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PERENCANAAN
Permendagri No. 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri No. 

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum PUG di Daerah

Pemda berkewajiban
menuangkan kebijakan, 
program, & anggaran

responsive gender ke dalam
RPJMD, Renstra, & RKPD  (Ps. 

4)

Analisis Gender dengan GAP 
atau metode analisis lain, GBS, 

dan KAK (Ps. 5)

Penyusunan analisis gender 
terhadap RKA dilakukan SKPD 

(Ps. 5)

Dapat bekerjasama dengan PT 
atau pihak lain dalam analisis

gender (Ps. 5)

Penyusunan RPJMD, Renstra, 
& RKPD di bawah koordinasi

Bappeda (Ps. 6)



Pengertian ARG
(Anggaran Responsif Gender)

• Upaya untuk menjamin agar anggaran yang dikeluarkan oleh 
pemerintah beserta kebijakan dan program yang mendasarinya 
dilaksanakan untuk menjawab kebutuhan setiap warga negara 
dari kelompok manapun, baik laki-laki maupun perempuan. 

• Merupakan anggaran yang disusun dan disyahkan melalui 
proses analisis dalam perspektif gender



PERGUB NO. 116 / 2014
Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

a. Pengintegrasian gender dalam seluruh proses perencanaan mulai dari
penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran RPJMD,
Renstra SKPD, RKPD, KUA PPAS, Renja SKPD, RKA dan DPA SKPD

b. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran dengan
menggunakan GAP, GBS/PAG dan penyusunan kerangka acuan
kegiatan

c. Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam rencana kerja
anggaran



• 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 analisis tentang kondisi daerah karena terpetakan 
kesejangan 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.

Perencanaan Responsif Gender



1. Alur kerja analisis gender/ Gender Analysis Pathway 

(GAP)

Proses atau metode penganalisaan data dan informasi scra 
sistematis ttng kedudukan laki-laki dan perempuan mulai dari 

identifikasi, pengungkapan, fungsi, peran & tangguang jwb dlm 
proses pembangunan 



Tabel GAP (Gender Analysis Pathway)
Langkah

1

Langkah

2

Langkah

3

Langkah

4

Langkah

5

Langkah

6

Langkah

7

Langkah

8

Langkah

9

Nama

Kebijakan/Prog

ram/Kegiatan

Data 

Pembuka

Wawasan

Isu Gender Kebijakan dan rencana ke

depan

Pengukuran Hasil

Faktor

Kesenjangan

Sebab

kesenjangan

Internal

Sebab

Kesenjangan

Eksternal

Reformulasi

Tujuan

Rencana Aksi Basic data 

(Base line)

Indikator

Gender

Berisi nama, 

tujuan dan

sasaran dari

Kebijakan/Prog

r am/ Kegiatan

yang terpilih

untuk

dianalisis. 

Berisi data 

pembuka

wawasan, 

yang terpilah

jenis kelamin

dan usia, 

kuantitatif

dan

kualitatif, 

atau data 

terkait isu

gender. 

Berisi isu

gender di 

proses 

perencanaan

dengan

memperhatika

n faktor-faktor

kesenjangan

akses, 

partisipasi, 

kontrol dan

manfaat

(hanya men-

cantumkan

faktor

kesenjangan

yang relevan). 

berisi

penyebab

faktor

kesenjangan

gender yang 

datang dari

internal 

pelaksana

program. 

Berisi

penyebab

faktor

kesenjangan

gender yang 

datang dari

lingkungan

eksternal

lembaga pada

proses 

pelaksanaan

program. 

Berisi

reformulasi

tujuan

kebijakan bila

tujuan yang 

ada saat ini

belum

responsif

gender. 

Tujuan ini

harus

menjawab

sebab

kesenjangan

yang di 

identifikasi di 

langkah 3,4, 

dan 5. 

Berisi rencana

aksi/kegiatan

yang merujuk

pada tujuan

yang 

responsif

gender untuk

mengatasi

kesenjangan

dan

penyebabnya

yang ada di 

langkah 3, 4, 

dan 5. 

Mencakup

juga rencana

aksi prioritas

berikut output 

dan hasil

kegiatan. 

Berisi base-

line yang 

diambil dari

data pembuka

wawasan

pada langkah

2 yang 

relevan

dengan tujuan

dan dapat

diukur. 

Berisi

indikator

kinerja (baik

capaian

output 

maupun

outcome) 

yang 

mengatasi

kesenjangan

gender di 

langkah 3,4, 

dan 5. 



LANGKAH GAP (Gender Analysis Pathway)

1) Nama Kebijakan/ Program/ Kegiatan :

• Merupakan langkah 1;
Berisi nama kebijakan/program/kegiatan yang dipilih untuk dianalisis berikut tujuan
dan sasaran. Kebijakan/ program/ kegiatan yang dipilih merupakan
kebijakan/program/kegiatan yang: 

a) Mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional dan target- target SPM 
dan SDGs. 

b) Merupakan prioritas pembangunan daerah

c) Mempunyai alokasi anggaran yang besar

d) Penting terkait isu gender. 



2) Data Pembuka Wawasan : 

• Merupakan langkah 2;
Berisi data terpilah menurut jenis kelamin dan usia atau data 
terkait isu gender. Data dapat berupa hasil kajian, riset, dan
evaluasi yang digunakan sebagai pembuka wawasan untuk 
melihat apakah ada kesenjangan gender (baik data kualitatif 
maupun kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia, dapat
menggunakan data-data proksi dari sumber lainnya. 



3) Faktor Kesenjangan : 

• Merupakan Langkah 3;
Berisi hasil identifikasi faktor-faktor penyebab kesenjangan
berdasarkan: 

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

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

c) kontrol, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan
kesempatan penguasaan yang sama kepada perempuan dan laki-
laki untuk mengontrol sumberdaya pembangunan

d) manfaat, yaitu identifikasi apakah kebijakan/program memberikan
manfaat yang adil bagi perempuan dan laki- laki



4) Sebab Kesenjangan Internal : 

• Merupakan Langkah 4;
Berisi sebab kesenjangan di internal lembaga (budaya organisasi) 
yang menyebabkan terjadinya isu gender. 

5) Sebab Kesenjangan Eksternal : 

• Merupakan Langkah 5;
Berisi sebab kesenjangan di eksternal lembaga, yaitu di luar unit 
kerja pelaksana program, sektor lain, dan masyarakat/lingkungan
target program. 

6) Reformulasi Tujuan : 

• Merupakan Langkah 6;
Berisi reformulasi tujuan kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan menjadi responsif gender (bila tujuan yang ada
belum responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab
kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di langkah 3, 4, 
dan 5. 



7) Rencana Aksi : 

• Merupakan Langkah 7;
Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, output dan hasil yang 
diharapkan dengan merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. 
Rencana aksi tersebut merupakan rencana kegiatan untuk mengatasi
kesenjangan gender. 

8) Basis Data : 

• Merupakan Langkah 8;
Berisi base-line atau data dasar yang dipilih untuk mengukur suatu
kemajuan atau progres pelaksanaan kebijakan atau program. Data dasar
tersebut dapat diambil dari data pembuka wawasan yang relevan dan
strategis untuk menjadi ukuran. 

9) Indikator Gender : 

• Merupakan Langkah 9;
Berisi indikator Gender yang mencakup capaian output maupun outcome 
yang mengatasi kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5. 



Catatan : 

• Implementasi GAP sebagaimana matriks di atas bisa diletakkan
sebagai pola pikir dalam penyusunan suatu dokumen kebijakan, 
atau sebagai dokumen pendamping suatu rencana kebijakan atau
program atau kegiatan tertentu yang dipilih sesuai dengan
prioritas. 

• GAP di tingkat program dapat dilakukan apabila kegiatan-kegiatan
yang ada didalamnya berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 merupakan kegiatan dengan
ciri dan atau lokasi yang sama. 

• Apabila kegiatan-kegiatan dalam sebuah program sangat
beragam, atau sangat banyak, berbeda ciri dan atau lokasi maka
analisis gender menggunakan GAP berbasis kegiatan. 



2. Gender Budget Statement (GBS)

Dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan 
telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan/atau 

suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk 
menangani permasalahan kesenjangan gender.



LANGKAH GBS (Gender Budget Statement)

1) Kebijakan/Program/Kegiatan

• Merupakan informasi mengenai kebijakan/program/kegiatan telah
dianalisis dan dialokasikan anggarannya untuk merespon isu
gender, dimana rumusannya sesuai hasil restrukturisasi
program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen perencanaan
(RKA). Jika program yang dicantumkan merupakan program
multi years, maka GBS disusun cukup satu saja, tetapi setiap
tahun dilakukan penyesuaian sesuai dengan capaian program.



2) Analisis Situasi

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



3) Rencana Aksi

Terdiri atas kegiatan, berikut masukan, keluaran, dan hasil yang 
diharapkan. Tidak semua kegiatan dicantumkan. Kegiatan yang 
dicantumkan merupakan kegiatan prioritas yang secara langsung
mengubah kondisi ke arah kesetaraan gender. 

4) Capaian kegiatan
Merupakan indikator-indikator kinerja yang akan dicapai dengan
adanya kegiatan-kegiatan untuk mendukung tercapainya tujuan
program. Capaian program terdiri dari tolok ukur serta indikator dan
target kinerja yang diharapkan. 



5) Anggaran
Merupakan jumlah keseluruhan alokasi anggaran yang dibutuhkan
untuk pencapaian tujuan dari program yang dianalisis. 

6) Tanda Tangan
Penandatangan GBS adalah Kepala SKPD. 



Format GBS dan Cara Penyusunannya
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER
(GENDER BUDGET STATEMENT)

OPD : (Nama OPD)
TAHUN ANGGARAN : (Tahun Anggaran)
KEGIATAN Nama Kegiatan (GAP langkah 1)
KODE KEGIATAN Kode Kegiatan (Sesuai dengan Form RKA 2.2.1)
ANALISIS SITUASI Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)

(Diambil dari GAP langkah 2)
Isu dan Faktor Kesenjangan Gender
- Faktor Kesenjangan (Diambil dari GAP langkah 3)
- Penyebab internal (Diambil dari GAP langkah 4)
- Penyebab eksternal (Diambil dari GAP langkah 5)
Di Narasikan

CAPAIAN KEGIATAN Tolok Ukur
Tujuan Kegiatan yang telah diformulasi
(Diambil dari GAP langkah 6)
Indikator dan Target Kinerja
(Diambil dari GAP langkah 9)

JUMLAH ANGGARAN KEGIATAN Informasinya kemudian dituangkan dalam Form RKA SKPD 2.2

RENCANA AKSI

S
u
b
K
e
g
ia
ta
n

1

(Diambil dari GAP langkah 7)
Informasinya kemudian dituangkan dalam
Form RKA SKPD 2.2.1
Masukan Rp
Keluaran
Hasil

S
u
b
K
e
g
ia
ta
n

2

(Diambil dari GAP langkah 7)
Informasinya kemudian dituangkan dalam
Form RKA SKPD 2.2.1
Masukan Rp
Keluaran
Hasil


