


PENGINTEGRASIAN ISU GENDER DAlAM PENANGGULANGAN 

KEMISKINAN MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN 


Dr. Ir. Herien Puspitawati, MSc, MSc1 

PENDAHULUAN 

~~eara aktual, masih banyak penduduk Indonesia yang tergolong dalam kategori miskin, dan sebagian besar 
:ari jumlah tersebut berada di perdesaan. Fenomena kemiskinan di Indonesia semakin dirasakan 
=eningkatannya baik kuantitas rT)aupun kualitasnya sete:ah krisis ekonomi nasional sejak pertengahan tc.hun 
·998. Permasalahan keluarga yang ada sa at ini didominasi olen adanya masalah sosial ekonomi (social 
=[onomics problems) atau kemiskinan inilah yang mengakibatkan masalah keluarga lainnya seperti 
==reeraian, konftik antar anggota keluarga, kekerasan dalam rumahtangga, kenakalan remaja, dan lain-lain . 
: ,=mbangunan ekonomi nasional selama ini masih belOm mampu meningkatkan kesejahteraan rakvat Stcara 
_3S. Indikator utamanya adalah tingginya kctimpangan dan kemiskinan. Ketimpangan gender yang masih 

--:-<jadi di Indonesia diantaranya ada pad a pasar kerja, yaitu adanya akses perempuan terhadap kesempctan 
cng mendatangkan pendapatan lebih rendah daripada akses lelaki . Perempuan lebih ked 

·~mungkinannya untuk bekerja, dan sebaliknya lebih besar kemungkinannya untuk tidak dioekerjakcn. 
:: ~rempuan eenderung mendapatkan upah lebih kecil daripada lelaki. 

:; ~[masalahan utama pembangunan dieerminkan oleh masih rendahnya tingkat kesejahteraan rakyat yc..1l.! 
- :sih besarnya jumlah penduduk miskin. Selama kurun waktu 1976-1996 tingkat kemiskinan me"urun 
~ ~ara drastis dari mulai 40,1 persen menjadi 11,3 persen. Namun demikian, jumlah penduduk mis.'<.in 
- =ningkat sete!ah krisis ekonomi nasional sejak pertengahan Tahun 1997. Pe masih besarnya jumlch 
: l duduk msirkembangan penduduk miskin Indonesia adalah 37.3 juta (18,9 persen) pada tahun 20)0, 

~ -' , 1 juta (18,4 persen) pada tahun 2001, 38,4 juta (18,2 persen) pada tahun 2002, dan 37,3 juta (17.4 
: ':-sen) pada tahun 2003 (Menkokesra, 2004). Pada tahun 2004 dan 2005 persentase penduduk misk.jn 
- =lgalami renurunan yaitu menjadi 16,7 persen dan 16,0 persen atau atau 35,1 juta orang. Menurvt 5PS 
~J07), penduduk miskin pada tahun 2006 meningkat lagi menjadi 17,8 persen atau 39,05 juta orang. 

· - : t~a kemiskinan ini akan lebih besar lagi jika dalam kategori kemiskinan dimasukkan penyandang maxlch 
~ =jahteraan sosial (PMKS) yang kini jumlahnya meneapai lebih dari 21 juta orang. PMKS me::;Juti 
"' :ndangan, pengemis, anak jalanan, yatim piatu, jompo teriantar, dan penyandang eaeat yang t Ock 
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. 
memiliki pekerjaan atau memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. $~ _c 
umum kondisi PMKS lebih memprihatinkan ketimbang orang miskin. Selain memiliki kekurangan pc.:- ~ 
sandang dan papan, kelompok rentan (vulnerable group) ini mengalami pula ketelantaran psikologis, 5.: ~ 
dan politik (Suharto, ~004). Berkaitan dengan komitmen Internasional yang terwujud dalam kesep c. ' "· 
Mllieniun Development Goals (MDSGs) di atas, maka Pemerintah Indonesia bertekad untuk membe- · 
target bahwa jumlah penduduk miskin harus dapat diturunkilfl hingga separuhnya dalam waktu 25 tahu- -

Sehubungan dengan masalah kemiskinan ini, Pemerintah Indonesia telah banyak melaksanakan Pi: ~-
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dengan berbagai strategi dan pendekatan. Namun de- , 
pada umumnya program tersebut berupa pemberian permodalan dan pembangunan infrastruktur yan: : :: . 
karva dan cenderung pada pelaku ekonomi secara umum saja. Sebcgai hasil dar; strate9i pen' -=-_ 
program yang cenderung sektoral, maka hasilnya ternyata mas:h belum mer.yentuh akar permcS2 :' 
penyebab kemiskinan yang salah satunya bermuara ke masalah kesenjangan gender. Masalah re ': : 
produktivitas perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga sama sekali belum disentuh ~:- = 
mendetil dan berkesinambungan. Untuk merealisasikan program yang dapat menyer.tuh permc s.: -:. ' 
kesenjangan gender serta memberikan penekanan pada pengembangan ekonomi keluarga, maka dip : . 
suatu strategi tertentu yang memerlukan pemetaan tentang perkembangan gender dan cara yang a .; : :. 
mensosialisasikan pada masyarakat. Apabila strategi penurunan tingkat kemiskinan berperspekti' ~ ~. 
dapat disusun dengan baik melalui pengembangan ekonomi keluarga berbasis kehidupan mas ,'- : 
perdesaan, maka diharapkan hasilnya akan lebih baik dan memiliki peluang keberhasilan yang leb'- . 
dibandingkan dengan strategi yang dilaksanakan sebelumr.Y3. 

Tulisan ini mencoba untuk memberikan gambaran proses perlunya integrasi isu-isu gender dalam . ~ - 
program-program penanggulangan kemiskinan untuk memperkuat kegiatan ekonomi di perko!c.: - _ 
pedesaan. Tahapan pengintegrasian isu gender ke rlalam kebijakan/program penanggulangan ke~:. 
sangat diperlukan bagi para pengambil kebijakan, para penyuluh/pelatih/pendamping masyarakat dc- :. 
akademisi agar dapat bekerjasam secara holistik untuk menanggulangi masalah kemiskinan. Sew~: 

besar, tulisan ini ingin menjawab pertanyaan-pefOtanyaan seperti: 

1. 	 Apa dan bagaimana cara mengetahui isu gender mengenai kemiskinan? 
2. 	 Bagaimana proses dan tahapan mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan penan99:" , - • 

kemiskinan? (Perencanaan, Pelaksanaan, Monitoring dan Evaluasi ). 
3. 	 Apa ciri-ciri program yang responsif gender? 

LANDASAN RASIONAL STRATEGI PENLJRUNAN TINGKAT KEMISKINAN ME L! _, 

PENGEMBANGAN EKONOMI PEREMPUAN 

Gambar 1 menyajikan prose~ pemikiran rasional yang melandasi pentingnya "Strategi Penurunan -
Kemiskinan Berperspektif Gender Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan" sebagai berikut : 

1. 	 Pemikiran yang rasional diawali dari konsep keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarc., :· 
sebagai insitusi utama dan pertama bagi pendidikan anak. Perkuatan ketahanan ::.. 
berperspektif gender didasari pada kesetaraan dan keadilan dalam akses, parti sipasi, kon. : 
manfaat terhadap penggunaan sumberdaya dan memperoleh informasi untuk mencapai kesejc-'':: 
ke!uarga 
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~_ • kebutuhan hidupnya. Secara 
emiliki kekurangan pangan, 

etelantaran psikologis, sosial 
erwujud dalam kesepakatan 
ertekad untuk memberikan 
dalam waktu 25 tahun ini. 

,- : ~ yak melaksanakan program 
,- nendekatan. Namun demikian, 
. - ;~ unan infrastruktur yang padat 
~ 

-

. 
:;) 

?.sil dari strategi penyusunan 
- ':1er.ye~tuh akar permas2iahan 
- : : rj gender. Masalah rendahnya 
-; sekali belum disentuh secara 
: -:~Dat menyer.tuh permasalahan 
~ :",: ~ mi keluarga, maka diperlukan 
: - -ff1der dCin cara yang ari! dalam 
.' .-::miskinan berperspektif gender 
: - =- roasis kehidupan masyarakat 

=.-:.: -=' keberhasilan yang lebih tinggi 

: -~5- isu -isu gender dalam kebij :J.~an 

: . 0' ,01 ekonomi di perkotaan oan 

: ~ ~ ;;;:.1 penanggulangan kemiskinar. 

_ ~ =ndamping masyarakat dan para 

-.:, ' -!ah kemiskinan. Secara garJs 


- : - J 

. =' 	:~ , am kebijakan penangguiangar 

: .~';T KEMISKINAN MELALU 

:- -:.. - .: nya "Strategi Penurunan Tins":':' 
~·:-;uan" sebagai berikut: 

: 	 - 't terkecil dalam masyaraka! c:.
.' Perkuatan ketahanan keluc'~: 

: ~ ~m akses, partisipasi, kontroi '. . 
.' . ' -nasi untuk mencapai kesejahterc. '. . 

2. 	 Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender ini dinilai paling cocok pad a kondisi saat ini untuk 
mengatasi kemiskinan baik dari sisi sosiologis kultural maupun sisi kebijakan. Untuk mengatasi 
kesenjangan gender yang terjadi di tingkat keluarga dan masyarakat, maka harus melakukan 
pendekatan dari sisi sosiologis kultural secara bijak dan gradual berkaitan dengan pembagian peran 
gender dalam berbagai aktivitas baik publik maupun domestik serta sosial kemasyarakatan. Peran 
gender di sektor domestik melibatkan peran reproduktif/ domestik yang menyangkut aktivitas 
manajemen sumberdaya ke!uarga (materi, non materi dan waktu, pekerjaan dan keuangan), misalnya 
laki-Iaki membantu peran domestik dalam pengasuhan/ pendidikan Anak dan Househck! Owes. 

3. 	 Perkuatan ketahanan keluarga berperspektif gender menyangkut peran gender pada berbagai aktivitas 
termasuk di sektor publik yang memerlukan alokasi waktu produktif yang melibatkan peran produktif 
perempuan sehingga terjadi Dual Earner Faml7ies (Tidak perlu diperdebatkan siapa a main breadwinner 
dan siapa yang a secondary breadv..inner'j. 

4, 	 Perkuatan perempuan dalam pengembangan ekonomi keluarga baik pada on farm, off farm, formal, 
maupun non formal merupakan ENTRYPOINTuntuk meningkatkan kesejahteraan keluarga secara umum 
(pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan) agar keluar dari lingkaran kemiskinan melalui manajemen 
usaha, manajemen waktu dan pekerjaan, manajemen keuangan usaha dan keluarga, serta pemasaran 
produk, 

5. 	 Selanjutnya, di tingkat keluarga dilakukan perkuatan peran gender di segala bidang yang diawali dari 
perkuatan peran ekonomi, kemudian sosial budaya, pendidikan, penguasaan teknologi, perkuatan peran 
perempuan pada kelembagaan ekonomi lokal, tenaga kerja, dan kepemllikan properti serta keterlibatan 
pada lembaga keuangan mikro. 

J. 	 Perkuatan peran gender di tingkat keluarga ini diharapkan berdampak pada perkuatan peran gender di 
perdesaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat di segala bidang, Pemberdayaan ini tentu saja 
akan terwujud apabila peran para petugas peoyuluh lapangan bekerja maksimal dalam melc.kukan 
pendampingan pad a masyarakat. 

Perkuatan gender di tingkat keluarga diharapkan berdampak pad a keadaan AOIL GENDER dalam bidc.ng 
pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, dan ekonomi, serta pada peningkatan kesejahteraan keluarga 
(fisik, sosial, ekonomi, psikologi, mental dan spiritual). 

Perkuatan gender oi tinekat keluarga diharapkan berdampak pada outcome secara makro/nasional, 
yaitu meringkatkan kualitas Human DeVelopment Index (HOI); pertumbuhan ekonomi, kualrtas 
pendidikan (APS, APK, APM), kualitas kesehatan (AKI/AKB), dan kualitas kesejahteraan keluarga dan 
masyarakat , 

: :1 karena itu konsep gender dan keluarga tidak darat dipisahkan, keduanya saling berkaitan sec.c.ra 
.c ~ sal. Dengan demikian perlu adanya "Gender Awareness dalam Keluarga" dengan mempertahankan 
=-_:uhan keluarga sebagai suatu sistern yang saling terkait satu dengan lainnya. Adapun strategi dan 
-~mika pemberdayaan gender pada tahapan individu, kelua,'ga, dan masyarakat dapat dilakukan sec.c.ra 
5':ahap dan disesuaikan dengan keadaan lokal dengan mempertimbangkan local wisdom, endogenous 
: /lledge, dan norma serta adat setempat. Namun demikian, nilai-nilai atau norma-norma yang kur2J19 

-: .!ai dengan perkembangan jaman, dapat dilakukan modifikasi perubahan sesuai dengan kesepaki::.an 
- ; =I'arakat setempat, khususnya yang berkaitan dengan akses perempuan pada pendidikan dan 
-' 19katan pengetahuan serta pada informasi pekerjaan. Akhirnya, karakteristik kehidupan perde<../-.an 
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merupakan landasan dalam mengembangkan kegiatan ekonomi berperspektif gender dalam rar 
menurunkan tingkat kemiskinan. Dalam mencapai tujuan tersebut, langkah pertama adalah melakL 
transformasi keadaan dari keadaan saat ini yang bermasalah menuju keadaan masa datang yang diingin 
melalui penyusunan program penurunan kemiskina'1 yang responsif gender. 

LANDASAN HUKUM 

Landasan hukum dal;jfP pelai<.saan inte::Jrcsian isu gender dalam penanggulangan kemiskinan me 
pengembangan ekonomi perempuan adalah sebagai berikut 15): 

1. 	 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal18A, 18B, 27, 28, 28A, 28(, 28F, 28H, 33, dan 34. 

2. 	 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 

3. 	 Undang-Undang Nomor 7 T ahun 1984 Ten tang Ratifrkasi Konvensi Penghapusan Segala Ber 
Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lemb2 
Negara Nomor 3277). 

4. 	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 

5. 	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Dc.erah (Lembaran Negara RepL 
Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437). 

6. 	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
Pemerintah Oaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran N el~ 

Nemor 4438). 

7. 	 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 Tp.ntang Pengesahan In ternational Covenant on Econo' 
Social and Cultural Rights. 

8. 	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil 
Political Rights. 

9. 	 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun ~2000 T entang Kewencngan Pemerintah dan Kewenc ~ 

Propinsi Seb ag ai Oaerah Otonom. 

10. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Mene 
Nasional 2004-2009. 

11. 	 Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Kedudukan. Tugas, Fungsi, Susunan Orgar 
dan Tatakerja Menteri Negara. 

12. 	 Peraturan Presiden RI Nomor 54 T ahun 2005 Tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskino 

13. 	Instruksi Presiden Ri Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender. 

14. Peraturan Bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, I~enteri Oalam Negeri dan r' :: 
Pendidikan Nasional Nomor 17/Men.PP/Dep.IINII/2005, Nomor 28A Tahun 2005, Nomor l/PBl2 
T entang Percepatan Pemberantasan Buta Aksara Perempuan. 

15. 	 Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Kebijakan dan S:-: 
Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan. 

16. 	 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan RI Nomor P.Ol/MENEG.PPNI 2005 Te.
Organisasi dan Tatakerja Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. 
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PERKUATAN 
KETAHANAN KELUARGA 
BERPERSPEKTIF 
GENDER ~ 

Dalam: 
1. 	 Akses 
2. 	 Partisipasi 
3. 	 Konlrol 
4. Manfaat 
THO SUMBERDAYA DAN 
INFORMASI 

1 

MENGATASI 


KEMISKINAN BAlK DARI 

SISI SOSIOLOGIS 


KULTURAL MAUPUN 

SISI KEBIJAKAN 


PEMBAGIAN PERAN 
LAKI-LAKI &PEREMPUAN 

1 
SEKTOP. DOMESTIK 

Peran ReproduktifiDomestik 
Alokasi Wak:u Domestik 

Laki-Iaki membantu Peran 
Domestik (Pengasuhanl 

pendidikan Anak & 
Household Chores) 

I 
~ 

I PERKUATAN 
PEREMPU/\N DALA 
PENGEMBANGAN 
EKONOMI KELUARGA 

1. ON FARM 
2. OFF FARM 
3. FORMAL 
4. NON FORMAL 

~ 
MANAJEMEN.USAHA 

1 	 t 
SEKTOR PUBLIK 


Peran Produktif 

Alokasi Waktu Produktif 


Perempuan membantu Peran 

Produklif sehingga le~adi Dual 

Earner Families (Tidak perlu 

diperdebatkan siapa main 


breadwinner dan siapa yang 

secondary breadwinner) 


MANAJEMEN WAKTU & 

PEKERJAAN 


t 

MANAJEMEN KEUANGAN 

USAHA DAN KELUARGP, 


t 

PEMASARAN PRODUK 

I 


PERKUATAN PERAN 

GENDER DI BIDANG 

1. EKONOMI 
2. Sosbud 
3. Pendidikan 
4. Teknologi 
5. Kelerlbagaan 

Ekonomi Lokal 
6. Tenaga Kerja 
7. 	 Kepcmilikan 

Properti 
8. 	 LKM 

i 

PERKUATAN PERAN 


GENDER Dl PERDESAAN 

DALAM RANGKA 

MEMPERKUAT 


~EMt3F.:RDAYAAN 

MASYARAI<AT 

~ 

PERAN PENYULUH 


LAPANGAN 


DAMPAK DI TK 
-+ KELUARGA 

1. ADIL GENDER dalam 
bidang Pendidikan, 
Kesehalan, dan lenaga 
kerja serta ekonomi 

2. Peningkatan 
kesejahteraan keluarga 
,:fisik, sosial, ekonomi, 
psikologi, mental & 
spiritual) 

DAMPAK THD OUTCOME SCR 
M/\KROI NASIONAL AKAN 
MENINGKATKAN 

1. 	 Kualilas HDI meningkal 
2. 	 Pertumbuhan Ekonomi 
3. 	 Kualitas Pendidikan 

(APS, APK, APM) 
4. 	 I\ualitas Kesehatan 

(AKI/AKB tinggi) 
5. 	 Kualitas Kesejahteraan 

Keluarga dan 
Masyarakal 

7. 	 Kemiskinan 

Gambar 1. Strategi Penurunar. Tingkat Kemiskinan Berperspeklif Gender Melalui Pengembangan Ekonomi Perempuan. 
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ISU-ISU GENDER PADA MASAI.}.H EKONOMI DAN KEMISKINAN 

Isu Akses Terhadap Infonnasi Pasar dan Sumberdaya serta Teknologi 

1. 	 Penyebarluasan informasi yang tidilk seimbang menyebabkan tingkat keterjangkauan infonnasi !:,,-' 

avses masyarakat terhadar infonnasi menj:ldi terbatas. Tingkat akses terhadap informasi tentang u:::.
dan kreditpun berbeda antara laki-Iaki dan perempan. laki-Iaki lebih dapat mengakses infollT-
karena biasanya lebih menguasai teknc!ogi informasi dan memiliki mobilitas yang lebih baik. U-
menjangkau kaum perempuar., harus menggunakan saluran-saluran informasi yang dapat diakses ~ ~. 

mereka, seperti pusat-pusat kegiatan masyarakat, serikat-serikat dagang, kelompok-kelor : : 
perempuan dan kelompok-kelompok keagamaan. 

2. 	 Kekakuan sistem administrasi, hukum, dan kebijakc;n yai19 bias gender, dapat menghilangkan he -_. 
perempuan dJlam mengkases sumberdaya dan informasi serta teknologi. 

3. 	 Perempuan yang melakukan usaha alau bisnis mikro dan usaha kecil seringkaki kurang mendap":·:' 
akses pasar, yang meliputi keinginan, kebutuhan dan kesukaan konsumen yang kemudian berhub ~ :: 

dengan aspek kualitas atau mutu produk yang dihdsilkan dan teknologi yang dibutuhkan L 

meningkatkan kualitas produk. 
4. 	 Kelompok pengusaha perempuan mempunyai kendala dalam mengakses informasi pasar dan tekr : 


sehingga kurang dapat bersaing dengan pengusaha lainnya. 


Isu Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan 

1. 	 Ada kesenjangan tingkat partisipasi perempuan dan laki-Iaki dalam forum-forum pe rencc - ~..;, 

Konsekuensinya, suara perempuan sering terkalahkan oleh suara mayoritas peserta fo.-um yan ~ : 
laki. 

2. 	 Hambatan struktural, sosial, dan budaya merupakan penyebab minimnya partisipasi perempuan (~ . 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Dengan hanya mengundang tokoh masyarakat - ..:c 
yang akan terpilih kembali laki-Iaki, karena relasi sosii:11 yang masih timpang serta kultur yang ::...
sangat patriarki. 

3. 	 Tingkat lengkapnya informasi dan keterbatasan akses maupun kesenjangan akses terhadap inl 
menyebdbkan terjadinya variasi tingkat partisipasi antara laki-Iaki dan perempuan yang : 
berpengaruh terhadap perumusan kebijakan dan program oembangunan. 

4. 	 Perempuan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyusunan re.- ::: 
pembangunan yang d:landasi oleh kekuatan perempuan dalam pengambilan keputusan di :'. ~ 
keluarga yang rendah. 

5. 	 Pemetaan pembagian kerja antara laki-Iaki dan perempuan merupakan salah satu data bast 
dibutuhkan dalam penyusunan ren ca na pembangunan. Hal ini penting agar dalam penyusunan rc = 
tindak mengangkat laki-Iaki dan perempuan dari akar peran sosial dan ekonominya. Disamping i:_ 
untuk meminimalisir kehilangan yang lebih jauh ekses negatif (kehilangan mata pencariar 
pelaksanaan rencana pembangunan perkotaan dan perumahan. 

6. 	 Kurangnya sosialisasi terutama yang dilakukan pemerintah, seperti upaya yang tidak berl ar( _: 
kapasitas terbatas dan hanya bersifat simbolis, menyebabkan terbatasnya jangkauan dan pC'": : 
perempuan da!am usaha mikro/kecil. 

Isu Kontrol terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 

1. 	 Perempuan dan laki-Iaki harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam perer :: 
dan pelaksanaan pembangunan dan diberikan hak yang sama untuk memperoleh fasilitas-fasili c: 
dibangun oleh program pembangunan. 
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-
:: _ -ingkaki kurang menoa pc.. 

= ..2 - ya affirmative adion bagi kaum perempuan yang berstatus janda dan keluarga yang 
~:;:::::=; ::. :ccat agar dapat menikmati manlaat pembangunan 

__- ::rl laki-Iaki diberikan hak-hak yang sama dalam mengajukan komplain atau pengaduan 
2SU~ penyimpangan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. 

ua itas SDM perempuan membuat kemampuan pengusaha pererr,puan daiam 
-~' ::' 1 masalah kegiatan ekonominya adalah rendah, begitu pula dengan kemampuan dalam 

":an partisipasi dalam kegiatan ekonomi regional. 

~:: ':a p Pembangunan 

.__ .- - ,ient yang dilakukan sebelum penyusunan dan pelaksanaan rencana pembangunan tidak 
.,J- . :: keierw<:kilan kebutuhan laki-Iaki dan perempuan dari berbagai kelas sosial. Akibatnya 

-:- ;'-~"ltu an prioritas program sering terjadi kebutuhan yang menjadi prioritas bagi perempuan 
_ ;-;ic.\\)o. ,\'t~'O.lui\~'O.'\\. 

_- en yang kemudian berhubung.:.. Keberadaan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan penggunaannya meru~3.kan salah satu kunci 
·~·:-:Iog i yang dibutuhkan un_ bagi anal isis kebutuhan m"syarakat baik laki-Iaki dan perempuan agar pembangunan dapat memberikan 

maniaat yang setara bagi laki-Iaki dan perempuall . 

.:cs in'ormasi pasar dan teknolc~ 


ClRI-CIRI KEBIJAKAN/ PROGRAM PENUkUNAN TINGKAT KEMISK1NAN YANG 

• ESPONSIF GENDER 

_, :: - forum-forum perencanai'. Perencanaan program penurunan kemiskinan yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan
-~ :- ' ~ ~s peserta forum yang lar perbecaan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-Iaki dalam 

pembangunan. 
- - "0. artisipasi perempuan dal;: 

- Tersedianya Data Statistik Daerah Terpadu secara terpilah berdasarkan Jenls kelamin yang dimulai; :.- : ~ 9 tokoh masyarakat ma. ;: 
dengan desain data menta~ yang memang sudah terpilah berdasarkan jenis kelamil. Jadi harus ada- '. --: ~ng serta kultur yang mas.
jaminan Surat Keputusan (SK) Kepala Daerah telltang perintah untuk menyediakan data terpilah dari 
setiap instansi (mulai dari data mentah sampai data agrcgat regional) secara terpadu dengan koordinasiakses terhadap inlorm2~ 
rutin antar instansi terkait (BPS dan instansi-instansi di SKPD (Satuan Kerja Pemerintah Daerah) yangperempuan yang ak - 
dipantau oleh Pusat Studi Wanita (PSW) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). 

_. _ clam penyusunan rencar :: _. Terdapat struktur organisasi di Pemerintahan daerah yang membawahi urusan gender, yaitu Kantor 
::-::- = ~"ib il an keputu~n di tingk.:.: Pemberdayaan Perempuan, 

- Setiap kebijakan di daerah sudah responsif gender, yaitu menggambarkan sinergisme kinerja pada .~ ::· :: 1 salah satu dala base ya~; 
seluruh Satuan Keja Pemerintah Daerah (SKPD) yang terdiri atas Kantor, Ginas, dan Lembaga yang- ~ :: ~:: dalam penyusunan rencar; ::. 
semuanya berujung pada pemberdayaan gender dengan dilandasi oleh kebijakan/ program yang~- :--- nominya, Disamping itu j u~ :: 
responsif gender, melalui penggerakan:

.0. iingan mata pencarian) d2

a, Motor pengarusutamaan gender adalah budaya orgClnisasi yang responsif gender. Organisasi yang 
- _:::'fa yang tidak berlanjut d~ memiliki komitmen untuk membina kesetaraan gender dan menuntut agar setiap karyawan 
:.:." o:<:,a jangkauan d2n partisipa~ melakukannya. Setiap pegawai baik laKi-laki maupun perempuan secara aktif membina kesetaraan 

gender dalam pekerjaan masing-Illasing sehari-hari ataupun dalam interaksi antar mereka dengan 
orang' lain. 

b, Budaya organisasi pengarusutamaan gender adalah sebuah rancangan yang digunakan untuk 
mengintegrasikan kebutuhan dan pengalaman baik perempuan maupun laki-Iaki dalam pengambilan~ eputusan dalam perencanac
keputusan pada setiap tahap perencanaan dan siklus program. Pengarusutamaan gender adal2h- .2 '-peroleh fasilitas-fasilitas yar ; 
sebuah strategi pelengkap dalam intervensi yang bertujuan untuk mengatasi adanya kesenjang2n 
gender. 
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c. 	 Terwujud dan terlaksananya kebijakan yang responsif gender, yaitu kebijakan/program/kegiatan at; 
kondisi yang sudah memperhitungkan kepentingan laki-laki dan perempuan. 

d. 	Setiap pejabat di daerah sudah mempunyai kesadaran gender, yaitu sudah menjawab .. daft 
pertanyaan (check-lis~ bagi kebijakan penanggulangan kemiskinan sebagai berikut: 

• 	 Apakah pejabat sudah memberikan dukungan yang setara kepada penanggulangan kemiskin, 
yang mE;mberikan kesetaraan kesempatan dalam akses, partisipasi, kontrol dan mcnfa 
terhadap semua program pembangunan 7. 

• 	 Apakah pejabat sudah menganalisis permasalahan kemiskinan berdasarkan analisis jender7. 

5. 	 Ukuran keberhasilan kebijakan/ program yang responsif gender adalah: 

a. 	 Kebijakan/program/kegiatan pembangunan daerah yang berubah dari "netral dan/atau bii 
gender" menjadi "sensitif atau bahkan responsif gender"? 

b. 	 Indikator kinfrja pemerintah daerah (terutama indikator input, proses, output dan outcorr; 
.menuiljukkan adanya pen~runan kesenjar.ga:l gender. 

6. 	 Beberapa tips pcngintegrasian isu gender ke dalam kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah: 

a. 	 Tidak harus setiap nama program ada kata-kata "Iaki-Iaki dan perempuan" atau "gender', namun 
dalam analisis dan rasional dari keberadaan program sudah dipikirkan adanya penanggc'angan i: 
gender. 

b. 	 Program yang berkaitan dengan pembangunan sarana dan prasarana ditujL!kan untuk ser;lUa, j ~ 

tidak harus dikaitkan dengan gender secara spesifik, karena program PUG adalah suatu kesa L : 

besar yang integrated 
c. 	 Memperkuat SDM yang dapat menjadi focal point PUG di lingkungan kerjanya. 
d. 	 Mengembangkan materi pengarus-utamaall gender di segala bidang pembangunan. 
e. 	 Mengintegrasikan pesan-pesan gender pada panduan penyusunan kebijakan. 
f. 	 Memastikan bahwa kebijakan daerah harus responsif gender dengan memperhatikan perbed ,, ~ 

perbedaan pengalaman, aspirasi, dan permasalahan yang dihadapi perempuan dan laki-Iaki. 
g. 	 Memastikan penjabaran kebijakan tersel5ut ke dalam program-program pembangunan daerah I. ::' 

semakin responsif gender di tir.gkat masyarakat. 
h. 	 Memastikan penjabaran program-program tersebut ke dalam kegiatan pembangunan daerah s': 

alokasi anggaran yang responsif gender (besarnya anggaran APBN dan APBD sama/tidak beru :: :. 
namun kebijakan/programnya sudah responsif gender), dengan demikian keb. ~. : 
pengarusutamaan gender tidak membutuhkan anggaran tambahan yang terpisah dari kebijakan 
sudah ada. 

STRATEGI PENURUNAN TINGKAT KEMISKINAN RESPONSIF GENDER MELA.__ 
PENGEMBANGAN EKONCMI PEREMPUAN 

Perencanaan dan Budgf'ting 

1. 	 Perencanaan kebijakan/ program/ kegiatan yang responsif gender dilandasi atas analisis 9 ~
(Gender Analysis Pathway - Folicy Outlook Plan of Ad/on atau GAP-POp) . 

2. 	 Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pem~
organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empa! ~ 
seperti: peran, akses, manfaat, dan kontrol yang dilakukan secara setara antara perempuan de. 
laki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhc
permasalahan pihak perempuan maupun laki-Iaki, baik dalam proses penyusunannya maupu .: 
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pelaksanaan kegiatan, sehingga perencanaan ini akan terkait da!am perencanaan kebijakan maupun 
.  .~n/program/kegiatan atau 	 perencanaan program sampai operasionalnya di lapangan. 

3. 	 Perencanaan kebijakan yang responsif gender dilakukan setiap 5 tahun sekali (RPJMN dan RPJMD),sudah menjawab .daftar 
sedangkan perencanaan program dilakukan setiap tahun dalam rangka menjabarkan kebijakan yang

- ~: ' berikut: 
telah ditetapkan (kebijakan jangka pendek seperti Rencana Aksi Nasional dan Rencana Aksi Daerah) . 

. _ anggulangan kemiskinan 
s r :.si, kontrol dan manfaat 4. Perencanaan yang responsif gerlder penti,lg dilakukan dengan tujuan agar tersusun rencana kebijakan 

dan program perl11>angunan yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan seperti 

an analisis :lender? pembangunan ekonomi, hukum, poHik, agama, pendidikan, sosial dan budaya. 

5. 	 Tahapan perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga 
pemerir.tah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan

::.-i "netral dan/atau bias empat aspek seperti: peran, akses, manfaat, dan kontrol yang dilakukan secara setara antara 
perempuan dan laki-Iaki. Hal ini berarti bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspi,asi,

f' :~ ::5 , output dan outcome) kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan maupun laki-Iaki, baik dalam proses penyusunannya 
maupun dalam pelaksanaan kegiatan. Karena perencanaan ini akan terkait dalam perencanaan 

: =- emiskinan di daerah: kebijakan maupun perencanaan program sampai operilsionalnya di lapangan. Perencanaan yang 

~>' -' atau "gender', namun di responsif gender penting dilakukan dcngan tujuan agar tersusun rencana kebijakan dan program 

- ~ 2 nya penanggL:!angan isu pembangunan yang responsif gender di berbagai bidang pembangunan seperti pembangunan ekonomi, 
hukum, politik, agama, pendidikan, sosial dan budaya. 

- ~ :-: L: kan untuk sel.lua, jadi 6. 	 Perencanaan yang responsive gender dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan (capacity 
~- :: _i adalah sua\u kesatuan bUilding) dengan tujuan untuk meningkatkan kesamaan pemahaman tentang gender dan peningkatan 

komitmen antara para pengambil kebijakan di berba~ai tingkatan dan antar stakeholders. 
: . ~ 

a. 	 Kemitraan dengan kele.mbagaan swadaya masyarakat/ormas bertujuan untuk mengembangkan,:;- :-:. - ; unan. 
strategi penanggulangan kemiskinan yang sesuai dengan kondisi daerah dengan 

L~- - :: ,perhatikan perbedaan mempertimbangka" kesetaraan dan keadilan gender, dan local wisdom. 

~-.:o-:_ :. n dan laki-Iaki. b. Penguatan stakeholders bertujuan untuk mfnyamakan persepsi tentang pemahaman gender, 
-:..- :. =- '1Dangunan daerah yan~ kesamaan tujuan dan peningkatan komitmen bersama. 

c. 	 Komitmen bersama ini diwujudkan dalam bentuk Kelompok Kerja (POKJA) yang khusus menangGfli': - - -'-,:-loangunan daerah serle 
program penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari berbagai pihak dan dikoordinasi di bal'lah : :.- ~ :; aD sama/tidak beruba. 

salah satu institusi pemerintah daerah setempat.
:. ~- :::n demikian kebijakc.

~ - ~ ~::fpisah dari kebijakan yan; 7. 	 Penguatan kelembagaan juga dapat dilakukan melalui pengembangan website dan media komunikasi, 
informasi, dan edukasi (KIE) lainnya yang bertujuan untuk mflakukan sosialisasi stra~e-gi 

penanggulangan kemiskinan yang berwawasa;l gender kepada masyarakat luas. 

\ SIF GENDER MELALU 8. 	 Pembentukan kelembagaan PUG pada instansi pemerintah di setiap tingkatan wilayah melaJui 
pembentukan Kelompok Kerja. Tugas Kclompok Kerja adalah: 

a. 	 Memfasilitasi dialog antar unit yang melaksanakan PUG. 

b. Mengembangkan jaringan kerja sesuai dengan tupoksi dan kewenangan dalam mewujudkiln 
. : :' 1 asi atas analisis 9enc ~- penanggulangan kemiskinan dengan mengintegrasikan isu gender melalui pengembangan ekonomi 

perempuan. 

: :::: seiuruh lembaga pemerin:.:· c. ~1enyusun program kerja dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program 
-~ ertimbangkan empat G.S '::' penanggulangan kemiskinan yang berwawasan gender. 
;~-::: cntara perempuan dan Ii:  d. 'Menyiapkan media komunikasi, informasi dan edukasi untuk membantu unit kerja dalam 
::;.-:' aspirasi, kebutuhan : '-: ' melaksanakan sosialisasi program penanggulangan kemiskinan yang berwawasan gender. 

.{Usunannya maupun cC-.-: 
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e. Membuat mekanisme kerja kelompok kerja agar focal point PUG dapat bekerja optimal. 

f. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, koordinasi dan pelatihan PUG di unit masing-masing. 

9. Tugas Focal POInt PUG di Setiap Unit Kerja: 

a. 	 Mendorong dan membantu masing-masing instansinya untuk mereview dan memperbaiki kebijakc 
program, kegiatan dan anggaran dalam penanggulangan kemiskinan agar berwawasan gender. 

b. 	 Membantu pengambil kebijakan pada unit ke~a masing-masing sesuai dengan Tupoksi d 
kewenangannya secara terencana dan berkelanjutan agar Program Penanggulangan Kemiski
sudah berwawasan gender. 

c. 	 Menjabarkan dan menindaklanjuti kebijakan-kebijakan nasional seperti tertera pada RPJMN, Rens:: 
tingkat Nasional maupun daerah, kemudian dikaitkan dengan pengintegrasian isu-isu gender 
dalam program-program penanggulangan kemiskinan. 

d. 	Memfasilitasi pelaksanaan pelatihan sensitivitas gender, analisis gender dan mengemban_· 
jaringan kerja gender. 

!O. 	 BudgetIng 

Dukungan anggaran terhadap proyek/kegiatan yang telah disusun tersebut, hendc ' 
mempert:mbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. Rencana anggaran progran penanggulangan kemiskinan dengan memasukkan isu-isu ge- : 
dilakukan secara bers2.ma-sama antara lembaga legis/alif (DPR/DPRD Provinsi/ Kabupaten/ I ~ . 

dengan lembaga eksekutif (Departemen/ Dinas/ SKPD, Bappeda Provinsil Kabupaten/ Kota). 

b. Anggaran dialokasikan untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan parktis dan strategis yang ( " 
diakses oleh laki-Iaki dan perempuan agar dapat mend apatkan akses, partisipasi, kontrc 
manfaat dari pembangunan. 

c. Setiap anggaran yang dlalokasikan kepada setiap program pembangunan harus berwc. -
gender, sehingga disebut seb2.gai "gender budgetIng'. 

d. Menekankan pada reorientasi anggaran yang semu!a mendanai program dan kegiatan yans - :
gender menjadi anggaran yang mendanai program dan kegiatan responsif gender. 

e. Memfokuskan pad a pengg unaan yang memberi manfaat secara adil bagi perempuan dan Ie' 
dalam berbagai aspek pembangunan. 

f. Adanya partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-Iaki dalam proses pengc -: 
keputusan penganggaran. 

g. Sesuai dengan keperluannya, anggaran dapat dialokasikan untuk membiajai kebutuhan ': : 
strategis maupun kebutuhan untuk perempuan penyelenggaraan pengarusutamaan gender. 

Pelaksanaan 

Tahapan pelaksanaan harus memastikan bahwa strategi yang dijelaskan mempunyai dampc. · 
perempuan dan laki-Iaki. Pelaksanaan PUG perlu didukung dan diefektifkan dengan menyiapka.
sebagai berikut: 

1. 	 Kemampuan para pelaksana pengarusutamaan gender. 
2. 	 Penyusunan perangkat analisis, pemantauan dan penilaian. 
3. 	 Pembentukan mekanisme pelaksanaan PUG, antara lain: 

a. 	 Forum komunikasi. 
b. 	 Kelompok kerja. 
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masing-masing. 

_. dan memperbaiki kebijakan, 
- :: ;~ berwawasan gender. 

-: sesuai dengan Tupoksi dan
> Penanggulangan Kemiskinan 

~ ~ tertera pada RPJMN, Renstra 
-=: ;' 11 egrilsian isu-isu gender ke 

.5 gender dan mengembangkaf1 

: ''SlJsun tersebut, hendaknyc 

- -:: - memasukkan isu-isu genee.: 
': ==-:::::-0 Provinsi/ Kabupaten/ Kote 
-=. : - ~ .~ lSi/ Kabupaten/ Kota) , 

- - -. 'is dan strategis yang d2.p" 0 

. : ~ -:: .s es, pariisipasi, kontrol, de

: 'C'- "' -ngu'ian harus berwawase

: : --:-am dan kegiatan yang ne:-: 
,- -=: nsif oender. 
~ 	 ..r_ - ..J 

~ --=-	 ~ bagi perempuan dan laki -I::. · 

;,' 	_=". dalam proses pengamb : 

_- : _.~ membia/ai kebutuhan pre' - . 
::: - ~ t: l garusutamaan gender. 

. ::::5 .an mempunyai dampak 
~ . ~ .. ,: an dengan menyiapkan he-' 

c. Panitia pengarah (steering committee) . 

d, Tim penggerak PUG (Gender focalpoin~. 


4. 	 Pembuatan kebijakan formal yang mampu mengembangkan komitmen ke segenap jajaran pemerintah 
dan swasta seria di semua tingkatan, provinsi, kabupaten dan kota. Pembentukan mekanisme jejaring 
kerja yang melibatkan semua stakeholdersdalam proses PUG. 

5. 	 Pembent'Jkan Kelembagaan PUG pada instansi pemerintah di setiap tingkatan wilayah. 
6. 	 Pelaksanaan studi kebijakan berwawasan gender dilakukan dengan tujuan untuk menemukan akar 

permasalahan kemiskinan yang berkaitan dcngan faktor sosial budaya sebagai penyebab kes,=njangan 
gender. Hasil studi inilah yang kemudian menemukan isu-isu gender yang b,=rkilitan dengan 
permasalahan kemiskinan dan sumberdaya manusia. 

a. 	 Penyajian data terpilah berdasarkan jenis kelamin bertujuan untuk mengembangan sistem 
pendataan yang responsif gender dalam rangka penyajian data akurat dan berimbang untuk 
menanggulangi masalah kemiskinan. 

b. 	 Pendekatan program berdasarkan data yang akurat dalam rangka menurunkan kesenja'igan 
gender yang berdamp~k pada kemiskinan penduduk. 

7. 	 Berdasarkan isu kesenjangan gender yang memperlihatkan kondisi perempuan tertinggal dibandingkan 
dengan kondisi laki-Iaki, maka fobs perhatian program penanggulangan kemiskinan lebih diarahkan 
pada aspek-aspek peran ekonomi perempuan dalam semua sektor, yaitu diarahkan pad a peningkatan 
ekonomi keluarga, pembentukan kelembagaan, dan tingkat keterlibatannya dalam pembangunan di 
daerahnya. 

8. 	Pe,kuatan gender i')i dapat direalisasikan dengan penyusunan desain strategi dengan mengintegrasikan 
;su-isu gender ke dalam kebijakan, progr<lm kegiatan , dan rencana aksi penanggulangan kemiskinan di 
daerah. 

Contoh Proses Pengintegrasian Isu Gender Ke Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan 

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang dimotori oleh Departemen Pekerjaan Umum 
(Kimpraswil) masih dapat diupayakan pengintegrasian isu gender ke dalam setiap tahapan kegiatan, 
misalnya: 

1. 	 Tahapan sosialisasi program di tingkat kabupaten/ kota (silaturahmi dan lobi-lobi dengan berbagai pihak 
baik legislatif, maupun eksekutif, dan pihak-pihak kelompok peduli). 

2. 	 Tahapan Pembelajaran lapangan. 

3. 	Tahapan proses membangun relawan untuk tingkat kabupaten/ kota; review program dan penganggaran 
yang ada saat ini apakah sudah responsig gender dan berpihak pada masyarakat miskin (Pro-Poor 
Planning and Budgeting). 

4. 	 Tahapan anal isis sosial kemiskinan kota yang dilandasi atas analisis gender. 

5. 	Tahapan usaha-usaha penguatan kelembagaan (capacity bUilding) dan reorientasi KPK yang berwaViasan 
gender. 

6. 	 Tahapan penyusunan program penanggulangan kemiskinan yang responsif gender, dengan melakukan: 
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b. 	 Penyusunan pedoman-pedoman teknis yang mempertimbangkan analisis gender dan kebutuhan 
praktis, spesifik dan strategis gender sebagai respon terhadap isu kesenjangan gender dalam 
pembangunan yang berdampak pada kemiskinan penduduk (seperti pada Pedoman Teknis 
Pemetaan Sosial dan Sosialisasi Awal; Pedoman teknis Pendaftaran relawan dan Pelaksanaa RKM 
(Rembug Kesiapan Masyarakat); Pedoman Teknis Pelaksanaan Refieksi Kemiskinan (Ri<); 
Pedoman Teknis Pelaksanaan Kajian Pemetaan Swadaya (r'S); Pedoman Teknis Pembentukan 
Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM); Pedoman Teknis Perencanaan Partisipatif PJ M 
Pronangkis; Pedoman Teknis Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM); Pedoman 
Teknis Pendampingan Pencairan Dana Bantuan Langsu:1g Masyarakat (BLM); dan Pedoman 
Teknis Petunjuk Pelaksanaan serta SOP-SOP (Standard Operational Procedures) lainnya). 

c. 	 Penyusunan rencana yang melibatkan semua kelompok masyarakat baik laki-Iaki r,laupun 
perempuan untuk mengetahui kebutuhan dan maslah serta potensi masyarakat yang dimiliki. 

Tabel 1. 	 Contoh Lingkup Review pada Proses Pengintegrasian Isu Gender Ke Dalam Program 
Penanggulangan Kemishnan. 

NO LlNGKUP REVIEW PARTISIPATIF ASPEK-ASPEK YANG DIREVIEW 
1 Review Progl am · % Kl< dan % warga yg menerima manfaat P2KP dan program 

lainnya (baik langsung maupun tak langsung) berdasarkan jenis 
kelamin dan dianalisis berdasarkan kesenjangan gendernya 

· %jc,1is kegiatan yang dialokasikan untuk kelompok perempuan 

· % keberhasilan atau kesesuaian program dengan keinginan 
perempuan. 

2 Review Kelembagaan • %jml relawan berdasarkan jenis kelamin 

· %kelompok yang terlibat baik kelompok laki-Iaki, perempuan dan 
campuran 

• Intensitas pertemuan kelompok perempuan dibandingkan dengan 
kelom~k laki-Iaki 

· Apakah sudah ada Pokja Gender di Kabupaten/Kota yang 
menanGani kemiskinan berwawasan 'lender? 

3 Review Keuangan • % dana yang dialokasikan untuk KK perempuanl warga 
perempuan/ kelompok perempuan. 

• % dana yang berhasil digalang oleh kelompok perer.1puan 
dibandingkan dengan kelompok laki-Iaki 

• % kemacelan dana pinjaman yang berasal dari anggola 
.perem~uan dibandingkan dengan laki-Iaki 
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Tabel2. Contoh Data Pemetaan Swadaya yang Mendukung IPM-MDGs yang Responsif Gender 

NO HASIL PS IPM MDGs SUMBER OAT; 
Data KK Miskin1 • Rata-rata pendapatan per kapita KK laki-Iaki dibandingkan 

· 
BPS 

dengan KK Perempuan 
KK miskin berdasarkan jenis kelamin 

2 Data Kesehatan · Status Gizi anak balita berdasarkan j~~is kelamin 

· · 
· 

BPS 
Status kesehatan anak balita berdasarkan jenis kelamin 
Angka kematian balita berdasarkan jenis kelamin 
Angka kematian ibu 

·3 IData Pendidikan AP<;, APK mulai dari jenjang SO, SMP, SMA, PT berdasarkan 
jenis kelamin 

• Angka Buta aksara berdasarkan jenis kelamin I · Rata-rata lama pendidikan berdasarkan jenis kelamin. 
4 Data Ekonomi keterlibatan perempuan dalam program-program· % 

· 

pembangunan 

· % perempuan bekerja dibandingkan dengan perempuan 
tidak bekerja 
1ml kelomDok ekonomi perempuan 

I 

Tabel 3. Contoh Lingkup dan Aspek-Aspek Re-orientasi P1M-Program Penanggulangan Kemiskin,,
(Pronangkis) yang Responsif Gender 

NO LlNGKUP ASPEK-ASPEK Rc-ORIENTASI 
Harapan Ke depan • Kontribusi perempuan dalam pendapatan keluarga meningkat 

• 1umlah kelompok ekonomi perempuan meningi<at 
• Persentase KK miskin berkurang 
• Status gizi balita meningkat 
• An ka utus sekolah berk~ran 

2 Klasifikasi Program Kegiatan • Progl"am terkait dengan peningkatan ekonomi perempuan 
• Program terkait dengan perkuatan kelembagaan ekonomi 

perempuan 
• Program terkait dengan keterlibatan perempuan dalam program 

dan emban unan ekonomi di wila ahn a. 
3 

4 

Klasifikasi Prioritas Program 

Klasifikasi Pembiayaan Program 

• Program yang disepakati bersama yang dianggap sangat penting 
dan melibatkan representasi dari kelompok perempuan 

• Pro ram da at diselesaikan dalam 1 tahun 
• Progra"l dapat dibiayai dahuiu oleh Pemda dan kemudian 

dibiav'1i oleh swada a mas arakat. 

Monitoring dan Evaluasi 

1. Teknik Monitoring 

Teknik monitoring dapat dilakukan dengan cara : observasi, wawancara dan studi dokumentasi ye.- ~ 


benujuan untuk mengetahui kemajuan pelaksanaan, kebijakan dan program, menggali hambatan dal- 

pelaksanaan program, dan memastikan sampai dimana tujuan dan sasaran telah dicapai be rdasar~ ::


indikator-indikator yang telah ditentukan terlebih dahulu. 

Sebagai contoh, monitoring mencakup : 


a. 	 Sejauh mana perempuan dan laki-Iaki memiliki akses dan kontrol yang sama atas sumber-sum: :-
daya dan fasi litas-fasilitas pelayanan; 
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: :.,~

:- : -:- ' 35arkan 

:-: ':: 

[. 	 Sejauh mana para stat, mitra kerja, kelompok sasaran, baik perempuan dan laki-Iaki, telah atau 
belum berpartisipasi dalam perencanaan, pengambilan keputusan dan pengelolaan tugas-tugas; 

- ~::spon sif Gender 

SUMBER OAF 
c. 	 Sejauh mana kinerja stal dalam kegiatan telah responsif gender.

i ngkan BPS 
-	 reknik Evaluasi 

Teknik evaluasi adalah cara yang digunakan dalam melakukan pengkajian hasil status program danBPS 
kegiatan penanggulangan kemiskinan, bisa dalam bentuk studi lapangan, anal isis data/statistik rutin a:au 
anal isis data SENSUS dan lain-lain. Karena itu indikator pencapaian scatu ~rogram/kegiatan 

penanggulangan kemiskinan sudah ditentukan sebelumnya. 

Evaluasi kebijakan, program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan yang responsif gender dilakukan 
dengan menganalisis indikator-indikator gender untuk menjawab apakah keuijakan, program dan 
kegiatan itu memperkecil kesenjangan gender dalam indikator-indikator kemiskinan, atau justru 
memperlebar kesenjangan atau tetap mempertahankan keadaan seperti semula. Konsultasi dan 
par!isipasi ~crernpuan dalam proses e"v'aluasi dapat me:ljad: masl.'kan dalam mengicentifikasi implikasi, 
kebijakan, program dan kegiatan terhadap perubahan kesenjangan terutama yang dialami perempuan.

c:, - ,puan 
" 

rogram-Program Peningkatan Ek0nomi Perempuan: 

t. Kebijakan Peningkalan Produklivilas Ekonomi Perempuan (PPEP)
Kemiskirc.

a. 	 Kebijakan PPEP b.:rtujuan untuk mewujudkan perempuan Indonesia yang maju dan mandiri di bidang 
ekonomi melalui penumbuha,l dan pengembangan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam rangka 
mendukung terciptanya kondisi kehidupan yang lebih sehat dan sejahtera baik di lingkungan 
keluarga, masyarakat maupun bangsa, dengan cara: 
• 	 Mening kalkan kapa-sitas SDM perempuan Indonesia. 
• 	 Membuka dan memperluas kesempatan bagi kaum perempuan. 
• 	 Memperkuat peranl posisi tawar (bargaining pOSItion) kaum perempuan dalam mengakses 

informasi, teknologi, sumberdaya ekonom1 permodalan, perbankan, pemasar2n dan pasar.h : - =: : - ~ - Ii perempuan 
_-= : - .,;:.embagaan ekonomi b. 	 Kebijakan yang dilakukan: 

• 	 Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan dalam sektor pelaksana program
: : .~ - : =-~mpuan dalam program pemberdayaan ekonomi rakyat. 

• 	 Peningkatan produktivitas ekonomi perempuan melalui pembinaan kewirausahaan bagi usaha
-" 	. ,- ; cianggap sangat penting 

mikro dan kecil oleh lembaga non-pemerilltah dan masyarakat.- ;.. : - k perempuan 
• 	 Pengembangan model peningkatan produktivitas ekonomi perempuan mela!ui kemitraan antara- -	 . : :: '" n 

pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.: =1 	 Pemda dan kemudiao 
• 	 Pengembangan model desa perempuan Indonesia Maju Mandiri (PRIMA) dalam pengembangan 

respon sosial masyarakat. 

c. 	 Strategi yang dilakukan: 

:"-- :.. .jan studi dokumentasi ya - ~ 
-:~T , menggali hambatan de :.
~~ -an telah dicapai berdasar· :. 

. :: n ~ sama atas sumber-surr:.- ':. 
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• Pelaksanaan pemberdayaan melalui sistem kelembagaan kelompok. 
• Program pemberdayaan spesifik sesuai kebutuhan kelompok sasaran. 
• 	 Pengembangan kelembagaan keuangan mikro tingkat loka!. 
• PenyediClan modal awal untuk menjalankan usaha ekonomi produktif. 
• Pengembangan usaha ekonomi produktif yang berkesinambungan. 
• Peiibatan keluarga/ suami kelompok sasaran. 
• Keterpaduan peranserta seluruh pemangku kepentingan (stakeholders). 
• 	 Penyediaan dan peningkatan kemudahan akses terhadap model usaha. 
• Fasilitas bantuan permodalan bersifat dana bergulir untuk pemupukan permodalan. 
• Pemantapan sistem pendampingan untuk kemandirian kelompok. 

2. 	 Pelaksanaan Model Oesa Perempuan Indonesia Maju Mandin' (PRIMA) 

a. 	 Pelaksanaan Model desa PRIMA ini bertujuan untuk menurunkan tingkat kemiskinail suatu wi la; = 
melalui peningkatan produktivitas ekonomi perempuan secara terpadu dan bersinergi melc 
pengurangan beban biaya pada keluarga miskin di bidang kesehatan dan pendidik"n, dengan carc_ 

• 	 Stimulasi pengembangan usaha perempuan melalui ketrampilan perempuan. 

• 	 Meningkatkan partisipasi kaum perempuan di dunia usaha. 

• Meningkatkan produktivitas ekonomi perempuan kelompok miskin. 

• Meningkatkan akses kelompok perempuan terhadap infcrmasi, teknologi tepat guna C~ 

berbagai sumber pembiayaan. 


Mewujudkan Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) melalui peningkatan produktivitas ekon[ 

perempuan. 


b. 	 Pengembangan usaha yang dilakukan oleh pe~empuan pad a desa Prima, khususnya bagi keiorr :- _ 
perempuan miskin menjadi prioritas. Kegiatan yanq dilakukan dalam rangka pengembangan uSe
merupakan suatu upaya yang saling berkaitan, mulai dari peningkatan sumberdaya manusianya (c 
segi kualitasnya yaitu tingkat pendidikan~ kesehatan, politik, sosial budaya dan lingkungan) hi n~ ~ 

kemampuan perempuan dalam mengambil keputusan dalam penentuan usahanya. 
c. 	 Peningkatan kapasitas perempuan meliputi peningkatan akses informasi bagi kelompok perempL:: 

peningkatan keikutserlaan kaum perempuan pada kegiatan ekonorni, rnulai dari perencanc: 
kegiatan usaha yang akan dilaksanakan hingga pengarnbilan keputusan dan evaluasi pelaksanaan . 
sendiri, agar perempuan mempunyai kemampuan kontrol terhadap sumberdaya serla meneri
manfaat yang rnaksimal dari pembangunan. 

d. 	 Skema pengelolaan dana stimul::m dengan peningkatan kesejahteraan melalui Lembaga keuar. ~:. 

Mikro (LKM) bersama-sama dengan Kepala Desa setempat. 

PENUTUP 

Sebagai per\.Jtup dari bab ini adalah perlunya pengintegrasian isu gender ke dalam program penurL - :. 
kemiskinan agar program tersebut lebih efektif dan berdampak pada kesenjangan gender Ge co' 
pembangunan yang merupakan penyebab dominan dalam kemiskinan. Mudah-mudahan tulisan ini 0;; ::' 

dijadikan masukan dalam penerapan kebijakan pembangunan di bidang ekonomi yang responsii ge- : : 
dengan memfokuskan lebih besar kepada kondisi perempuan agar dapat meningkatkan kontribus:nya do. : ' 
peningkatan ekonomi keluarga dan bangsa Indonesia. Akhirnya, peran dan fungsi instiwsi-ins:: -, 
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pemerintah harus dioptimalkan agar pembangunan dapat terwujud dengan maksimal bagi kesejahteraan""::

,-:--: :~fS). 
2. _~~ la. 

- _=_. 211 permodalan. 

. - =- ~t kemiskinail suatu wilayah 
.-=--:' .: u dan bersiner2i melall1; 

,- :~- pendidikan. de'1gan cara: 

i - :~empuan. 

teknologi tepat guna dan;:. :: . 

: : - - ~ '·.atan produktivi\as ekonomi 

:.: :--::. , khususnya bagi kelompo: 
:: ;.- -::.rgka pengembangan usah,,_ 

::- =. - ::~ Tlberdaya manusianya (dar 


: =. : _::: . a dan lingkungan) hingg:: 

-' _c- _sahanya. 
: .- :: bagi kelompok perempuar 


~ . -- ~-- i mulai dari perencanaa

-- -~ o r dan evaluasi pelaksanaan i 

--~;~~ sumberdaya serta meneri mc 


. -: -::'::1 melalui Lembagc keuang2. 

.:. - -.o-e dalam program penurun2' 
- :-.:-:.: kesenjangan gender dal c..

' Joah-mudahan tulisan ini dap' 
: - : ;:.;onomi yang responsif gene :: 
: :: . -- d ngkatkan kontribusinya d ~! c -

_ dan fungsi instito..:si-instlL ~ 

Bangsa Indonesia baik laki-Iaki maupun perempuan. 
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