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Pengarusutamaan Gender pada Birokrasi: 
Pembelajaran dari  Kabupaten Belu

Torry Kuswardono1

Abstrak

Isu gender merupakan masalah sentral dalam pembangunan. Begitu pentingnya 
agenda mengakhiri ketimpangan gender, pada Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah (RPJMN) 2004-2009, dan juga 2010-2014, gender 
menjadi agenda tersendiri. RPJMN 2010-2014 secara eksplisit menegaskan 
pengarusutamaan gender (PUG) sebagai agenda lintas sektor. Dalam RPJMN 
disebutkan bahwa PUG menjadi penting karena masih beberapa masalah 
yaitu, pertama masih rendahnya kualitas hidup perempuan. Kedua, rendahnya 
layanan perlindungan untuk perempuan terhadap tindak kekerasan. Ketiga, 
belum efektifnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan. Untuk 
mengarusutamakan gender, Pemerintah RI meluncurkan strategi yang disebut 
sebagai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Implementasi 
PPRG menggunakan strategi perumusan kebijakan dan panduan, penguatan 
kelembagaan, penguatan sumber daya manusia dan dana, serta kerjasama 
dengan pihak lain. Belajar dari Kabupaten Belu, policy paper ini mengelaborasi 
hal-hal yang perlu diperbaiki terutama dari sisi koherensi kebijakan nasional, 
penguatan sumber daya manusia yang perlu dilakukan secara kontinyu dan 
periodik, serta kerangka insentif bagi perangkat birokrasi yang menjalankan 
PUG.

Kata Kunci: gender, PPRG, pengarusutamaan gender, Kabupaten Belu.

1  Direktur Pengelolaan Pengetahuan Perkumpulan Pikul.



I. Pendahuluan

Ketimpangan gender menjadi masalah sentral dalam pembangunan. Ini 
tercermin dari rendahnya kualitas hidup kaum perempuan, tingginya tindak 
kekerasan terhadap perempuan, dan lemahnya keterlibatan perempuan dalam 
pegambilan keputusan. Untuk mendukung pencapaian kesetaraan gender, 
perspektif gender perlu diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan 
baik jangka pendek, menengah dan panjang. Policy paper ini merefleksikan 
pengalaman Kabupaten Belu dalam melaksanakan PUG untuk menjadi 
masukan bagi penyusunan perencanaan pembangunan yang sensitif gender. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 
2004-2009 dan 2010-2014 telah mencantumkan kesetaraan gender sebagai 
salah satu prioritas pembangunan sekaligus agenda lintas sektor. Menurut 
RPJMN 2010-2014, ada tiga masalah yang membuat PUG menjadi 
sedemikian penting. Pertama, kualitas hidup perempuan masih rendah. 
Kedua, layanan perlindungan untuk perempuan terhadap tindak kekerasan 
yang belum optimal. Ketiga, kelembagaan PUG dan pemberdayaan 
perempuan yang belum efektif. Penyebab ketiga masalah tersebut terangkum 
dalam tabel berikut.
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Aspek Masalah Faktor-Faktor Penyebab

•	Kuliatas hidup 
perempuan rendah

	Kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, 
dan partisipasi dalam pembangunan; serta 
penguasaan terhadap sumber daya, terutama di 
tatanan antarprovinsi dan antarkabupaten/kota;

	Masih rendahnya peran dan partisipasi 
perempuan dalam bidang politik, pengisian 
jabatan-jabatan publik, dan di bidang ekonomi; 

	Rendahnya kesiapan perempuan dalam 
mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis 
energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik 
sosial, serta terjadinya penyakit.

•	 Pelayanan 
perlindungan 
terhadap KDRT 
rendah

	Terlalu sedikitnya pusat krisis terpadu untuk 
penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga 
(KDRT); 

	Belum adanya koherensi dan sinergi antara 
perundang-undangan di tingkat nasional dan 
regulasi daerah sehingga perlindungan perempuan 
dari tindak kekerasan tidak bisa berlangsung 
efektif. 

•	Kelembagaan PUG 
dan pemberdayaan 
perempuan belum 
efektif

	Belum optimalnya penerapan piranti hukum, 
piranti analisis, dan dukungan politik terhadap 
kesetaraan gender sebagai prioritas pembangunan; 

	Kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan PUG, 
terutama sumber daya manusia yang masih 
rendah, serta ketiadaan data terpilah menurut 
jenis kelamin dalam sebagai pijakan dalam siklus 
pembangunan;

	Pemahaman mengenai konsep dan isu gender serta 
manfaat PUG dalam pembangunan terutama di 
kabupaten/kota yang masih rendahnya.
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Sebagai respon, RPJMN 2010-2014 mengarahkan agenda PUG untuk 
mencapai tiga sasaran. Pertama, meningkatnya kualitas hidup dan peran 
perempuan terutama di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi termasuk 
akses terhadap penguasaan sumber daya, dan politik. Kedua, meningkatnya 
persentase cakupan perempuan korban kekerasan yang mendapat 
penanganan pengaduan. Ketiga, meningkatknya efektivitas kelembagaan 
PUG dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluasi kebijakan dan program pembangunan yang responsif gender di 
tingkat nasional dan daerah. 

Dalam implementasinya, RPJMN mengarahkan pada sejumlah 
program terkait dengan PUG yang dilaksanakan oleh sejumlah Kementerian. 
Kementerian-kementerian yang menjadi leading agencies. Kementerian-
kementerian tersebut mencakup  Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Kementerian Dalam 
Negeri, dan Kementerian Keuangan. PUG harus dilaksanakan di keseluruhan 
proses dan tahapan perencanaan dan penganggaran pembangunan di seluruh 
kementerian dan lembaga, serta pemerintah daerah propinsi dan kabupaten/
kota.

Sejumlah kebijakan dan pedoman kemudian diluncurkan dalam rangka 
memperkuat dan mengefektifkan PUG secara nasional. Kebijakan-kebijakan 
yang dikeluarkan antara lain, Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 
2010 tentang Percepatan Prioritas Pembangunan, serta INPRES Nomor 3 
Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan. Keduanya 
memuat tujuan PUG yakni mewujudkan kesetaraan gender di berbagai 
bidang pembangunan. 

Di tingkat kementerian, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan 
kebijakan berupa Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 
67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
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Pengarusutamaan Gender di Daerah. Selain itu, untuk juga memperkuat 
PUG dalam penganggaran, Kementerian Keuangan mengeluarkan  Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/PMK.02/2012 112/PMK.02/2012 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahan Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu, pedoman-pedoman Perencanaan 
Penganggaran Responsif Gender pun disusun dan dikeluarkan oleh 
BAPPENAS dengan dukungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak bagi K/L, yang kemudian diikuti oleh sejumlah 
kementerian yang mengeluarkan pedoman spesifik sesuai sektor masing-
masing, agar PUG dapat secara efektif dijalankan. 

Kuantitas regulasi yang mengarahkan kebijakan pembangunan setara 
gender tentu perlu mendapatkan apresiasi. Namun demikian, masih ada 
beberapa hal yang perlu menjadi catatan. Hal utama yang bisa dilihat secara 
umum, bahwa berbagai regulasi tersebut belum memberikan efek yang 
maksimal bagi penguatan kesetaraan gender. Indikator yang jelas adalah 
masih rendahnya IPG (Indikator Pembangunan Gender), bahkan jika 
dibandingkan dengan IPM (Indikator Pembangunan Manusia). 

Masih rendahnya dampak dari berbagai regulasi yang ada juga 
terlihat dari kesenjangan pencapaian kesetaraan gender antara daerah di 
Jawa dan luar Jawa. Di tengah-tengah maraknya penerimaan penghargaan 
Anugerah Parahita Ekapraya2 di Jawa, tidak banyak kabupaten di 
Propinsi Nusa Tenggara Timur yang menerima penghargaan serupa. Ini 
juga terjadi di beberapa daerah lain di luar Jawa. Beberapa kabupaten 
di NTT, termasuk salah satunya Kabupaten Belu, baru pada tahun 2012 
membentuk Pokja Gender dan menetapkan Gender Focal Point (GFP) di 
sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

2 Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya adalah penghargaan yang diberikan oleh Kementerian 
PPPA untuk K/L dan pemerintah daerah yang telah mengarusutamakan gender sesuai dengan 7 
indikator utama PUG. Tujuh indikator PUG tersebut termuat adalah Komitmen Politik, Kebijakan 
Responsif Gender, Kelembagaan PUG, Sumber Daya Manusia, Data Terpilah, Alat Analisis, dan 
dukungan dari Masyarakat Sipil. 
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II. Batasan Studi dan Sistematika Penulisan

Studi ini membatasi diri untuk mengkaji komitmen pemerintah dari 
tingkat nasional hingga kabupaten/kota dalam melaksanakan PUG, dan 
menjelaskan faktor-faktor utama yang menjadi kendala implementasi PUG 
di tingkat kabupaten/kota. Policy paper ini bertujuan untuk menelaah proses-
proses PUG yang sedang berlangsung di tingkat daerah dalam kaitannya 
dengan kebijakan nasional PUG.

Secara nasional, Kementerian Pemberdayaan Perempuaan dan 
Perlindungan Anak (KP3A), BAPPENAS, Kementerian Dalam Negeri, dan 
Kementerian Keuangan telah menyusun peraturan dan pedoman PUG bagi 
K/L dan pemerintah daerah, yang berangkat dari INPRES 9/2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender, dan juga RPJMN 2009-2014 beserta instruksi-
instruksi presiden yang mengikutinya. Di dalam aturan maupun pedoman 
yang ada, telah pula ditetapkan sejumlah langkah dan indikator PUG bagi 
K/L dan pemerintah daerah. Studi ini akan menggunakan kerangka kerja 
pemerintah tersebut untuk menelaah penerapannya di tingkat kabupaten 
yaitu dalam Pedoman PPRG. Dalam studi ini, bukan hanya kendala-kendala 
teknis di tingkat implementasi yang disorot, tetapi juga kendala-kendala 
yang berkaitan dengan kebijakan yang terkait.  

Daerah studi adalah Kabupaten Belu yang memiliki perkembangan 
kelembagaan PUG cukup cepat dalam dua tahun terakhir. Kabupaten 
Belu telah memiliki Pokja Gender yang melibatkan seluruh komponen 
penting SKPD. Di sana, GFP juga telah terbentuk di 15 SKPD (dari 28 
yang ada) dan 5 kecamatan. Sebelum mengalami pemekaran, Kabupaten 
Belu bahkan memiliki 29 kepala desa perempuan. Selain itu, secara khusus 
Kabupaten Belu memiliki kerja sama dengan Program AIPMNH (Australia-
Indonesia Partnership on Maternal and Neonatal Health) dan Capacity 
Building to Sustain Peace Integration (CBSPI) yang dilaksanakan oleh UN-
HABITAT dan European Union (EU). Kedua program ini mendukung 
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peningkatan kapasitas pemerintah Kabupaten Belu terutama agenda 
PUG dalam perencanaan dan pengganggaran responsif gender. Meskipun 
memiliki perkembangan yang signifikan dan juga didukung oleh lembaga 
internasional, masih terdapat fakta bahwa PUG belum terintegrasi dalam 
perencanaan pembangunan, hal mana yang terlihat dari rencana kerja dan 
anggaran tahun 2014 yang masih business as usual, alias masih sama sebelum 
adanya dorongan implementasi PUG. 

Penelaahan akan dilakukan dengan melihat seberapa jauh upaya dan 
pencapaian 7 indikator PUG yang ada dalam PPRG. Ketujuh indikator 
tersebut meliputi Komitmen Politik, Kebijakan Responsif Gender, 
Kelembagaan PUG, Sumber Daya Manusia, Data Terpilah, Alat Analisis, 
dan dukungan dari Masyarakat Sipil. 

Penulisan policy paper ini terdiri dari lima bagian. Bagian I adalah 
pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dari penulisan makalah 
kebijakan ini. Bagian II menjelaskan batasan makalah kebijakan dari 
sisi kerangka pikir maupun lokasi wilayah studi yang dipilih. Bagian 
III menjelaskan perkembangan kerangka kebijakan PUG di Indonesia 
terutama bagi pemerintah daerah. Bagian IV menjabarkan temuan-temuan 
implementasi PUG di Kabupaten Belu serta pembahasan hasil temuan. 
Tentang rekomendasi-rekomendasi kebijakan yang perlu diwujudkan oleh 
pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, hal itu akan dijelaskan 
pada bagian V.

III. Perkembangan Kebijakan PUG 

3.1. Kerangka Kebijakan

Pengarusutamaan Gender (PUG) pertama kali menjadi isu pada 
Konferensi PBB untuk Perempuan IV di Beijing tahun 1995. Pada saat 
itu, berbagai persoalan terkait dengan ketidakadilan gender, diskriminasi 
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terhadap perempuan, ketertinggalan perempuan di berbagai area kehidupan 
dan pembangunan dipetakan sebagai isu yang yang perlu menjadi perhatian 
pemerintah dan masyarakat di dunia. PUG kemudian didesakkan sebagai 
strategi yang harus diadopsi oleh PBB, pemerintah, dan organisasi yang 
relevan guna memastikan bahwa rencana aksi di berbagai area kritis dapat 
dilaksanakan secara efektif. 

Secara internasional, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (ECOSOC) 
mendefinisikan PUG sebagai berikut.

Strategi agar kebutuhan dan pengalaman perempuan dan laki-
laki menjadi bagian tak terpisahkan dari desain, implementasi, 
monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program dalam seluruh 
lingkup politik, ekonomi, dan sosial, sehingga perempuan dan 
laki-laki sama-sama mendapatkan keuntungan, dan ketidakadilan 
tidak ada lagi.3

Secara mendasar, PUG menurut Saraswati (2013) merupakan sebuah 
strategi, bukan tujuan. Lebih lanjut ia menyatakan:

PUG “dirumuskan agar desain, implementasi, monitoring, dan 
evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, 
sosial, dan budaya dapat terwujud”. Sedangkan tujuan utamanya 
adalah mewujudkan keadilan gender. 

PUG merupakan sarana supaya semua program pembangunan dapat 
dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan 
terhadap program pembangunan. Selain akses dan kesempatan, perempuan 
juga perlu mendapatkan kendali (control) dan manfaat (outcome) program 
pembangunan demi terwujudnya keadilan gender. 

Di Indonesia, pengadopsian PUG secara resmi sebagai strategi 
pembangunan bidang pemberdayaan perempuan diawali dengan terbitnya 
Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender 

3 
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dalam Pembangunan Nasional. INPRES ini menyatakan bahwa tujuan 
PUG adalah “terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan 
nasional yang berperspektif gender”. Strategi PUG perlu ditempuh demi 
mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Cakupan PUG dalam INPRES 
9/2000 meliputi: perencanaan, termasuk di dalamnya perencanaan yang 
responsif gender/gender budgeting;  pelaksanaan; pemantauan dan evaluasi.  

Agar PUG menjadi lebih mantabkonkret, PUG kemudian diadopsi 
pula pada RPJMN 2004-2009, dan RPJMN 2010-2014. Pada RPJMN 
2010-2014, PUG merupakan satu dari Kebijakan Pengarusutamaan 
yang harus diwujudkan, selain pengarusutamaan tentang pembangunan 
berkelanjutan, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Khusus untuk 
PUG, sasaran utamanya adalah peningkatan kualitas hidup perempuan, 
penanganan kekerasan terhadap perempuan, dan peningkatan efektifitas 
kelembagaan dalam melaksanakan PUG di tingkat nasional, propinsi, 
maupun kabupaten/kota. 

Pengadopsian PUG di tingkatan yang lebih rendah didukung pula dengan 
sejumlah kebijakan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran 
pembangunan yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor  15 Tahun 
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan di Daerah yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011. Pedoman ini mengatur bahwa PUG 
harus tercermin dalam dokumen-dokumen rencana pembangunan dan 
kelembagaan PUG. 

Pemerintah pun menyadari bahwa PUG hanya dapat berlangsung jika 
didukung oleh anggaran yang responsif gender (ARG). Karena itu, Menteri 
Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 

 Diunduh dari http://www.komnasperempuan.or.id/2013/11/pengarusutamaan-gender-
dalam-kebijakan-pembangunan/. Tanggal akses 5 Januari 2013. 



10 Policy Paper No. 3/1/2014

2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, 
Pengesahan, dan Pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 
Anggaran 2010. Sebanyak 7 kementerian didorong untuk menerapkan 
Anggaran Responsif Gender (ARG) ke dalam program dan kegiatan masing-
masing kementerian, yaitu:

1. Kementerian Keuangan; 
2. Kementerian Pertanian; 
3. Kementerian Pendidikan Nasional; 
4. Kementerian Kesehatan; 
5. Kementerian Pekerjaan Umum; 
6. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 
7. Badan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

Kebijakan yang sama kemudian dilanjutkan oleh Kementerian 
Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 112/
PMK.02/2012 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelahan Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga untuk tahun anggaran 2013. 
Lebih lanjut lagi, untuk mendukung PPRG, BAPPENAS dan KemenPPPA, 
Kemenkeu, Kemendagri telah menyusun Petunjuk Pelaksanaan PPRG untuk 
K/L melalui Surat Edaran bersama empat kementerian yaitu SE-270/M.
PPN/11/201 oleh BAPPENAS, SE-33/MK.02/2012 oleh Kemenkeu, SE-
050/4379A/SJ oleh Kemendagri, dan SE 46/MPP-PA/11/2012 KemenP3A. 
Selanjutnya kebijakan pengganggaran ini pun tetap dilanjutkan oleh 
Menteri Keuangan di tahun 2013 melalui Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 94/PMK.2/2013 tentang Petunjuk dan Penelaahan Rencana Kerja 
dan Anggaran K/L tahun 2014.

Sementara itu, guna memantabkan PUG dalam perencanaan dan 
pengganggaran di level pemerintah daerah, tahun 2012 pemerintah pusat 
menyusun Pedoman PPRG bagi Pemerintah Daerah (pemda). Sama dengan 
Pedoman PPRG untuk K/L, pedoman PPRG bagi pemda dikeluarkan 
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berdasarkan surat edaran bersama empat kementerian yaitu BAPPENAS, 
Kemenkeu, Kemendagri, dan KemenPPPA. Hanya saja, untuk penganggaran 
yang lebih rinci, Kemendagri baru memasukkan PPRG dalam Permendagri 
Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 
2014. Dengan demikian, pada 2013, aturan dan pedoman PUG dalam 
perencanaan dan penganggaran sudah terpenuhi. 

Keberadaan aturan dan panduan merupakan faktor penting bagi 
implementasi PUG di tingkat manapun. Pada pemerintah daerah, ketiadaan 
aturan atau panduan sering menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk 
belum melakukan PUG dalam praktik perencanaan dan penganggaran 
pembangunan. Dengan semakin rincinya aturan dan pedoman, maka 
semestinya pada tahun perencanaan dan penganggaran program tahun 
2014, seluruh pemerintah daerah sudah harus mulai mengimplementasikan 
PPRG. Tetapi rupanya, beberapa persoalan masih menjadi kendala terkait 
dengan komitmen politik, kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, 
data terpilah, dan juga dukungan masyarakat sipil. 

3.2. Strategi PUG dalam Perencanaan dan Penganggaran 
 di Daerah

Secara garis besar, strategi PUG dalam perencanaan dan penganggaran di 
daerah diterapkan dengan memberikan panduan penerapan PPRG, strategi 
kelembagaan, penetapan indikator capaian PUG, dan juga memberikan 
apresiasi terhadap daerah yang telah menunjukkan komitmen dan 
pencapaian PUG.  Keempat hal ini merupakan bagian yang tidak terlepas 
satu dengan yang lainnya. Sebab, tanpa pedoman dan kelembagaan PUG 
tidak dapat terlaksana. Kemudian, pelaksanaannya pun harus dapat diukur 
dalam indikator-indikator capaian tertentu sebagai pertanggungjawaban 
dari kinerja pemerintahan. Pemberian penghargaan adalah insentif 
agar pemerintah daerah (dan juga K/L) mau mewujudkan PUG dalam 
pembangunan.
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Strategi penyusunan panduan terbagi pada dua tahapan yaitu 
perencanaan dan penganggaran. Pada tahap perencanaan, PUG semestinya 
tercermin dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
(RPJMD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis 
(Renstra) SKPD, dan Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagaimana yang 
ditetapkan dalam Permendagri 15/2008 tentang Pedoman Umum PUG, 
dan disempurnakan dalam Permendagri 67/2011 tentang Revisi Pedoman 
Umum PUG. Hal ini penting karena bagaimanapun juga rencana dan 
anggaran pembangunan tahunan akan mengacu pada keempat dokumen 
perencanaan di atas. 

Kemudian pada tahap penganggaran, PUG juga harus tercermin 
dalam pernyataan yang lebih rinci baik dalam kebijakan, program, maupun 
kegiatan. Jika PUG tidak tercermin dalam RPJMD, RKPD, Renstra 
SKPD dan Renja SKPD, maka akan sangat mungkin perencanaan dan 
penggangaran responsif gender tahunan menjadi lebih berat karena tidak 
menjadi hal yang penting dalam perencanaan jangka menengah. 

Instrumen penting yang digunakan dalam PPRG adalah Gender Analysis 
Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). GAP merupakan 
instrumen untuk menganalisis isu gender dalam perencanaan, program, dan 
kegiatan yang bertujuan untuk mereformulasi tujuan, menetapkan rencana, 
menetapkan baseline, dan terakhir adalah untuk merumuskan indikator-
indikator yang dapat mengatasi kesenjangan gender dalam akses, kendali, 
manfaat, dan partisipasi. 

Sementara, GBS adalah instrumen, yang menurut Pedoman PPRG 
merupakan:

(dokumen) akuntabilitas-spesifik gender dan disusun oleh 
lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa suatu 
kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah 
telah dialokasikan dana pada kegiatan bersangkutan untuk 
menangani permasalahan gender tersebut. GBS diartikan pula 
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sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya kesetaraan 
gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan. 

GBS bermakna pula bahwa rencana, program, dan kegiatan telah 
disusun melalui analisis gender sesuai instrumen GAP.

Agar tidak terjadi interpretasi yang keliru bahwa PPRG adalah 
penganggaran khusus untuk kelompok perempuan, Pedoman PPRG 
menjelaskan sejumlah prinsip tentang PPRG. Prinsip-prinsip tersebut 
meliputi:

1. Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada 
output. Relevansi komponen input dengan output yang akan 
dihasilkan harus jelas.

2. Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan 
dalam rangka:

a) Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian 
MDGs;

b) Pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau

c) Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk 
didalamnya capacity building, advokasi gender, kajian, 
sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilah).

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

4. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah 
tertentu untuk pengarusutamaan gender, tapi lebih luas lagi, 
bagaimana anggaran dapat memberikan manfaat yang adil 
untuk perempuan dan laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai 
arti sebagai berikut:
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a) ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk perempuan 
dan laki-laki;

b) ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani 
kesenjangan status, peran dan tanggung jawab antara 
perempuan dan laki-laki;

c) ARG bukanlah dasar untuk meminta tambahan alokasi 
anggaran;

d) Adanya ARG tidak selalu berarti penambahan dana yang 
dikhususkan untuk program perempuan;

e) Alokasi ARG bukan berarti hanya terdapat dalam program 
khusus pemberdayaan perempuan;

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

g) Tidak semua program/kegiatan/output harus dilakukan 
analisis gender.

Agar terintegrasi dalam perencanaan dan pengganggaran, instrumen 
GAP dan GBS digunakan pada tahapan yang berbeda. Gender analysis 
pathway (GAP) digunakan pada saat penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra 
SKPD, dan Renja SKPD. Sementara, GBS digunakan pada saat penyusunan 
KUA-PPAS dan juga RKA. 

Dalam mewujudkan PUG, Kemendagri telah mengeluarkan Panduan 
Umum PUG. Salah satu bagian penting dalam panduan umum tersebut 
terkait dengan kelembagaan PUG. Menteri Dalam Negeri memerintahkan 
pemerintah propinsi dan kabupaten untuk membentuk Pokja PUG yang 
diketuai oleh Kepala BAPPEDA dan SKPD yang membidangi tugas 
pemberdayaan perempuan sebagai sekretariat Pokja PUG. Sementara itu, 
seluruh kepala SKPD adalah anggota dari Pokja PUG. 
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Berdasarkan Pasal 14 Permendagri 67/2011, Pokja PUG memiliki tugas 
sebagai berikut:

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;
e. Menyusun rencana kerja POKJA PUG setiap tahun;
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. 

Dalam pasal tersebut amat jelas disebutkan tugas Pokja PUG yang salah 
satunya adalah mendorong terwujudnya PPRG. 

Strategi berikut dari penerapan PUG adalah menetapkan indikator-
indikator pencapaian PUG yang akan digunakan dalam evaluasi PUG 
dan pelaporan di Kemendagri. Indikator-indikator tersebut adalah sebagai 
berikut. Pertama, indikator komitmen kebijakan yang mengukur ada atau 
tidaknya kebijakan di daerah yang mengatur pelaksanaan PPRG hingga ke 
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tingkat pedoman. Indikator komitmen kebijakan ini juga mengukur tingkat 
sosialisasi kebijakan PPRG di berbagai tingkatan. Komitmen kebijakan 
lainnya yang diukur adalah adanya peraturan tentang data terpilah.

 Kedua, indikator kelembagaan yang mengukur ada atau tidaknya 
Pokja PUG yang memiliki dasar hukum. Selain keanggotaan dan struktur, 
pembentukan focal point dan tim teknis juga diukur dalam indikator ini. Hal 
lain yang diukur adalah adanya rencana kerja tahunan dan laporan tahunan 
pokja PUG. 

Indikator ketiga berkaitan dengan sumber daya manusia dan sumber 
daya anggaran. Aspek yang diukur meliputi ada tidaknya staf yang telah 
mengikuti pelatihan PUG dan PPRG (aspek kualitatif ) dan juga seberapa 
banyak (aspek kuantitatif ) staf yang sudah mengikuti pelatihan untuk 
pelatih PUG dan PPRG tersebut. Dari sisi anggaran, indikator ketiga juga 
mengukur ketersediaan anggaran untuk peningkatan SDM selain tersedianya 
ARG yang memuat GBS. 

Indikator keempat adalah ketersediaan profil gender dan data terpilah 
di tingkat provinsi dan kabupaten/kota baik secara keseluruhan maupun di 
tingkat SKPD. Data terpilah ini merupakan prasyarat melakukan Gender 
Analysis Pathway (GAP). Tanpa data terpilah, GAP tidak dapat dilakukan 
secara optimal. Indikator kelima, adalah pelibatan masyarakat sipil dalam 
PPRG. 

Strategi terakhir dalam PUG adalah pemberian penghargaan bagi 
pemerintah daerah maupun kementerian dan lembaga. Setiap tahun 
Kementerian PPPA memberikan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya 
bagi K/L dan Pemerintah Daerah yang menunjukkan komitmen dan praktek 
PUG. Pemberian penghargaan ini menggunakan indikator-indikator di 
atas sehingga untuk mendapatkannya, setiap K/L dan Pemda hanya perlu 
melaksanakan PUG sesuai dengan pedoman-pedoman yang ada. Bagi 
beberapa pemerintah daerah, penghargaan ini cukup presitisius. Pemerintah 
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Provinsi Jawa Barat, misalnya, bahkan memasang baliho raksasa di muka 
Kantor Gubernur guna menunjukkan pada warganya bahwa Pemprov Jabar 
memiliki komitmen nyata terhadap agenda PUG. Di NTT baru Kabupaten 
Sumba Barat yang mendapatkan anugerah ini. 

IV. Implementasi PUG dalam Perencanaan 
Pembangunan di Kabupaten Belu 

4.1. Status Gender Kabupaten Belu

Dalam bagian pendahuluan, dijelaskan bahwa daerah yang akan distudi 
adalah Kabupaten Belu. Kabupaten ini terletak di bagian paling Timur dari 
Propinsi Nusa Tenggara Timur yang berbatasan langsung dengan Republik 
Demokratik Timor Lorosae. Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang 
bekerja sama dengan program AIPMNH AusAID dan CBSPI UN-Habitat 
terkait peningkatan kapasitas PUG. Hal lain yang menjadikan Belu menarik 
sebagai studi di luar kerja sama di bidang PUG adalah indikator-indikator 
pembangunan manusia yang cukup unik dibandingkan kabupaten lain di 
Propinsi Nusa Tenggara Timur. 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender 
(IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator-
indikator penting yang disepakati secara global untuk mengukur pencapaian 
pembangunan masyarakat, dan terlebih penting adalah pencapaian 
kesetaraan gender dalam pembangunan.

IPM diukur berdasarkan beberapa parameter yaitu angka harapan 
hidup, pengetahuan dan pendidikan, serta kehidupan yang layak. IPM 
adalah indikator umum yang mencakup pencapaian pembangunan manusia 
laki-laki dan perempuan. Untuk menunjukkan apakah masih terjadi 
ketimpangan dalam pencapaian manusia, IPG digunakan sebagai alat ukur 
pencapaian. IPG mengukur secara terpisah pencapaian pembangunan 
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pada laki-laki dan perempuan. Indikator yang digunakan oleh IPG sama 
dengan IPM. Hanya saja, pengukuran dilakukan terpisah antara laki-laki 
dan perempuan. 

Sementara, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) adalah indikator 
keberdayaan perempuan dalam bidang politik, partisipasi dalam ekonomi 
dan pengambilan keputusan, dan penguasaan sumber daya ekonomi. 
Variabel-variabel yang digunakan dalam IDG di bidang politik adalah 
jumlah perempuan dalam parlemen. Untuk partisipasi dalam ekonomi dan 
pengambilan keputusan adalah proporsi laki-laki dan perempuan dalam 
pada posisi-posisi profesional, teknisi, pimpinan dan posisi  ketatalaksanaan. 
Sedangkan indikator penguasaaan sumber daya ekonomi diukur berdasarkan 
besarnya pendapatan terpisah laki-laki dan perempuan. 

Secara umum, di Indonesia maupun di NTT, perkembangan IPM lebih 
tinggi dibanding IPG maupun IDG. Lebih rendahnya angka IPG dan IDG 
terhadap IPM menunjukkan ketimpangan gender masih menjadi persoalan 
dalam pembangunan. Yang menarik pada Kabupaten Belu adalah lebih 
tingginya angka IDG dibandingkan angka IPM dan IPG sejak tahun 2005 
hingga tahun 2011. 

Angka IPM Kabupaten Belu dari tahun 2005 adalah 61,2 dan mencapai 
angka 64,75. Perkembangan IPM Kabupaten Belu pun lebih rendah 
dibandingkan perkembangan IPM propinsi. Pada tahun 2005, selisih IPM 
Kabupaten Belu hanya 2 poin (61,2 Belu dan 63,6 NTT). Pada tahun 2011 
ketika IPM NTT meningkat menjadi 67,75, IPM Belu hanya meningkat 
menjadi 64,75, yang mana kenaikan ini memperbesar selisih bila dibanding 
tahun 2005. 

Sementara itu, IDG Belu sejak tahun 2005 hingga tahun 2011, 
lebih tinggi dibandingkan IDG Propinsi NTT. Hal ini menunjukkan 
bahwa perempuan di Belu lebih berdaya dibandingkan perempuan secara 
keseluruhan di tingkat propinsi. Bahkan pada tahun 2005, IDG Belu lebih 
tinggi dibandingkan IDG tingkat nasional. Baru pada 2011, IDG di Belu 
bisa disusul IDG nasional.  
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Cukup tingginya tingkat keberdayaan gender juga terlihat dalam 
keanggotaan di DPRD yang mencapai hampir 25% di mana 7 dari 30 
anggota DPRD Belu adalah perempuan. Kemudian, di pedesaan, terdapat 
29 kepala desa perempuan. Di kalangan pemerintahan, terdapat 7 pejabat 
eselon II yang perempuan.  

Namun demikian, meskipun tingkat keberdayaan perempuan di 
Belu tinggi, namun hal tersebut tidak berpengaruh pada peningkatan 
kesetaraan gender dalam pembangunan. Berpijak pada fakta-fakta tersebut, 
adalah penting untuk memperhatikan sejauhmana proses-proses PUG dan 
PPRG telah mampu mendukung pencapaian kesetaraan gender dalam 
pembangunan dengan memanfaatkan tingkat keberdayaan perempuan yang 
ada. 
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4.2. Agenda PUG Di Kabupaten Belu 

Dalam RPJMD Kabupaten Belu 2009-2013, agenda peningkatan 
kesetaraan gender di Kabupaten Belu  secara spesifik tercermin dalam misi 
7 RPJMD yaitu peningkatan perlindungan hak anak dan perempuan. 
Secara spesifik pula, kesetaraan gender disebutkan dalam agenda penegakan 
hukum dan HAM yang memuat tujuan strategis keseteraan gender, yaitu: 
peningkatan perlindungan anak dan HAM; serta, peningkatan pemberdayaan 
perempuan untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender. 

Di dalam program-program yang direncanakan, gender juga tercermin 
dalam sejumlah program antara lain: (1) program peningkatan kualitas 
hidup perempuan dan perlindungan perempuan; (2) program peningkatan 
peran serta kesetaraan gender; (3) program peningkatan peran perempuan 
pedesaan; program  peningkatan keseteraan gender dalam pembangunan; 
(4) program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan; 
dan, (5) program penguatan kelembagaan. Program-program ini sejalan 
dengan RPJM Nasional yang meletakkan secara khusus tujuan-tujuan 
mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.  
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Dalam pelaksanaannya, Kabupaten Belu terbantu dengan kerjasama 
program AIPMNH-AusAID yang memiliki komponen penguatan PUG. 
Pengawalan diawali dengan Kajian Sosial Gender Partisipatif (KSGP) di 
tahun 2010, yang merekomendasikan penguatan kelembagaan PUG sebagai 
motor pencapaian target-target RPJMD untuk meningkatkan kesetaraan 
dan keadilan gender. 

AIPMNH secara sistemik kemudian memulai penguatan kelembagaan 
PUG dengan membentuk GFP di 13 SKPD. AIPMNH juga melakukan 
sejumlah pelatihan terkait dengan PUG yakni pelatihan PUG bagi GFP dan 
staf pemerintahan, pelatihan PPRG, pelatihan GAP dan GBS terutama di 
sektor kesehatan yang menjadi fokus perhatian AIPMNH. 

Pada tahun 2011, agenda PUG diperkuat lagi oleh program CBSPI dari 
UN-HABITAT yang secara khusus juga memiliki komponen penguatan 
PUG di pemerintahan. Melalui program UN-HABITAT, jumlah SKPD 
yang memiliki GFP bertambah menjadi 15 SKPD serta dibentuknya GFP 
di 5 kecamatan. 

Secara keseluruhan pencapaian PUG dapat dilihat dalam 5 indikator 
pencapaian PUG yang ditetapkan oleh BAPPENAS yaitu komitmen politik, 
kelembagaan, sumber daya manusia dan dana, data terpilah, dan keterlibatan 
masyarakat sipil. Kelima indikator akan dibahas di bawah ini.

 z Komitmen Politik 
Komitmen politik kabupaten Belu dalam PUG tercermin dalam 

RPJMD 2009-2013 dan juga program-programnya. Komitmen politik ini 
juga ditunjukkan dengan diterbitkannya Peraturan Bupati no 7 tahun 2013 
yang diterbitkan tanggal 28 Februari 2013, tentang pedoman umum PUG 
di lingkup Kabupaten Belu. Dalam Perbup tersebut menyebutkan strategi 
PUG dalam perencanaan pembangunan yang tercermin pada RPJMD, 
Renstra SKPD, dan Renja SKPD. Perbup juga mengatur bagaimana GAP 
atau analisis gender lain yang sesuai dapat digunakan dalam perencanaan 
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gender. Tetapi sayangnya Perbup ini belum mengatur penganggaran responsif 
gender. Gender Budget Statement belum diatur dalam Perbup ini. 

 Tetapi dalam pelaksanaan, perbup ini belum terimplementasi. Hal ini 
kemudian tampak dengan penggunaan GAP dan GBS yang hanya terkait 
dengan program-program AIPMNH. Dengan adanya kebijakan yang 
mengatur tentang PPRG hingga ke tingkat pedoman, penggunaan GAP dan 
GBS tentu akan dapat terwujud. 

Persoalan lain yang menjadi kendala adalah komitmen politik di tingkat 
SKPD yang tidak merata. Beberapa SKPD yang berfungsi strategis dalam 
PUG justru memiliki kelemahan pada tingkat pimpinan yang kurang 
memiliki komitmen terhadap PUG.  Hal ini dibuktikan dengan penunjukkan 
GFP pada staf yang tidak memiliki posisi pengambilan keputusan. Belum 
lagi, tampaknya model ‘arisan’ kegiatan masih mewarnai. Akan berbeda jika 
Kepala SKPD menunjuk staf yang memiliki kekuatan untuk mengambil 
keputusan. Sebagai contoh, pihak BAPPEDA mengeluhkan karena staf 
bagian perencanaan di SKPD tidak merupakan bagian dari GFP. Padahal, 
untuk melaksanakan PPRG, salah satu pilar utama adalah staf-staf yang 
berada pada bagian perencanaan.

 z Kelembagaan 
Kabupaten Belu telah mengikuti perkembangan penguatan kelembagaan 

PUG sejak ditelurkannya Permendagri no 15/2008 tentang Pedoman Umum 
PUG dan revisi Permendagri tersebut menjadi Permendagri no 67/2011. 
Awalnya, pokja PUG hanya beranggotakan badan dan dinas yang ditunjuk 
oleh Bupati, tetapi kemudian Pokja PUG direvisi sesuai dengan Permendagri 
menjadi seluruh kepala dinas dan diketauai oleh Kepala BAPPEDA.

Berkat dorongan dari 2 buah program yaitu AIPMNH dan 
UNHABITAT, pada tahun 2013, selain memiliki Pokja PUG, Kabupaten 
Belu telah membentuk GFP di 15 SKPD dari 28 SKPD, dan juga GFP 
di 5 Kecamatan.  GFP terbanyak berada pada  Dinas Kesehatan yang 
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memang menjadi mitra  dari program AIPMNH dan memiliki fokus untuk 
mengurangi angka kematian ibu hamil, dan juga kelahiran baru. 

Selain membentuk Pokja PUG dan GFP, Permendagri no 67/2011 
juga mengarahkkan pembentukan tim teknis PUG. Tim teknis  bertugas 
memantau pelaksanaan PUG dan melakukan analisis terhadap perencanaan 
dan penganggaran di tingkat kabupaten. Tim ini merupakan keanggotaan 
yang relatif terbuka karena tidak hanya terdiri dari staf pemerintah, tetapi 
juga melibatkan masyrakat sipil dan akademik. Hanya saja tim ini belum 
berjalan karena tampaknya Pemkab Belu menunda pelaksanaan PPRG 
hingga penyusunan RPJMD paska pilkada tahun 2015.  

 z Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Dana 
Hingga tahun 2013, penguatan sumber daya manusia untuk PUG 

masih dilaksanakan dengan dukungan lembaga non pemerintah. Belum 
ada penguatan sumber daya manusia yang dilakukan secara mandiri oleh 
pemkab Belu. Meskipun pendanaan untuk penguatan tersedia sebagai dana 
dampingan.

Proses pelatihan bagi GFP telah mencakup unsur-unsur penting dalam 
PUG yaitu pelatihan PUG, pelatihan GAP, dan pelatihan GBS. Namun, dari 
keseluruhan staf yang dilatih hanya di sektor kesehatan yang menggunakan 
hasil pelatihan untuk diterapkan dalam perencanaan dan penganggaran. 

Kendala utama peningkatan SDM untuk PUG adalah staf yang 
berganti-ganti di setiap sesi pelatihan penguatan kapasitas. Hal ini membuat 
penguatan kapasitas tidak bisa terjadi secara utuh. Kemudian, dari banyak 
GFP yang ada, masih banyak yang tidak memahami tugasnya dan tidak 
mendapat dukungan pimpinan. 

Kendala lain adalah masih banyak staf yang menganggap bahwa PUG 
adalah beban tambahan dalam pekerjaan. Tidak ada insentif tambahan 
bagi staf yang berkomitmen untuk melaksanakan PUG di unitnya masing-
masing. 
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Dari sisi sumber daya dana, Pemkab Belu telah mengalokasikan dana 
penguatan kelembagaan bagi Pokja PUG. Tetapi untuk penggunaan GAP 
dan GBS hanya mencakup program dan kegiatan yang berada dalam kerja 
sama dengan AIPMNH. Bahkan hingga penganggaran tahun 2013 yang 
menurut Permendagri 27/2013 sudah harus menggunakan GAP dan GBS, 
Kabupaten Belu belum mengarahkan SKPD untuk menggunakan ARG 
dalam kegiatan pembangunan di tahun 2014. 

 z Profil Gender dan Data terpilah
Profil gender dan data terpilah adalah prasyarat pelaksanaan GAP dan 

GBS. Ketiadaan data terpilah akan menyulitkan penggunaan GAP dan GBS 
yang merupakan instrumen utama PUG dalam PPRG. 

Profil gender dan data terpilah baru dilaksanakan setelah mendapatkan 
dukungan UN-HABITAT pada tahun 2012 dan 2013. Penyusunan data 
terpilah hingga studi ini ditulis  masih dalam tahap penyempurnaan. Semua 
pihak yang memiliki komitmen pada Pemkab Belu merasakan keberadaan 
data terpilah sangatlah penting untuk perencanaan dan penganggaran. 
Rencananya, GAP dan penggunaan data terpilah akan digunakan dalam 
RPJMD 2014-2019. Namun karena pemilukada Belu tertunda hingga 
tahun 2015, agenda ini belum dapat dilaksanakan. 

 z Dukungan masyarakat sipil
Bisa dikatakan bahwa percepatan PUG di Kabupaten Belu menjadi 

lebih terakselerasi akibat kerja sama antara dua program besar yaitu 
AIPMNH, dan juga UN-HABITAT. Hampir seluruh proses PUG yang 
meskipun dicanangkan secara eksplisit dalam RPJMD 2009-2013, baru bisa 
terlaksana pada tahun 2010. Kabupaten Belu merupakan kabupaten yang 
terbuka terhadap kerjasama dalam rangka PUG yang juga didukung oleh 
masyarakat sipil melalui kedua program kerja sama di atas. 
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Tercatat selain UN-HABITAT dan AIPMNH, ada kelompok 
masyarakat sipil lain seperti CIS-Timor dan Yayasan Perempuan Belu Bangkit 
yang terlibat secara aktif dalam program-program dan kegiatan percepatan 
PUG di Kabupaten Belu. Lebih jauh lagi, di dalam tim teknis, beberapa 
perwakilan masyarakat sipil tersebut juga menjadi anggota tim teknis. 

V. Pembelajaran dan Rekomendasi 

Akselerasi PUG dalam pemerintahan terutama dalam perencanaan 
pembangunan, tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor yang terkait satu 
dengan lainnya. Komitmen politik yang diikuti kebijakan dan kerangka 
hukum, data dan analisis, kemudian kapasitas aparat, ketersediaan dana, 
serta dukungan dari luar birokrasi mempengaruhi tingkat adopsi PUG. 

Pada komitmen politik dan kerangka hukum, tampak jelas percepatan 
terciptanya kerangka kebijakan nasional PUG berpengaruh pada adopsi dan 
penerapan PUG di daerah. Sistem perencanaan pembangunan nasional, dan 
juga mekanisme-mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban dana 
pembangunan merupakan sistem yang berlaku secara vertikal dari pusat 
hingga ke daerah. Karena itu, betapapun tinggi kreativitas daerah untuk 
mencoba menerapkan PUG, hal itu akan terbentur pada proses-proses 
kecepatan penyusunan kerangka kebijakan di tingkat pusat. 

Implementasi PUG di Kabupaten Belu secara kronologis menunjukkan 
bahwa proses-proses yang terjadi seiring dengan atau mengikuti kebijakan di 
tingkat pusat. Karena itu, implementasi PUG di Kabupaten Belu tidak bisa 
dikatakan lambat karena faktanya, Pemerintah Pusat pun baru menuntaskan 
seluruh kebijakan yang operasional pada tahun 2013. Secara praktis, banyak 
daerah lebih suka menunggu arahan dari tingkat pusat ketimbang melakukan 
terobosan yang nantinya harus diubah sesuai dengan arahan kebijakan dari 
pusat. 
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Tantangan berikutnya adalah pada penggunaan instrumen GAP. Agar 
analisis gender berjalan dengan tepat, GAP mengharuskan adanya data-
data pembuka wawasan dan juga data terpilah untuk melihat bagaimana 
pengaruh dari kebijakan, rencana, program, dan kegiatan pembangunan 
hingga ke tingkat sektor terhadap kesetaraan gender. Untuk itu dibutuhkan 
apa yang disebut sebagai data dan informasi pembuka wawasan di tahapan 
awal GAP. Tetapi, data pembuka wawasan adalah sesuatu yang berat untuk 
dilakukan terlebih jika data-data terpilah dari sumber-sumber primer dan 
sekunder tidak tersedia. 

Dalam Permendari 54/2010 tentang Pengolahan Data untuk 
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah  disebutkan bahwa 
sumber data primer adalah data-data yang diambil oleh pemerintah daerah 
termasuk SKPD dari laporan-laporan kegiatan, laporan monitoring, dan 
laporan-laporan lain yang disusun oleh pemerintah daerah. Sementara, 
sumber utama data sekunder adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS). 
Sayangnya, kebanyakan dari data-data primer buta gender, dan tidak memuat 
data terpilah maupun analisis gender. Data terpilah oleh BPS juga belum 
ideal karena ternyata tidak terpilah secara keseluruhannya. Maka, kita bisa 
membayangkan tingkat kesulitan yang akan dialami oleh para perencana 
kebijakan, program, maupun kegiatan untuk bisa melakukan analisis gender.

Selain itu, analisis-analisis gender pihak ketiga tidak sepenuhnya ada 
untuk bisa mengatasi lemahnya data dan analisis sektor-sektor. Walaupun 
sejumlah kementerian seperti PU, Pertanian, Pemberdayaan Perempuan, 
Pendidikan, Keuangan, dan Kesehatan memiliki panduan analisis gender, 
namun hal itu tidak selalu bisa diadopsi dan diterapkan secara cepat oleh 
pemerintah daerah. Masih diperlukan upaya khusus, waktu dan sumber 
daya agar data dan analisis gender pada sektor-sektor bisa dikembangkan. 

Sumber daya manusia juga merupakan suatu tantangan bagi pelaksanaan 
PUG. Penulis menemukan bahwa tidak semua GFP merupakan orang yang 
memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan mempunyai otoritas 



Torry Kuswardono 27

untuk mendorong implementasi PUG. Idealnya bagian perencanaan, 
pengelolaan data, monitoring, dan evaluasi adalah mereka yang menjadi 
GFP. Hal ini untuk memungkinkan dilakukannya upaya-upaya yang lebih 
jauh dari sosialisasi, tetapi juga mereka akan mampu mendorong bagian-
bagian lain untuk menerapkan GAP dan GBS dalam perencanaan. 

Tantangan selanjutnya adalah sumber daya pendanaan. Hingga saat ini, 
pemerintah daerah merasa cukup atau merasa hanya mampu mengerahkan 
dana untuk membiayai koordinasi Pokja PUG. Tetapi hal-hal lain seperti 
pengembangan sumber daya manusia agar bisa mengimplementasikan 
PUG tidak dianggarkan. Alasannya klasik, yakni keterbatasan dana. Guna 
mengatasi persoalan keterbatasan dana, pembiayaan pengembangan SDM 
sebenarnya bisa dilakukan pemerintah pusat melalui dana-dana alokasi 
khusus maupun dana dekonsentrasi. Syaratnya, jika daerah menerima dana 
tersebut dan melakukan pengembangan sumber daya manusia untuk PUG, 
maka dalam jangka waktu tertentu, daerah sudah harus melakukan GAP 
dan GBS dalam perencanaan pembangunan. 

Tetapi hal ini pun mensyaratkan sebuah sistem di tingkat nasional yang 
mampu memaksa daerah penerima DAK dan dana dekonsentrasi PUG untuk 
bisa melaksanakan PPRG. Secara birokratis, Kementerian Dalam Negeri 
sebagai kementerian yang mengkoordinasikan langsung pembangunan di 
daerah perlu mengalokasikan sumber daya khusus untuk membuat daerah 
berkomitmen. 

Telah dijelaskan sebelumnya bahwa lambatnya pelaksanaan PUG 
berakar dari implementasi di tingkat sektor yang lemah. Agar sektor 
dapat memahami pengaruh dari kegiatannya terhadap kesetaraan gender, 
dukungan dari pihak ketiga seperti masyarakat sipil dan akademisi menjadi 
penting. Saat ini, peran masyarakat sipil dalam analisis gender masih terbatas 
pada sektor-sektor kekerasan, ketenagakerjaan, kesehatan, dan pendidikan. 
Sementara sektor lain seperti infrastruktur, pertanian-peternakan, industri, 
perdagangan, sumber daya alam, dan lingkungan masih belum terdengar 
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geliatnya. Pemerintah pusat dan pihak ketiga perlu mengembangkan kajian-
kajian gender, serta pengembangan data dan analisis bagi sektor-sektor yang 
selama ini belum disentuh atau minim tersentuh analisis maupun kajian 
gendernya. 

Berangkat dari berbagai telaah di atas, policy paper ini mengajukan 
sejumlah rekomendasi agar implementasi PUG bisa lebih efektif.

•	 Penguatan komitmen politik untuk PPRG perlu diwujudkan 
dalam kebijakan kabupaten baik dari tingkat RPJMD, RKPD, 
Renstra, dan Renja hingga pada kegiatan. Kementerian-
kementerian yang telah mendapatkan pendampingan dan 
memiliki panduan PPRG untuk sektor perlu memberikan 
contoh konkret dan analisis-analisis gender pada sektornya 
masing-masing yang bisa diterapkan di daerah. Sosialisasi 
panduan PPRG sektor amat penting agar di tingkat daerah, 
pemda dapat membayangkan dan mendapatkan inspirasi serta 
pembelajaran penerapan PPRG sektor. 

•	 PPRG dan penyusunan data terpilah adalah dua aspek krusial 
yang harus diwajibkan oleh suatu regulasi daerah guna 
mengakselerasi PUG di daerah. Untuk memperkuat hal ini 
diperlukan satu pedoman khusus agar daerah bisa menyusun 
laporan yang berperspektif gender dan juga data terpilah 
yang seragam dari pusat hingga daerah. BPS, sebagai badan 
utama penyedia data, perlu melakukan pengumpulan dan 
pemilahan data berbasis gender. BPS juga perlu melakukan 
koordinasi dengan Kemendagri dan kementerian lain terkait 
dengan pengelolaan dan pemilahan data ini. Hal ini untuk 
menghindari duplikasi atau kekacauan metode pengambilan 
data oleh daerah.
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•	 Pentingnya program penguatan kapasitas bagi anggota 
Pokja PUG dan GFP secara periodik dan berkelanjutan. Ini 
merupakan hal mutlak guna terus mengingatkan pentingnya 
PUG, sekaligus sebagai arena sosialisasi PUG di kalangan 
internal pemerintah daerah. Arahan agar bagian perencanaan 
menjadi GFP dan turut bertanggungjawab dalam pelaksnaan 
PUG perlu dilakukan mulai dari tingkat kementerian hingga 
daerah. 

•	 Pembentukan tim teknis yang kuat dan memiliki kewenangan 
khusus untuk melakukan evaluasi penerapan PPRG akan 
mempercepat PUG pada pemerintah daerah. 

•	 Penguatan PUG dan sosialisasi PPRG bagi anggota DPRD 
agar mendukung pelaksanaan PUG dari sisi kebijakan dan 
penganggaran. 

•	 Dari sisi pendanaan, pemerintah baik pusat hingga kabupaten 
masih perlu menganggarkan dana khusus untuk penerapan 
PPRG baik untuk melakukan koordinasi, pemantauan dan 
evaluasi, serta dana untuk melakukan penguatan SDM. 
Pemerintah pusat perlu mengalokasikan dana khusus untuk 
penguatan SDM dalam rangka PUG terutama untuk daerah-
daerah yang kemampuan finansialnya terbatas. 

•	 Perubahan kebijakan dan aturan remunerasi sebagai bentuk 
insentif riil bagi anggota-anggota GFP dan tim teknis yang 
mendapatkan tugas PUG. 

•	 Pengembangan kerja sama dengan lembaga non pemerintah, 
dan akademisi untuk dapat memantau dan mengevaluasi serta 
mengembangkan PUG secara keseluruhan maupun di tingkat 
sektor. 
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