Merangkum inti

Mendengar

kesimpulan

sari dari topik

dan mencatat

4 menit

yang diberikan
Test evaluasi

Mengajukan

Menjawab

dan penutup

pertanyaan

pertanyaan

langsung untuk

yang diajukan

mengetahui
pemahaman
peserta dan
menyampaikan
kata-kata penutup
proses pengajaran
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BANTU/
MEDIA

3 menit

tentang topik
Penyajian

METODE

3 menit

Praktek fasilitatsi

BAGIAN X

BAGIAN X
PRAKTEK FASILITASI (MICRO TEACHING)

SESI 25: PENJELASAN TEKNIK ATAU PROSES PRAKTEK FASILITASI
Tujuan Umum:
Memberi pemahaman kepada peserta tentang tata cara praktek micro teaching.
Tujuan Khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat :
1. Mengetahui tata cara praktek micro teaching.
2. Peserta dapat mempersiapkan bahan-bahan untuk presentasi.
Waktu		

: 15 menit

Metode		

: CTJ,diskusi

Alat bantu

: kertas A4 yang dibagi 8 potong. media X.25.1

Langkah-langkah:
1. Fasilitator menjelaskan tata cara praktek fasilitasi dengan menggunakan media
X.25.1.
2. Fasilitator menentukan topik fasilitasi untuk masing-masing peserta dengan
cara mengundi (kertas undian berisi topik terkait PPRG sudah disiapkan oleh
fasilitator).
3. Fasilitator membagi peserta menjadi 2 atau 3 kelompok tergantung jumlah
fasilitator yang memandu praktek fasilitasi.
4. Masing-masing kelompok dipimpin oleh seorang fasilitator untuk melakukan
penilaian atau mengevaluasi kemampuan peserta menjadi fasilitator.
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SESI 26. PRAKTEK FASILITASI
Tujuan Umum:
memberi kesempatan kepada peserta untuk memperaktekkan hal-hal yang terkait
dengan fasilitasi dalam suatu proses pembelajaran.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat :
1. Menyususn SAP/rencana sesi sebagai acuan presentasi dan fasilitasi
2. Mempraktekkan fasilitasi yang efektif selama 20 menit
3. Melakukan evaluasi pratek fasilitasi
Waktu : masing-masing peserta 20 menit, total 400 menit
Metode : penugasan
Alat bantu : kertas A4 yang dibagi 2 (dua) potong sebanyak 4 lembar, media X.26.1
dan X.26.2
Langkah-langkah
1. Fasilitator menunjuk salah seorang panitia untuk menjadi “time keeper” atau
petugas yang akan memperingatkan waktu yang digunakan peserta dengan
menggunakan lembar kertas A4 yang sudah ditulis “10 menit”, “5 menit”,“1
menit” serta “waktu habis”.
2. Fasilitator memberi kesempatan kepada masing-masing peserta untuk praktek
fasilitasi.
3. Fasilitator menugaskan semua peserta untuk menjadi evaluator bagi setiap
peserta yang praktek fasilitasi dan memberi komentar tentang kemampuan
dalam memfasilitasi dengan menggunakan lembar yang sudah disiapkan
(LK.X.26.1).
4. Fasilitator mengumpulkan lembar evaluasi dari peserta tanpa nama evaluator
dan menyerahkan kepada peserta yang di evaluasi. Lembar evaluasi ini menjadi
masukan bagi peserta dalam meningkatkan kemampuan fasilitasi di masa yang
akan datang.
5. Fasilitator melakukan evaluasi/penilaian tentang kemampuan fasilitasi setiap
peserta dengan menggunakan lembar evaluasi “micro teaching” (LK.X.26.2).
6. Fasilitator memberikan komentar tentang kemampuan peserta dalam
praktek fasilitasi dan menjelaskan aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dan
dikembangkan dalam memfasilitasi kegiatan pelatihan PPRG atau menjadi
fasilitator pada suatu kegiatan pelatihan.
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Bahan bacaan:
LKX.26.1
LEMBAR EVALUASI “MICRO TEACHING” (PRAKTEK PRESENTASI)
Nama peserta

: _________________________________________

Lembaga/Instansi
NO.

:_________________________________________

KETERAMPILAN DALAM PRESENTASI

I.

TEKNIK FASILITASI

1

Penyiapan session plan

2

Menyampaikan materi secara terstruktur

BAIK

CUKUP KURANG

KOMENTAR

(pendahuluan, isi,test, dankesimpulan)
a. Pendahuluan
b. Isi materi
c. Test
d. Kesimpulan
3

Pemakaian bahasa (artikulasi)

4

Penggunaan bahasa tubuh

5

Eye contact

7

Penguasaan kelas/interaksi dengan
peserta

8

Pemberian umpan balik

9.

Kesempatan tanya jawab

10.

Ketepatan waktu

II.

PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN MEDIA
PEMBELAJARAN

11.

Pemilihan media

12.

Penyiapan dan penggunaan media

13.

Penggunaan media yang bervariasi

14.

Kesesuaian penggunaan media dengan
rencana sesi

15.

Teknikpenulisan

III.

PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN
METODA

16

Metode yang digunakan

17

Kesesuaian metoda dengan materi

18

Konsistensi penggunaan metoda dengan
session plan

19

Metoda yang bervariasi
CATATAN
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LKX.26.1.
LEMBAR EVALUASI “MICRO TEACHING” (PRAKTEK PRESENTASI)
Antar peserta

Nama peserta
NO
I.

: _________________________________________

KETERAMPILAN DALAM PRESENTASI
TEKNIK FASILITASI

1

Menyampaikan materi secara terstruktur
(pendahuluan, isi, test, dan kesimpulan)

2

Pemakaian bahasa (artikulasi)

3

Penggunaan bahasa tubuh

4

Eye contact

5

Penguasaan kelas/interaksi dengan
peserta

6

Pemberian umpan balik

7

Kesempatan tanya jawab

8

Ketepatan waktu

II.

PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN
MEDIA PEMBELAJARAN

9

Penyiapan dan penggunaan media

10

Kesesuaian penggunaan media dengan
materi

11

Teknik penggunaan media

III

PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN
METODA

12

Metode yang digunakan

13

Kesesuaian metoda dengan materi
CATATAN
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BAIK

CUKUP KURANG

KOMENTAR

LKX.26.1.
LEMBAR EVALUASI “MICRO TEACHING” (PRAKTEK PRESENTASI)
Antar peserta

Nama peserta
NO
I.

: _________________________________________

KETERAMPILAN DALAM PRESENTASI

BAIK

CUKUP KURANG

KOMENTAR

TEKNIK FASILITASI
1

Menyampaikan materi secara terstruktur
(pendahuluan, isi, test, dan kesimpulan)

2

Pemakaian bahasa (artikulasi)

3

Penggunaan bahasa tubuh

4

Eye contact

5

Penguasaan kelas/interaksi dengan
peserta

6

Pemberian umpan balik

7

Kesempatan tanya jawab

8

Ketepatan waktu

II.

PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN
MEDIA PEMBELAJARAN

9

Penyiapan dan penggunaan media

10

Kesesuaian penggunaan media dengan
materi

11

Teknik penggunaan media

III

PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN
METODA

12

Metode yang digunakan

13

Kesesuaian metode dengan materi
CATATAN
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LKX.26.1.
LEMBAR EVALUASI “MICRO TEACHING” (PRAKTEK PRESENTASI)
Antar peserta

Nama peserta
NO
I.

: _________________________________________

KETERAMPILAN DALAM PRESENTASI
TEKNIK FASILITASI

1

Menyampaikan materi secara terstruktur
(pendahuluan, isi, test, dan kesimpulan)

2

Pemakaian bahasa (artikulasi)

3

Penggunaan bahasa tubuh

4

Eye contact

5

Penguasaan kelas/interaksi dengan
peserta

6

Pemberian umpan balik

7

Kesempatan tanya jawab

8

Ketepatan waktu

II.

PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN
MEDIA PEMBELAJARAN

9

Penyiapan dan penggunaan media

10

Kesesuaian penggunaan media dengan
materi

11

Teknik penggunaan media

III

PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN
METODA

12

Metode yang digunakan

13

Kesesuaian metoda dengan materi
CATATAN

186

BAIK

CUKUP KURANG

KOMENTAR

LKX.26.2
LEMBAR EVALUASI “MICRO TEACHING” (PRAKTEK PRESENTASI)
Nama peserta

: _________________________________________

Lembaga/Instansi
NO.

:_________________________________________

KETERAMPILAN DALAM PRESENTASI

I.

TEKNIK FASILITASI

1

Penyiapan session plan

2

Menyampaikan materi secara terstruktur

BAIK

CUKUP KURANG

KOMENTAR

(pendahuluan, isi, test, dan kesimpulan)
a. Pendahuluan
b. Isi materi
c. Test
d. Kesimpulan
3

Pemakaian bahasa (artikulasi)

4

Penggunaan bahasa tubuh

5

Eye contact

7

Penguasaan kelas/interaksi dengan
peserta

8

Pemberian umpan balik

9.

Kesempatan tanya jawab

10.

Ketepatan waktu

II.

PENYIAPAN DAN PENGGUNAAN MEDIA
PEMBELAJARAN

11.

Pemilihan media

12.

Penyiapan dan penggunaan media

13.

Penggunaan media yang bervariasi

14.

Kesesuaian penggunaan media dengan
rencana sesi

15.

Teknik penulisan

III.

PEMILIHAN DAN PENGGUNAAN
METODA

16

Metode yang digunakan

17

Kesesuaian metoda dengan materi

18

Konsistensi penggunaan metoda dengan
session plan.

19

Metoda yang bervariasi
CATATAN
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Evaluasi Pelatihan

BAGIAN XI

BAGIAN XI
EVALUASI PELATIHAN DAN TINDAK LANJUT

SESI 27. POST TEST ATAU EVALUASI DIRI AKHIR
Tujuan Umum :
Mengetahui tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti pelatihan
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat :
Mengetahui kemajuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta setelah
mengikuti pelatihan.
Waktu		

: 15 menit

Metode		

: menjawab lembar pertanyaan

Alat bantu

: soal post test atau media XI.27.1

Langkah-langkah;
1. Fasilitator menjelaskan manfaat post test dan membagikan soal post test yang
sudah disipkan (LK.XI.27.1) kepada masing-masing peserta.
2. Fasilitator memberi kesempatan selama 15 menit bagi peserta untuk menjawab
soal post test dan mengumpulkan kembali lembar yang sudah dijawab dan
diberi nama peserta.
3. Fasilitator memeriksa hasil evaluasi akhir (post test) dan membandingkan
dengan hasil evaluasi awal (pre test) dan menghitung persentase kemajuan.
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SESI 28. RENCANA TINDAK LANJUT (khusus untuk pelatihan bagi perencana)
Tujuan Umum:
Menfasilitasi peserta untuk membuat rencana aksi setelah kembali ketempat kerja.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat :
Menggalang kesepakatan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan oleh para
peserta setelah mengikuti pelatihan.
Waktu		

: 15 menit

Metode		

: diskusi

Alat bantu

: kertas koran/flip chart, infocus

Langkah-langkah:
1. Peserta diberi tugas untuk mendikusikan langkah-langkah yang akan
dilaksanakan setelah mengikuti pelatihan
2. Fasilitator meminta salah seorang peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi
3. Hasil diskusi yang sudah final dijadikan komitmen antar peserta dan kemudian
diserahkan kepada panitia dan diumpanbalikkan kepada instansi asal peserta.

SESI 29. EVALUASI HASIL PELATIHAN
Tujuan umum:
Mengetahui hasil dan masalah selama proses pelatihan dilaksanakan
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini peserta dapat :
1. Mengetahui kemajuan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta
secara umum setelah mengikuti pelatihan
2. Mengetahui apakah harapan peserta selama mengikuti pelatihan dapat tercapai
3. Mengetahui apakah kekhawatiran peserta selama mengikuti pelatihan masih
ada.
Waktu: 30 menit
Metode: diskusi dan tanya jawab
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Alat bantu: pohon harapan dan pohon kekhawatiran yang dibahas pada BAGIAN II
Sesi 4.

Langkah-langkah;
Langkah 1: Evaluasi terhadap harapan peserta
1. Fasilitator menjelaskan manfaat dari sesi ini yaitu untuk mengetahui apakah
harapan dari peserta mengikuti pelatihan ini tercapai
2. Fasilitator membaca lembar pohon harapan yang ditulis oleh masing-masing
peserta dan menanyakan kepada peserta apakah harapan yang ditulis tersebut
sudah tercapai atau belum.
3. Fasilitator mencabut atau menurunkan lembar harapan yang sudah tercapai
dan membiarkan lembaran harapan yang belum tercapai.
4. Fasilitator membacakan lembar harapan yang belum tercapai (bila masih ada)
dan mendiskusikan apa tindak lanjut untuk menyelesaikan harapan tersebut
dan siapa yang bertanggungjawab melaksanakannya.
5. Fasilitator menjelaskan apabila lembar harapan masih banyak yang belum
tercapai , berarti pelatihan kurang berhasil memenuhi harapan peserta.
Langkah 2: Evaluasi terhadap kekhawatiran peserta
1. Fasilitator menjelaskan manfaat dari sesi ini yaitu untuk mengetahui apakah
kekhawatiran peserta selama mengikuti pelatihan ini menjadi kenyataan atau
tidak
2. Fasilitator membaca lembar pohon kekhawatiran yang ditulis oleh masingmasing peserta dan menanyakan kepada peserta apakah kekhawatiran tersebut
ada atau tidak.
3. Fasilitator mencabut atau menurunkan lembar kekhawatiran yang tidak ada
dan membiarkan yang masih ada.
4. Fasilitator membacakan lembar kekhawatiran
yang masih ada
dan
mendiskusikan apa tindak lanjut untuk menyelesaikan kekhawatiran tersebut
dan siapa yang bertanggungjawab melaksanakannya.
5. Fasilitator menjelaskan apabila masih banyak lembar kekhawatiran, berarti
pelatihan kurang berhasil menghilangkan atau menutupi kekhawatiran peserta.
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SESI 30. EVALUASI PENYELENGGARAAN
Tujuan Umum:
Untuk mengetahui tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan.
Tujuan khusus:
Setelah mengikuti sesi ini dapat diketahui :
1. Tingkat kepuasan peserta terhadap materi yang diberikan
2. Tingkat kepuasan peserta terhadap proses fasilitasi yang dilakukan oleh
fasilitator.
3. Tingkat kepuasan peserta terhadap penyelenggaraan pelatihan
Waktu		

: 30 menit

Metode		

: diskusi dan check list

Alat bantu

: kertas koran/flip chart

Langkah-langkah:
1. Fasilitator menuliskan matriks evaluasi penyelenggaraan pelatihan pada
selembar kertas koran seperti LK XI.30.1
2. Fasilitator meminta masing-masing peserta secara personal (tertutup)
menuliskan pendapat pribadi tentang aspek-aspek yang dievaluasi sesuai
dengan yang dituliskan pada matriks.
3. Setelah semua peserta mengisi, fasilitator membahas bersama peserta dan
panitia, hasil evaluasi yang dituliskan oleh peserta, serta menyimpulkan
tingkat kepuasan peserta tentang: kesesuaian materi dengan harapan peserta,
kemampuan fasilitator dan proses penyelenggaraan pelatihan.
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Bahan bacaan
LK XI.30.1
LEMBAR EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENYUSUNAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF (PPRG) GENDER BAGI FASILITATOR
TINGKAT KEPUASAN
NO

ASPEK YANG DINILAI

1

2

I

KETERANGAN
3

4

5

6

MATERI PELATIHAN
1.

Kesesuaian materi dengan topik
pelatihan

2.

Kelengkapan materi yang diberikan

3.

Apakah materi dapat dipahami

II

FASILITATOR

1.

Penguasan substansi

2.

Kemampuan fasilitasi

3.

Interaksi dengan peserta

4.

Ketepatan waktu

III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

1.

Interaksi peserta dengan peserta

2.

Interaksi peserta dengan panitia

3.

Konsumsi yang disediakan

4.

Akomodasi/tempat penyelenggaraan

5.

Ketersediaan sarana pelatihan

6.

Waktu/lamanya pelatihan
Jumlah

Catatan:
1. Pastikan anda sudah mengisi seluruh aspek yang dinilai sesuai pendapat sendiri
secara rahasia.
2. Isi dengan tanda “V” pada kolom 5 bila anda puas dan sesuai dengan harapan
anda
3. Isi dengan tanda “V” pada kolom 4 bila anda merasa cukup puas dengan
tingkat rata-rata.
4. Isi dengan tanda “V” pada kolom 3 bila anda kurang puas dan kurang sesuai
dengan harapan anda.
5. Apabila ada catatan khusus yang ingin disampaikan, tulislah pada kolom 6
(keterangan).
SELAMAT BEKERJA
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Nama: 											
LK XI.27.1
PELATIHAN PPRG DAN TEKNIK FASILITASI BAGI DAERAH
LEMBAR EVALUASI AKHIR
________________________________________________________________________
____________
Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan jujur.
Lingkari B bila pernyataannya benar dan S bila pernyataannya salah.
NO

SOAL

1

Gender berkaitan dengan perbedaan fungsi, peran,posisi, kondisi

JAWABAN
B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

B

S

dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam kehidupan
sehari-hari yang tidak diyakini oleh masyarakat.
2

Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan kebijakan pemerintah
dalam mencapai kesetaraan gender dalam pembangunan mulai
proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

3

RPJMN, RENSTRA,RPJMD, RKPD, RENSTRADA dan RENJA adalah
merupakan dokumen – dokumen dalam siklus perencanaan daerah
yang di atur oleh UU NO 25 tahun 2004.

4

UU NO 25 tahun 2004 dan UU 17 tahun 2003 adalah yang mengatur
sistim perencanaan pembangunan nasional serta yang mengatur
keuangan Negara

5

Penganggaran yang responsif gender adalah anggaran yang
mengakomodasikan kebutuhan, aspirasi dan pengalaman serta
situasi dan kondisi perempuan dan laki – laki

6

Memberikan feed back dan penghargaan merupakan satu-satunya
prinsip Belajar Orang Dewasa (BOD)

7

Pendekatan yang dilakukan dalam pelaksanaan anggaran responsif
gender adalah Gender Budget Statement ( GBS ) sesuai dengan
PMK 119 / 2009, PMK 104 / 2010 dan PMK 112 tahun 2012

8

Percepatan PUG melalui pelaksanaan PPRG saat ini menjadi strategis
sesuai dengan SE empat Menteri yaitu Menteri PPN/Ketua Bappenas,
Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri PP & PA

9

Komunikasi assertif adalah kemampuan menyampaikan pendapat,
perasaan, sikap serta hal-hal tanpa menimbulkan kecemasan pada
orang lain serta tidak melanggar hak orang lain.
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10

Satuan

acara

pembelajaran

merupakan

rencana

kegiatan

B

S

B

S

pembelajaran yang menjadi acuan bagi pengajar/trainer/fasilitator
pada setiap pertemuan
11

Berhasil atau tidaknya proses belajar mengajar hanya tergantung
dari teknik penyampaian substansi/topik dari pengajar.

Pilihan ganda: lingkari jawaban yang benar pada soal di bawah ini.
12.Untuk mengetahui perencanaan yang responsif gender berdasarkan Inpres No 9 /
2000 alat analisis gender yang lazim di gunakan adalah:
a. Gender Analisis Pathway ( GAP )
b. Metode analisis SWOT
c. Analisis gender dengan metode Harvard
d. Tidak ada yang benar

13.Yang termasuk Anggaran Rensponsif gender adalah:
a. Anggaran khusus target gender (anggaran spesifik gender)
b. Anggaran kesetaraan gender
c. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender
d. a, b dan c benar

14.Dalam pelaksanaan percepatan PUG melalui PPRG maka peran lembaga penggerak(
driver) menjadi sangat penting. Lembaga itu yaitu:
a. Bappeda;
b. BadanKeuangan Daerah atausejenisnya;
c. Inspektorat;
d. Badan PP & KB atausejenisnya;
e. semuanyabenar.

15.Dalam proses komunikasi yang efektif, sikap asertif sangat di perlukan untuk
mengatasi hal-hal sbb:
a. Kecemasan
b. Dendam
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c. Frustasi
d. Semua benar

16.Metode pembelajaran yang tepat untuk peserta diatas 60 orang adalah:
a. Curah pendapat
b. Ceramah
c. Bermain peran
d. Penugasan

17.Orang dewasalebihmudah BELAJAR sesuatujikahal yang dipelajari:
a. Berkaitandenganpengetahuan yang sudahmerekamiliki
b. Tidakrelevandengantugasfungsinyadan di ulang-ulang
c. a dan b benar
d. a dan c salah

18.Bentuk lain dari curah pendapat adalah:
a. Round Robbin
b. Role Play
c. Fish Bowling
d. Buzz Group

19.Manfaat media pembelajaran dalam proses belajar mengajar adalah:
a. Meningkatkan sikap positif warga belajar dan pengajar/fasilitator/trainer
b. Waktu proses belajar mengajar dapat di atur
c. Proses belajar lebih kondusif
d. Tidak ada yang benar
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20.Jenis AVA (audio visual aid) yang efektif dalam proses belajar mengajar adalah
kecuali:
a. Pengajar sendiri
b. Papan tulis
c. Video tape
d. Buku catatan

21.Keberhasilan suatu proses fasilitasi sangat tergantung dari:
a. Pemilihan media dan metode pembelajaran
b. Jumlah audiens
c. Ada atau tidaknya sound system
d. Peserta yang homogen

22.Sikap sikap yang perlu di hindari sewaktu menyampaikan materi dengan
menggunakan computer dan proyektor adalah:
a. Matikan proyektor atau tutup lensa bila anda tidak menggunakan slide
b. Fokuskan proyektor kearah layar
c. Menghidupkan OHP dan memasang transparan (OHT)
d. Menghadap dan mengarahkan pembicaraan kepada audiens.

Selamat bekerja
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LK XI.27.2
LEMBAR EVALUASI PENYELENGGARAAN PELATIHANPENYUSUNAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF (PPRG) GENDERBAGI FASILITATOR
TINGKAT KEPUASAN
NO

ASPEK YANG DINILAI

1

2

I

KETERANGAN
3

4

5

6

MATERI PELATIHAN
1.

Kesesuaian materi dengan topik
pelatihan

2.

Kelengkapan materi yang diberikan

3.

Apakah materi dapat dipahami

II

FASILITATOR

1.

Penguasan substansi

2.

Kemampuan fasilitasi

3.

Interaksi dengan peserta

4.

Ketepatan waktu

III

PENYELENGGARAAN PELATIHAN

1.

Interaksi peserta dengan peserta

2.

Interaksi peserta dengan panitia

3.

Konsumsi yang disediakan

4.

Akomodasi/tempat penyelenggaraan

5.

Ketersediaan sarana pelatihan

6.

Waktu/lamanya pelatihan
Jumlah

Catatan:
1. Pastikan anda sudah mengisi seluruh aspek yang dinilai sesuai pendapat sendiri
secara rahasia.
2. Isi dengan tanda “V” pada kolom 5 bila anda puas dan sesuai dengan harapan
anda
3. Isi dengan tanda “V” pada kolom 4 bila anda merasa cukup puas dengan
tingkat rata-rata.
4. Isi dengan tanda “V” pada kolom 3 bila anda kurang puas dan kurang sesuai
dengan harapan anda.
5. Apabila ada catatan khusus yang ingin disampaikan, tulislah pada kolom 6
(keterangan).
SELAMAT BEKERJA
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Kunci soal evaluasi akhir
1. S				

12. a

2. S				

13. d

3. S				

14. e

4. B				

15. d

5. B				

16. b

6. S				

17. a

7. B				

18. a

8. B				

19. a

9. B				

20. d

10. B				

21. a

11. S				

22. c
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