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KATA SAMBUTAN 
 

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak 
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota 

Yogyakarta 
 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, Tuhan yang 
maha kuasa atas terselesaikannya Pedoman Teknis Penyusunan 
Gender Analisis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS). 
Penyusunan pedoman ini bekerjasama dengan Pusat Studi Gender 
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 
mengamanatkan kepada pemerintah daerah untuk menyusun 
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang berperspektif 
gender yang tertuang dalam dokumen perencanaan yaitu Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis 
(Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Dearah (RKPD) dan Dokumen 
Perencanaan (Renja) dengan cara mengintegrasikan Gender serta 
menggunakan metode Analisis Gender yang berupa GAP. Integrasi 
gender dalam dokumen perencanaan telah diatur dalam pasal 4 
Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Tentang 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kota Yogyakarta dan 
langkah penyusunan dokumen perencanaan menggunakan metode 
analisis gender Gender Analisys Pathway (GAP) dan Gender Budget 
Statement (GBS). 

Komitmen untuk mengimplementasikan pengarusutamaan 
gender dalam kegiatan pembangunan dituangkan ke dalam dokumen 
perencanaan pembangunan daerah menjadi dasar pelaksanaan 
kegiatan pembangunan dan pengembangan kebijakan 
pengarusutamaan gender di Kota Yogyakarta. Salah satu upaya yang 
ditempuh dalam mewujudkan pembangunan yang responsif gender 
tersebut adalah dengan mengidentifikasi permasalahan gender atau 
isu gender yang ada di Kota Yogyakarta kemudian memasukkan isu 
gender ke dalam rencana kegiatan pembangunan untuk dapat dicari 
solusi permasalahannya. Analisis isu gender dalam dokumen 
perencanaan pembangunan melalui langkah dokumen perencanaan 
berbasiskan isu gender tersebut diharapkan semakin menguatkan 
komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mewujudkan 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah yang didukung 
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dari seluruh Organisasi Perangkat Darah (APD) yang ada tanpa 
kecuali. 

Semoga pedoman ini dapat bermanfaat dan mempermudah 
bagi semua OPD dan stakeholder terkait Penyusunan Perencanaan 
Responsif Gender 
 

Yogyakarta   Oktober 2021 
Kepala DP3AP2KB Kota 

Yogyakarta 
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KATA PENGANTAR 
 

Kepala Pusat Studi Gender Universitas Islam Indonesia 
 

Alhamdulillahirabbilalamin puji syukur yang sangat mendalam 
kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga 
“Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis Pathway (GAP) Dan 
Gender Budget Statement (GBS) Kota Yogyakarta” dapat di 
selesaikan. Buku Pedoman ini terdiri dari 5 bagian yakni: (Bagian 1) 
Strategi mengintegrasikan isu gender dalam kebijakan daerah, 
(Bagian 2) Strategi integrasi isu gender dalam kebijakan pemeritah 
kota yogyakarta, (Bagian 3) Perencanaan dan Penganggaran 
Responsif Gender (PPRG), (Bagian 4) Pengenalan Analisis Gender 
Model Gender Analysis Pathway (GAP), dan (Bagian 5) Pengenalan 
analisis gender model Gender Budget Statement (GBS).  

Buku pedoman ini disusun untuk menjawab berbagai 
keterbatasan dalam perencanaan penganggaran responsif gender 
dengan memberi panduan dan kisi-kisi pengisian dokumen analisa 
gender, GAP dan GBS yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan. 
Beberapa contoh dokumen GAP dan GBS dari Kelurahan, Kemantren, 
Bagian dan OPD pun disajikan dalam buku pedoman ini, untuk 
memberi gambaran yang jelas dan rinci mengenai cara pengisiannya. 
Selain itu juga dilengkapi dengan contoh penyusunan personalia Focal 
Point pengarusutamaan gender. Buku ini diharapkan dapat menjadi 
panduan bagi para aparatur perencana di OPD maupun wilayah. Moga 
buku ini menjadi acuan bagi pihak-pihak terkait untuk pembangunan 
kota Yogyakarta yang lebih maju dan lebih baik, menjadi lentera dan 
cahaya bagi warga dan masyarakat seluruhnya. 

Buku pedoman dapat tersusun dengan kontribusi berbagai 
pihak yang sangat berharga dan luar biasa. Ucapan terimakasih dan 
penghargaan yang tinggi disampaikan kepada Kepala Dinas 
Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Yogyakarta, 
Bapak Ir. Edy Muhammad  yang telah memberikan kesempatan dan 
dukungan berharga dalam penyusunan pedoman  ini. Ucapan 
Terimakasih juga disampaikan kepada tim peneliti dari Pusat Studi 
Gender UII yakni: Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si, Amin 
Nurohmah, S.Pd., M.Sc dan Anggoro Budi Prasetyo, M.Sc yang telah 
berkarya secara luar biasa dalam penyusunan buku ini.  Terimakasih 
juga disampaikan kepada Kinanthi Putri Ardiami, SE., M. Ak dan Umi 
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Rafiqah, ST., MT yang telah membantu proses teknis penyusunan 
buku ini.  Ucapan terimakasih disampaikan juga kepada semua pihak 
yang tidak dapat disebutkan satu per satu. 

Taka da gading yang tak retak, kami menyadari bahwa buku 
pedoman ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu 
mohon masukan dan catatan  untuk perbaikan selanjutnya. Akhirnya, 
kami berharap semoga semua kebaikan dari berbagai pihak akan 
menjadi monumen_ kebaikan abadi yang tercatat hingga di hari 
NANTI. Amiin YRA.  

 
 

Yogyakarta, 1 Oktober 2022 
Kepala Pusat Studi Gender  
Universitas Islam Indonesia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. Trias Setiawati, M.Si 
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BAGIAN 1 

STRATEGI MENGINTEGRASIKAN ISU GENDER 

DALAM KEBIJAKAN DAERAH 

 

Latar Belakang 

 

Pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam berbagai 

bidang pembangunan telah diatus dalam Permendagri No 67 Tahun 

2011 mengenai Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 

15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah. Permendagri ini diantaranya 

mengatur kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan, 

program dan kegiatan pembangunan yang repsonsif gender, yang 

dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis OPD dan Rencana Kerja 

OPD. Selain itu, peraturan ini menjabarkan tata cara pelaksanaan 

perencanaan responsif gender, dengan memperkenalkan metode alur 

kerja analisis gender (Gender Analysis Pathway) dan metode analisis 

lain, yang hasilnya digunakan untuk menyusun Gender Budget 

Statement (GBS). GBS merupakan dokumen resmi perencanaan dan 

penganggaran yang menjadi bagian tak terpisahkan dengan dokumen 

RKA/DPA OPD. 

Selanjutnya, melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan PUG di Kota Yogyakarta diharapkan 

dapat mempercepat mewujudkan kesetaraan dan keadilan Gender 

dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan 

masyarakat maka perlu strategi pengintegrasian Gender melalui 

perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, 

dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di 

Kota Yogyakarta. 

Buku Pedoman Teknis Penyusunan Gender Analysis 

Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) ini 

berusaha menyajikan panduan dan kisi-kisi pengisian dokumen 

analisa gender, GAP dan GBS yang mudah untuk diikuti. Beberapa 

contoh dokumen GAP dan GBS dari OPD, Kemantren dan Kelurahan 
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pun disajikan, untuk memberi gambaran yang jelas mengenai cara 

pengisian tabel analisis GAP dan GBS. Buku ini diharapkan dapat 

menjadi pegangan para aparatur perencana di OPD, Kemantren dan 

Kelurahan di Kota Yogyakarta  dalam membuat perencanaan dan 

penganggaran yang responsif gender. 

 

1.1 Landasan Hukum 

 

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan ke dua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 

2. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-

2019: Pengarusutamaan Gender dalam Prioritas Nasional 

3. Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional 

4.  Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional 

5. Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan PUG di daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Permendagri No 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di 

Daerah 

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 6 Tahun 2009 

tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak 

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang 

Responsif Gender untuk Daerah 

8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator 

Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan 

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan 
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dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 

Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan 

Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak. 

9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota 

Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kota Yogyakarta 

10. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota 

Yogyakarta Tahun 2017-2022.  

11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan PUG di Kota Yogyakarta 

12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 60 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2021. 

13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 105 Tahun 2020 tentang  

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja 

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan 

Pengendalian Pendudukan Dan Keluarga Berencana 

14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2020 tentang 

Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan 

Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan 

Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan 

Keluarga Berencana. 

15. Surat Edaran Bersama 4 Menteri (Bappenas, Menkeu, Mendagri, 

Meneg PPPA) Nomor: 270/M.PPN/11/2012; Nomor: SE-

33/MK.02/2012; Nomor 050/4379A/SJ; Nomor: SE 46/MPP-

PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan 

Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. 

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 50/6199/SJ Tanggal 10 

September 2013 tentang Pembentukan Sekretariat PPRG Daerah. 
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BAGIAN 2 

STRATEGI INTEGRASI ISU GENDER DALAM 

KEBIJAKAN PEMERITAH KOTA YOGYAKARTA 

 

2.1 Tujuan  

 
 

1. Aparatur pemerintah Kota Yogyakarta memahami perbedaan 

perempuan dan laki-laki secara biologis dan konstruksi sosial 

budaya 

2. Aparatur pemerintah Kota Yogyakarta memahami perbedaan 

kebutuhan antara perempuan dan laki-laki 

3. Aparatur pemerintah Kota Yogyakarta memahami isu-isu gender 

sesuai tugas pokok dan fungsi OPD 

4. Aparatur pemerintah Kota Yogyakarta memahami strategi integrasi 

isu gender dalam kebijakan pembangunan daerah melalui 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan affirmative action 

5. Aparatur pemerintah Kota Yogyakarta memahami optimalisasi 

peran Kelompok Kerja (Pokja) PUG 

 

2.2 Output 

 

Aparatur pemerintah Kota Yogyakarta mampu merumuskan isu 

strategis gender yang terjadi di Kota Yogyakarta  sesuai dengan 

kebijakan daerah 

 

2.3 Ringkasan 

 

Perempuan dan laki-laki itu berbeda, baik dari segi biologisnya 

maupun dari konstruksi sosial budayanya. Perbedaan tersebut 

melahirkan perbedaan kebutuhan antara keduanya. Supaya 

pembangunan mampu merespons perbedaan kebutuhan antara laki-

laki dan perempuan, maka isu-isu gender harus terintegrasi dalam 
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program-program pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi 

masing-masing OPD. Integrasi gender dapat dilakukan melalui strategi 

pengarusutamaan gender maupun affirmative action. Untuk itu, 

dibutuhkan SDM yang memahami gender untuk selanjutnya 

menjalankan peran sebagai aktivis gender melalui kelompok kerja 

Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG) maupun Gender Focal Point 

(GFP). 

 

 BAHASAN 1 PERBEDAAN PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI 

 

Perempuan dan laki-laki memiliki perbedaan yang 

dapak dikelompokkan dalam dua hal yaitu perbedaan secara 

biologis dan perbedaan sebagai hasil konstruksi sosial 

budaya. Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki biasa 

disebut sebagai seks (jenis kelamin). Perbedaan antara perempuan 

dan laki-laki sebagai hasil konstruksi sosial budaya biasa disebut 

sebagai gender. 

  

1. Perbedaan Biologis (Sex atau Jenis Kelamin) Perempuan 

dan Laki-Laki 

  

Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki dapat dilihat 

dari ciri-ciri biologis antara keduanya, baik ciri-ciri yang bersifat primer 

(selalu ada pada jenis kelamin tertentu) dan ciri-ciri yang bersifat 

sekunder (cenderung ada pada jenis kelamin tertentu tetapi tidak 

selalu ada pada jenis kelamin tersebut). 

 
 

• Sex adalah perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

yang sudah ada sejak lahir.  

• Pada umumnya tidak bisa berubah, kecuali dioperasi (yang 

sangat mahal dan lama).  

• Bersifat umum dan berlaku dimana-mana.  
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Tabel 1 Perbedaan Biologis Perempuan dan Laki-Laki 

PEREMPUAN LAKI-LAKI 

 

Ciri Primer: 

• Mempunyai rahim 

(Uterus)  

• Mempunyai Vagina 

dan  

• Memiliki ovarium 

(indung telur) 

• Memiliki Ovum (Sel 

Telur)  

• Mengalami menstruasi  

• Mengalami 

menopause  

• Memiliki kromosom : 

XX 

• Mempunyai  kapasitas 

untuk hamil dan 

melahirkan anak  

Ciri Sekunder: 

• Mempunyai buah 

dada yg berkembang/ 

tumbuh  

• Suara halus 

• Kulit halus  

 

Ciri Primer: 

• Memiliki Penis 

• Memiliki testis (buah 

zakar)  

• Memiliki Kantung 

Zakar 

• Menghasilkan 

spermatozoa 

• Hormon testosteron  

• Kelenjar prostate 

• Memiliki kromosom: 

XY 

Ciri Sekunder: 

• Buah dada tidak 

berkembang  

• Bulu dada yang 

tumbuh saat dewasa 

• Berkumis 

• Janggut yang 

tumbuh (Jakun) 

• Suara membesar 

saat dewasa  

 

Perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki disebut 

sebagai perbedaan yang sifatnya kodrati karena: 

1. Ciptaan Tuhan: ciri biologis beserta fungsi reproduksi ini 

merupakan ciptaan Tuhan dan karena itu tidak seorangpun di dunia 

ini yang berkemampuan untuk mengubahnya. 
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2. Bersifat Kodrati: ciri biologis beserta fungsi reproduksi ini 

merupakan sesuatu yang given, atau terberi pada setiap manusia 

sejak lahir sehingga bersifat kodrat. 

3. Tidak dapat berubah dari waktu ke waktu: Fungsi reproduksi 

biologis ini bersifat “given”, terberi oleh Tuhan dan tidak 

seorangpun di dunia ini yang mampu mengubahnya. Contohnya 

perempuan dari jaman dahulu hingga sekarang mempunyai fungsi 

reproduksi biologis yang sama yaitu menstruasi, hamil, melahirkan 

dan menyusui.  

4. Tidak dapat ditukar: Meskipun saat ini teknologi sudah sangat 

berkembang tetapi fungsi reproduksi biologis perempuan dan laki-

laki tidak bisa saling dipertukarkan. Hanya perempuan yang dapat 

mengandung karena perempuan mempunyai sel telur dan rahim, 

dan hanya laki-laki yang memproduksi sperma.   

5. Berlaku sepanjang zaman: fungsi reproduksi biologis berlaku 

sepanjang masa dari jaman dahulu hingga sekarang.   

6. Berlaku di mana saja: ciri-ciri biologis perempuan dan laki-laki 

berikut fungsi reproduksi biologisnya berlaku dimana saja seperti di 

Indonesia, maupun belahan dunia lainnya. 

Berlaku bagi kelas dan warna kulit apa saja: apapun kelas dan 

warna kulit seseorang, ciri biologis dan fungsi reproduksi biologis 

perempuan dan laki-laki berbeda. 

 

2. Perbedaan Perempuan dan Laki-Laki sebagai Hasil 

Konstruksi Sosial Budaya (Gender) 

 

Kata  gender berasal dari bahasa Latin, yaitu ”genus”, berarti tipe atau 

jenis. Gender adalah pembedaan antara perempuan dan laki-laki 

berdasarkan jenis kelaminnya dalam hal sifat, peran, posisi, 

tanggungjawab, akses, fungsi, kontrol. Kesemua ini 

dibentuk/dikonstruksi secara sosial, yang dipengaruhi oleh berbagai 

faktor: budaya, agama, sosial, politik, hukum, pendidikan, dan lain-

lain. Karenanya, gender bisa berubah sesuai konteks waktu, tempat 

dan budaya. Misalnya: peran perempuan adalah mengelola rumah 

tangga, memiliki sifat emosional, lemah lembut, dan tidak tegas. 
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Sedangkan peran laki-laki adalah sebaliknya yaitu mencari nafkah 

untuk keluarga dan memiliki sifat yang rasional, bijaksana, dan pintar.  

 
Tabel 2 Perbedaan Peran, Fungsi, Tanggungjawab, Sikap dan 

Perilaku Hasil Konstruksi Sosial dan Budaya 

PEREMPUAN PERBEDAAN LAKI-LAKI 

Sektor domestik 

(kerumahtanggaan): 

memasak, mencuci, 

menyeterika 

Peran Sektor publik: 

bekerja mencari nafkah di 

luar rumah 

Pencari nafkah tambahan Fungsi Pencari nafkah utama, 

pelindung, menjadi 

panutan 

Ibu Rumah Tangga (yang 

dipimpin) 

Tanggung 

jawab 

Kepala Keluarga 

(Pemimpin) 

Feminin Sikap Maskulin 

Dianggap Emosional, 

pemalu, sabar, pendiam, 

keibuan, Ragu-ragu, pasif, 

plin-plan, lemah, kerjasama, 

mengutamakan perasaan  

Perilaku Dianggap rasional, gagah, 

pemberani, kasar, 

bijaksana, tanggungjawab, 

pintar, tegas, agresif, 

kuat, persaingan, 

mengutamakan akal 

 

Perbedaan peran, fungsi, tanggung jawab, sikap dan 

perilaku antara perempuan dan laki-laki merupakan hasil 

konstruksi sosial budaya, sehingga memiliki sifat berikut: 

 

1. Tidak bersifat kodrati 

2. Hasil pemikiran manusia (buatan manusia) 

3. Berbeda antar kelas dan warna kulit 

4. Dapat berubah: peran domestik dapat dilakukan oleh perempuan 

maupun laki-laki. Asal ada kemauan untuk belajar dan biasa 

melakukannya, maka peran domestik maupun publik antara 

perempuan dan laki-laki dapat diubah. 
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5. Dapat ditukar: peran domestik perempuan sesungguhnya dapat 

pula dilakukan oleh laki-laki. Demikian sebaliknya, peran di ranah 

publik dapat pula dilakukan perempuan. 

6. Bergantung waktu: pembagian peran antara perempuan dan 

laki-laki dapat berbeda pada waktu yang berbeda. Dulu 

perempuan dianggap tabu menempuh pendidikan yang tinggi 

dan karena itu peran-peran yang dapat dilakukan terbatas pada 

aktivitas domestik ataupun aktivitas untuk bertahan hidup saja. 

Sekarang perempuan dapat menempuh pendidikan setinggi 

mungkin sehingga peran yang dapat dilakukan pun bergeser dari 

sekedar peran domestik (kerumahtanggaan) ke peran publik 

(diantaranya sebagai manajer/direktur/CEO). 

7. Bergantung budaya: pembagian peran antara laki-laki dan 

perempuan bergantung pada budaya yang berbeda. Misalnya 

pekerjaan menolong persalinan di suatu masyarakat tertentu 

dilakukan oleh perempuan, sedangkan pada masyarakat lain 

dilakukan oleh laki-laki. Kegiatan mengemudikan perahu di suatu 

masyarakat biasa dilakukan oleh laki-laki, sedangkan di 

masyarakat lain biasa dilakukan oleh perempuan.  

 

 

3. Perbedaan Sex dan Gender 

 

SEX GENDER 

Sejak lahir  Disosialisasikan  

Tidak dapat diubah  Dapat berubah  

Berlaku sama dimanapun  Berbeda setiap tempat dan waktu 

yang berbeda  

Seks adalah alami  Gender bersifat sosial budaya dan 

merupakan buatan manusia  

Seks bersifat biologis. Ini 

mengacu pada perbedaan yang 

Gender bersifat sosial budaya dan ini 

mengacu pada kualitas feminin dan 



 

19 

 

kelihatan dalam alat kelamin 

dan perbedaan dalam 

hubungan dengan fungsi 

prokreasi  

maskulin, pola, perilaku, peran, 

tanggung jawab, dan lain-lain 

Jenis kelamin biologis  Jenis kelamin sosial  

Laki-laki dan perempuan  Maskulinitas dan feminitas  

Seks bersifat tetap, ini sama di 

setiap tempat  

Gender merupakan variabel, dapat 

berubah dari waktu ke waktu, dari 

satu budaya ke budaya lain, dari satu 

keluarga ke keluarga lain. 

 

4. Pembagian Peran sebagai Hasil Konstruksi Sosial dan 

Budaya 

 

a. Berbeda dengan sex (seks) yang bersifat bilogis, gender bersifat 

sosial, budaya dan psikologis. 

b. Gender berkaitan dengan: 

• Berbagai peran dan tanggungjawab antara perempuan & laki-

laki dan hubungan antara mereka  

• Cara perilaku dan identitas ditentukan melalui proses sosialisasi  

c. Sayangnya, banyak orang menganggap  gender sebagai sesuatu 

yang alamiah, sudah seharusnya demikian, dan merupakan 

ketentuan Tuhan, sehingga tidak perlu dipertanyakan dan digugat.   

d. Proses konstruksi gender adalah upaya mendorong kesetaraan dan 

keadilan gender dilakukan karena gender sebetulnya dapat diubah 

dan dikonstruksi oleh manusia. Ini bukan sesuatu yang alamiah  

e. Proses pembentukan peran gender merupakan pembiasaan, yang 

turun temurun dan dianggap sebagai sesuatu yang biasa dan 

seharusnya. 
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BAHASAN 2 PERBEDAAN KEBUTUHAN PEREMPUAN DAN 

LAKI-LAKI 

 

Perbedaan biologis, perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab, 

sikap dan perilaku antara perempuan dan laki-laki sebagai 

hasil konstruksi sosial dan budaya melahirkan perbedaan 

kebutuhan antara keduanya. Perbedaan kebutuhan tersebut dapat 

diklasifikasikan sebagai berikut: 

  

Tabel 3 Perbedaan Kebutuhan Spesifik, Kebutuhan Praktis dan 
Kebutuhan Strategis 

Kategori Kabutuhan 
Spesifik 

Kebutuhan 
Praktis Gender 

Kebutuhan 
Strategis Gender 

Pengertian Kebutuhan spesifik 
(khas) sesuai 
dengan 
jenis kelaminnya 

Kebutuhan praktis 
seseorang supaya  
dapat 
melaksanakan  
tugas dan 
fungsinya 
dengan baik sesuai 
peran gender 

• Kebutuhan yang 
berawal dari posisi 
sub-ordinat  
perempuan yang 
tidak  
menguntungkan 
dalam  masyarakat 
• Meningkatnya posisi 
perempuan terutama 
di  sektor publik. 
Contoh:   adanya 
pembedaan upah  
perempuan untuk 
pekerjaan yang sama 
dengan laki-laki harus  
diatasi melalui 
advokasi Pimpinan 
Perusahaan/Organisa
si dan Serikat 
Pekerja, perubahan 
regulasi perusahaan/ 
organisasi, dll. 

Fokus Perempuan dan 
laki-laki 

Perempuan  Relasi perempuan dan 
laki-laki 

Cara  Diformulasikan dari Diformulasikan dari 
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Tabel 3 Perbedaan Kebutuhan Spesifik, Kebutuhan Praktis dan 
Kebutuhan Strategis 

Kategori Kabutuhan 
Spesifik 

Kebutuhan 
Praktis Gender 

Kebutuhan 
Strategis Gender 

mengidenti
fikasi 

kebutuhan 

Diformulasikan dari  
fungsi reproduksi 
biologis perempuan 
dan atau laki-laki 

kondisi konkrit yang 
diperlukan laki-laki 
dan perempuan 
untuk memenuhi 
tugasnya baik dalam 
keluarga maupun 
masyarakat 

posisi perempuan yang  
subordinat, yang  
disebabkan oleh  
konstruksi sosial 
budaya 

Tujuan • Melindungi fungsi 
reproduksi 
perempuan dan 
atau laki-laki 
• Melindungi harkat 
martabatnya 
sebagai manusia 

• Memenuhi 
kebutuhan dasar 
saat ini yang dapat 
langsung dinikmati 
• Meningkatkan 
kondisi perempuan 
• Meningkatkan 
kemampuan 
perempuan untuk 
menjalankan 
tugasnya 

• Memenuhi kebutuhan 
jangka panjang, 
termasuk perubahan 
pola pikir dan perilaku 
serta nilai-nilai  
• Meningkatkan posisi 
perempuan dan atau 
laki-laki terutama pada 
sektor publik 
• Memberdayakan 
perempuan dan atau 
laki-laki untuk 
mengambil keputusan 
terbaik bagi dirinya 
tanpa terkendala oleh 
jenis kelaminnya 

Contoh • Perempuan butuh 
zat besi lebih 
banyak pada saat 
menstruasi, hamil 
dan melahirkan, 
• Perempuan butuh 
pembalut wanita 
saat menstruasi 
• Perempuan butuh 
penolong persalinan 
di saat hamil dan 
Melahirkan 

• Tungku hemat 
energi 
• Angkutan antar 
jemput pekerja 
malam, 
• Air bersih 
• Ruang ganti pakaian 
di  sekolah 
• Penolong persalinan  
terlatih 
• Tempat penitipan  
anak, dll. 

• Pembagian 
tanggungjawab antara 
perempuan  dan laki-
laki 
• Menguatkan aturan 
untuk melawan  
hukum yang tidak adil, 
dll 
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BAHASAN 3 ISU-ISU GENDER 
 

Apakah Isu Gender Itu? 

Isu gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan 

perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender. Kondisi 

ketimpangan ini diperoleh dengan membandingkan kondisi yang 

dicita-citakan (kondisi normatif) dengan kondisi gender sebagaimana 

adanya (kondisi subyektif). (KPPPA, 2012). 

 
1. Pengertian Isu Gender 

 
Isu Gender adalah ketimpangan dalam hal akses, partisipasi, 

kontrol dan manfaat pembangunan karena pandangan baku laki-laki 

dan perempuan dalam kaitan dengan peran gender. Isu Gender 

dipengaruhi oleh stratifikasi sosial yang ada seperti kemiskinan, ras, 

etnis, umur, agama, kelas ekonomi, geografis, kondisi fisik, status 

perkawinan, dan stratifikasi sosial yang lain. 

  
Penjelasan 4 Aspek Isu Gender  
 
a. Akses, Kesempatan untuk mendapat informasi dan 

memanfaatkan sumberdaya ekonomi, sosial, budaya  dan politik  

b. Partisipasi, Keikutsertaan dalam kegiatan ekonomi, sosial, 

budaya dan politik  

c. Kontrol, Kemampuan untuk ikut mengambil keputusan dan 

memanfaatkan sumberdaya ekonomi, sosial, budaya dan politik 

d. Manfaat, Dampak yang diterima dari semua kegiatan 

pembangunan (ekonomi, sosial, budaya dan politik). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1 Ilustrasi Isu Gender 
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Gender menjadi isu karena membawa berbagai kesenjangan 

dalam situasi laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang yang 

berupa subordinasi, marginalisasi, beban ganda, kekerasan pada 

perempuan serta pelabelan (stereotype). Intinya, gender menjadi 

masalah apabila terjadi ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan:  

a. Salah satu jenis kelamin dirugikan 

b. Salah satu jenis kelamin dibedakan derajatnya 

c. Salah satu jenis kelamin dianggap tidak cakap dibanding dengan 

jenis kelamin lain 

d. Salah satu jenis kelamin diperlakukan lebih rendah.  

 

2. Ciri Isu Gender 

 

a. Adanya rasa ketidakadilan yang dialami laki-laki dan perempuan, 

yang dapat berbentuk marginalisasi, sub-ordinasi, stereotype, beban 

kerja maupun kekerasan. 

b. Menyangkut relasi/kondisi laki-laki dan perempuan 

c. Adanya ketimpangan kondisi (perbedaan akses, partisipasi, kontrol, 

dan manfaat antara laki-laki dan perempuan 

d. Berorentasi pada perubahan sistemik, yakni perubahan relasi laki-

laki dan perempuan 

e. Efek karambol (kalau diselesaikan berdampak  

Positif pada isu gender lain) 

f. Cakupan luas (dirasakan oleh  

banyak orang di banyak tempat) 

g. Adanya unsur pengaruh budaya  

dan kebijakan. 

h. Mendesak untuk segera diselesaikan 

 

 

 

Dalam upaya untuk mengintegrasikan gender dalam kebijakan-

kebijakan publik, maka setiap Organisasi Kerja Perangkat Daerah 

(OPD) harus merumuskan isu strategis gender yang menggambarkan 

situasi kesenjangan antara perempuan dan laki-laki, sebagai dasar 

Gambar 2 
Ciri Isu 
Gender 
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bagi perubahan yang diinginkan serta intervensi yang harus dilakukan 

untuk mendorong perubahan tersebut. 

 
3. Perumusan Isu Gender dan Isu Strategis Gender  

 
a. Perumusan isu Gender dapat 

dilakukan terhadap satu program 

atau kegiatan dalam urusan wajib 

dan urusan pilihan Pemerintah 

b. Identifikasi fakta dan fenomena 

kesenjangan Gender 

c. Identifikasi faktor penyebab 

kesenjangan Gender 

d. Identifikasi faktor pendukung 

terkait dengan urusan wajib dan 

urusan pilihan 

e. dirumuskan dalam kalimat negatif 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 3 Pihak yang Terkait 

Isu Gender 

 

BAHASAN 4 INTEGRASI GENDER MELALUI STRATEGI 
PENGARUSUTAMAAN GENDER MAUPUN AFFIRMATIVE ACTION 

 

1. Strategi Pengarusutamaan Gender  

 

Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai 

kesetaraan dan keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia 

melalui perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan 

evaluasi seluruh kebijakan,program dan kegiatan yang memperhatikan 

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, permasalahan perempuan dan laki-

laki di berbagai bidang pembangunan nasional dan daerah. 
 
 

Pengarusutamaan gender adalah strategi yang 
dibangun untuk mengintegrasikan gender 
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan 
evaluas kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan. (KPPPA: 2012: xxi) 
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2. Affirmative Action 

 

Affirmative Action adalah diskriminasi positif atau aksi afirmatif 

kepada individu/kelompok yang berada dalam keadaan lebih tertinggal 

dibandingkan individu atau kelompok lainnya, baik karena ras, suku, 

jenis kelamin, usia, agama. Dalam konteks gender, maka affirmative 

action/tindakan afirmatif dilakukan dengan melakukan pemihakan 

kepada salah satu jenis kelamin yang tertinggal. Biasanya perempuan 

lebih tertinggal dibandingkan laki-laki. Affirmative action adalah 

pengembangan program khusus yang memihak terhadap  satu pihak 

(jenis kelamin) yang tertinggal dibandingkan pihak (jenis kelamin) lain 

untuk meningkatkan kesetaraan gender. Apabila perempuan yang 

tertinggal, maka program yang dikembangkan OPD harus memihak 

perempuan dan apabila yang tertinggal adalah laki-laki maka program 

yang dikembangkan OPD harus memihak kepada laki-laki. 

Integrasi gender dalam kebijakan, program ataupun kegiatan 

OPD dapat dilakukan melalui Pengarusutamaan Gender (PUG) dan 

atau affirmative action. Melalui PUG, maka gender terintegrasi sebagai 

satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan 

pembangunan. Tujuan pengarusutamaan gender adalah mewujudkan 

kesetaraan dan keadilan gender.    

 

Kesetaraan gender (gender equality) bermakna kesamaan 

kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk 

memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai  

manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan  pembangunan dan kesamaan dalam 

menikmati hasil yang dampaknya seimbang. 

Keadilan gender (gender equity) bermakna perlakuan adil 

bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses 

kebijakan pembangunan dengan mempertimbangkan 

perbedaan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan 

sebagai perempuan dan laki-laki 
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Gambar 4 Kerangka Kinerja Logis PUG 

Dalam upaya percepatan pengarusutamaan gender, maka 
Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta mengeluarkan  

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 
tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

 

3. Kelompok Afirmasi dalam Pembangunan Kota Yogyakarta 

Perwal tersebut diharapkan mendorong 

program pemberdayaan perempuan di 

wilayah Kota Yogyakarta secara lebif masif. 

Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan 

perempuan sebagai salah satu sasaran 

pembangunan melalui program afirmasi, 

dinama program OPD harus memihak 

terhadap  satu pihak (jenis kelamin) yang 

tertinggal dibandingkan pihak (jenis kelamin) 

lain untuk meningkatkan kesetaraan gender 

pada 5 kelompok afirmasi gender di Kota 

Yogyakarta yakni: Perempuan, Anak-anak, 

Lansia, Difabilitas, dan Kelompok minoritas 

(miskin atau terpinggirkan)  

 

 
Gambar 5 Kelompok 

Afirmasi Gender 
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BAHASAN 5 KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI 

KOTA YOGYAKARTA 

 
Agar pengarusutamaan gender dapat dilaksanakan secara 

efektif dan efisien perlu dibentuk kelembagaan PUG, baik berupa 

Kelompok Kerja (Pokja) PUG maupun Gender Focal Point. Kelompok 

Kerja (Pokja) PUG adalah wadah konsultasi pelaksana dan penggerak 

pengarusutamaan gender (PUG) dari berbagai instansi di daerah.  

 
1. Optimalisasi peran Pokja PUG dan Gender Focal Point  

 
a. Peran OPD untuk mewujudkan visi dan misi daerah 

(provinsi/kabupaten/kota). 

b. Membangun kesadaran kritis setiap Sumber Daya Manusia (SDM) 

c. Penguatan kapasitas lembaga driver PUG, memfasilitasi seluruh 

OPD dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender. 

d. Mendorong seluruh OPD mengintegrasikan gender dalam proses 

dan dokumen perencanaan dan penganggarannya.  

e. Menetapkan indikator makro gender dan target. 

f. Mengembangkan collaborative governance. 
 

Keberhasilan PUG sangat ditentukan oleh kelembagaan PUG, baik 

berupa Kelompok Kerja (Pokja) Gender maupun Gender Focal Point 

(GFP). Hal mendasar yang harus diperhitungkan agar PUG benar-

benar terimplementasikan adalah: 

 
a. Adanya komitmen pimpinan untuk mengintegrasikan gender dalam 

kebijakan publik yang dibuat. 

b. Adanya dukungan regulasi. 

c. Terbentuknya kelembagaan PUG. 

d. Adanya dukungan kapasitas SDM. 

e. Tersedianya data terpilah menurut jenis kelamin pada setiap OPD 

secara valid dan akurat. 

f. Tersedianya tools/ perangkat untuk analisis gender. 

g. Adanya dukungan dari masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan 

dan keadilan gender. 
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BAGIAN 3 

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

RESPONSIF GENDER (PPRG) 

 

 

3.1 Tujuan 

 

 

1. Aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta 

memahami konsep perencanaan dan 

penganggaran responsif gender 

2. Aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta 

memahami tujuan perencanaan dan 

penganggaran responsif gender 

3. Aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta 

memahami kategori anggaran responsif gender 

 

3.2 Output 

 
 

Aparatur pemerintah daerah Kota Yogyakarta dapat membuat 
anggaran responsif gender sesuai tugas dan fungsi OPD-nya 
 

BAHAN 1 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF 
GENDER (PPRG) 

   

PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk 

mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses 

perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif 

gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan 

keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian 

pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian 

permasalahan perempuan dan laki-laki (KPPPA, 2010: 4). 
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Perencanaan responsif gender dilakukan untuk menjamin 

keadilan dan kesetaraan gender bagi laki-laki dan perempuan dalam 

aspek akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan. 

Perencanaan responsif gender diharapkan menghasilkan anggaran 

responsif gender, dimana kebijakan anggaran disusun dengan 

mengakomodasi kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-

laki (KPPPA, 2012: 9). PPRG bukanlah suatu proses yang terpisah dari 

sistem perencanaan dan penganggaran yang ada, tetapi lebih 

merupakan pelengkap dalam menyusun dokumen  perencanaan 

strategis dan dokumen rencana kerja dan anggaran di daerah.  Hal 

penting dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan 

daerah adalah mewajibkan penggunaan analisis gender menyusun 

kebijakan strategis dan kebijakan operasional (KPPPA, 2010: 1).   

PPRG merupakan perencanaan yang disusun dengan 

mempertimbangkan empat aspek, yaitu: akses, partisipasi, kontrol, 

dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-

laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut 

mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan pihak 

perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun 

dalam pelaksanaan kegiatan.  PPRG bukanlah sebuah proses yang 

terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan 

rencana dan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari 

laki-laki. Penyusunan PPRG bukan tujuan akhir, melainkan merupakan 

sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan 

dalam penerima manfaat pembangunan. (KPPPA, 2012: 1-2). 

 
1. Upaya Melaksanan PPRG 

 
a. PPRG dilakukan dengan memasukan perbedaan perempuan dan 

laki-laki dalam proses penyusunan kebijakan dan program 

pembangunan daerah. 

b. PPRG dapat mempertajam analisis kondisi daerah karena terpetakan 

kesenjangan dalam pembangunan manusia sesui data terpilah. 

c. PPRG membantu mempertajam target group. 

d. Tidak selalu berupa penambahan program baru dan biaya tambahan 
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e. Pemberdayaan perempuan sebagai urusan wajib tidak mampu 

menjawab semua isu gender di berbagai bidang (KPPPA, 2011: 4). 

BAHASAN 2 TUJUAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

GENDER 

 

Para pengambil kebijakan seringkali beranggapan tidak perlu 

melakukan analisis gender karena menambah rumit proses 

penyusunan perencanaan program dan kegiatan. Akibatnya, 

perencanaan yang disusun tidak memperhitungkan 

perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. Oleh 

sebab itu, penyusunan PPRG mempunyai tujuan:  

 

a. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pengambil 

keputusan tentang pentingnya isu gender dalam kebijakan 

pembangunan dan pentingnya upaya untuk mempercepat 

terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender sesuai dengan tugas 

dan fungsi masing-masing OPD. 

b. Memastikan bahwa alokasi anggaran pembangunan dan 

penggunaan belanja/ pengeluaran pembangunan akan menjamin 

adanya manfaat yang adil bagi kesejahteraan laki-laki dan 

perempuan. 

c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran, serta 

membangun transparansi anggaran dan akuntabilitas pemerintah 

daerah dalam mewujudkan kesetaraan (equity) 

d. Membantu mengurangi kesenjangan gender dan menghapus 

diskriminasi terhadap perempuan dan atau laki-laki dalam 

pembangunan. 

e. Meningkatkan partisipasi masyarakat, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam penyusunan perencanaan anggaran, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi. 

f. Menjamin agar kebutuhan dan aspirasi laki-laki dan perempuan dari 

berbagai kelompok sosial (berdasarkan jenis kelamin, usia, ras, 

suku, dan lokasi) dapat diakomodasikan ke dalam 

belanja/pengeluaran (lihat KPPPA, 2010: 9). 
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BAHASAN 3 KATEGORI ANGGARAN RESPONSIF GENDER 

 

Perencanaan responsif gender diharapkan dapat 

menghasilkan anggaran respsonsif gender, dimana kebijakan 

pengalokasian anggaran disusun untuk mengakomodasi kebutuhan 

yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. 

 

2. Anggaran Responsif Gender Menurut Perwal Kota  

Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender 

 

a. Penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perwal 

Yogyakarta Tahun 2018 diharapkan  dapat menghasilkan ARG yang 

ekonomis, efektif, efisien dan mengurangi kesenjangan tingkat 

penerima manfaat pembangunan.  

b. Tujuan ARG sebagaimana dimaksud pada ayat tersebut, berikut: 

1) Meningkatkan partisipasi dan kontrol bagi perempuan dan laki-laki  

dalam proses penyusunan perencanaan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan evaluasi;  

2) Mengurangi kesenjangan dan meningkatkan pemanfaatan hasil 

pembangunan antara perempuan dan laki-laki; dan  

3) Menghapus diskriminasi dan mewujudkan kesetaraan Gender 

dalam pemenuhan hak dasar perempuan dan laki-laki.  

 

3. Hal-hati, diperhatikan dalam menerapkan Anggaran 

Responsif Gender (ARG) di Kota Yogyakarta 

 

a. Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output 

dengan  memperhitungkan relevansi antara komponen input dan 

output. 

b. Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan 

untuk: 

1) Penugasan prioritas pembangunan nasional, pencapaian 

Sustainable Development Goals (SDGs) serta mendukung 

ketercapaian visi dan misi daerah 
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2) Pelayanan kepada masyarakat (service delivery) dan atau 

3) Pelembagaan PUG 

c. ARG harus mampu menjawab kebutuhan setiap warga negara 

secara adil dan setara. 

d. ARG harus mampu memberi manfaat yang adil dan setara bagi 

perempuan dan laki-laki. 

 

4. Manfaat ARG  sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Bagi Daerah 

 

a. Sebagai instrumen untuk melaksanakan komitmen dalam 

pencapaian kesetaraan dan keadilan Gender; 

b. Sebagai fungsi ekonomi juga berfungsi sebagai distribusi 

pemerataan; 

c. Dapat mengetahui sejauh mana dampak dari alokasi anggaran 

berpengaruh terhadap kesetaraan Gender; 

d. Mengurangi/menghilangkan  kesenjangan prioritas; 

e. Memberikan ruang untuk mengetahui fokus pembiayaan kepada 

kelompok marginal; 

f. Terwujudnya keseimbangan dan sustainable dalam pembangunan;  

g. Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas kebijakan.  

 

5. Manfaat ARG sebagaimana Pasal 15 ayat (1) Perwal Kota 

Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 Bagi Masyarakat 

  

a. Menyediakan informasi untuk menentang diskriminasi untuk 

keadilan bagi perempuan dan laki-laki;  

b. Mengakui kebutuhan laki-laki dan perempuan yang paling miskin 

dan tidak berdaya dalam pembangunan; dan 

c. Memperkuat advokasi dalam pemantauan dan perubahan anggaran. 
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6. Karakteristik ARG sebagaimana Pasal 15 ayat (1) 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 

 

a. Bukan merupakan anggaran yang terpisah bagi laki-laki atau 

perempuan; 

b. Meningkatkan keterlibatan aktif stakeholder perempuan; dan 

c. Monitoring dan evaluasi belanja Pemerintah Daerah yang dilakukan 

dengan responsif Gender. 

 

7. Prinsip ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 

(1) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 

 

a. Bukan merupakan anggaran yang terpisah untuk laki laki dan 

perempuan; 

b. Sebagai anggaran yang menjembatani kesenjangan status, peran, 

dan tanggung jawab antara laki laki dan perempuan; 

c. Bukan dasar untuk memintakan tambahan alokasi anggaran; 

d. Adanya ARG tidak berarti adanya penambahan dana yang 

dikhususkan untuk satu jenis kelamin; 

e. Tidak dapat diartikan pada pembagian alokasi dana 50% (lima 

puluh persen) untuk laki laki dan 50 % (lima puluh persen) untuk 

perempuan; dan  

f. Tidak semua program dan kegiatan mendapatkan koreksi agar 

menjadi responsif Gender.  

 

8. Integrasi Anggaran Responsif Gender  dalam Anggaran 

Kinerja Menurut Perwal Kota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 

2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

 

a. ARG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan 

Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tidak dapat berjalan 

sendiri  sehingga harus diselaraskan dalam penganggaran berbasis 

kinerja.  
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b. ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk 

memberi kontribusi penting dalam perkembangan anggaran 

berbasis kinerja.  

c. ARG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki peran penting 

bagi kerangka anggaran kinerja karena keberadaan informasi 

Gender dan data pilah memberi informasi yang berguna dalam 

pencapaian anggaran kinerja.  

d. Kriteria kinerja  yang mendasari anggaran berbasis kinerja yaitu: 

1) Ekonomi, yang digunakan untuk menilai input dan bagaimana 

nilai  ekonomi dari sumber daya bisa dikonversi secara tepat ke 

dalam rumusan input contoh biaya bangunan menggunakan 

input.  

2) Efisiensi, yang berguna untuk menilai output dan menunjukkan 

seberapa bagus institusi yang menghasilkan output berupa 

barang atau jasa layanan, contoh biaya per unit dari servis 

kesehatan reproduksi, waktu pemrosesan pengajuan proposal 

dana bergulir untuk kelompok ekonomi perempuan.  

3) Efektivitas, yang menunjukkan seberapa bagus output dari 

sebuah layanan yang disediakan satu institusi pemerintah 

mencapai outcome yang dirumuskan contoh tingkat deteksi 

penyakit perempuan lansia.  

e. Anggaran kinerja menjelaskan bahwa anggaran itu bukan sekedar 

akuntansi dan keuangan, namun harus ada kesesuaian antara uang, 

kebijakan, tujuan pemerintahan, Gender equality, isu-isu 

strategis,  dan target kinerja.  

f. Isu Gender pada anggaran kinerja, diletakkan pada : 

1) Tujuan yang tercermin dengan jelas mengenai isu gender; 

2) Target dan indikator terpilah tercermin dengan jelas mengenai isu 

Gender;  

3) Target dan indikator yang tercermin dengan jelas mengenai isu  

Gender, misalnya kekerasan terhadap perempuan atau 

mendorong keterlibatan laki-laki dalam program Keluarga 

Berencana.  
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9. Kategori Anggaran Responsif Gender 

 

Anggaran khusus target gender (atau anggaran untuk 

pemenuhan kebutuhan spesiik menurut jenis kelamin) 

adalah alokasi anggaran yang diperuntukkan guna memenuhi 

kebutuhan dasar khusus perempuan atau kebutuhan dasar 

khusus laki-laki berdasarkan hasil analisis gender 

 

a. Anggaran pelembagaan kesetaraan gender (atau 

anggaran untuk affirmative action/tindakan afirmasi) 

adalah alokasi anggaran untuk penguatan pelembagaan PUG, baik 

dalam hal pendataan maupun peningkatan kapasitas sumber daya 

manusia.  

 

b. Anggaran kesetaraan gender (atau pengeluaran secara 

umum) adalah alokasi anggaran untuk mengatasi masalah 

kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan 

termasuk diantaranya kesenjangan pada akses, partisipasi, 

kontrol dan manfaat terhadap sumberdaya pembangunan 

 

 
Gambar 6 Kategori Anggaran Responsif Gender 

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia, 2010. 
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10. Kategori ARG Menurut Perwal Kota  Yogyakarta Nomor 53 

Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender 

 

a. Anggaran Khusus Target Gender, yaitu anggaran yang menyasar 

kelompok Gender tertentu, untuk memenuhi kebutuhan dasar 

khusus laki-laki dan perempuan atau kebutuhan dasar khusus laki-

laki antara lain:  

• Anggaran untuk pelatihan ketrampilan bagi janda miskin; 

• Anggaran untuk penyuluhan kesehatan reproduksi untuk anak 

jalanan perempuan; dan/atau 

• Anggaran untuk pendidikan politik bagi perempuan dari keluarga 

miskin. 

b. Anggaran untuk percepatan pencapaian kesetaraan, yaitu 

anggaran untuk mendorong kesempatan yang sama bagi laki-laki 

dan perempuan dalam jabatan publik antara lain:   

• Anggaran untuk pendidikan staf perempuan; 

• Anggaran untuk perumusan ulang job description jabatan di 

struktur  Pemerintahan Daerah bagi perempuan. 

c. Anggaran yang mengarusutamakan pada semua bidang 

pembangunan antara lain: 

• Anggaran untuk pembangunan jembatan penyeberangan yang 

aman bagi perempuan; 

• Anggaran untuk pembangunan toilet terpisah untuk laki-laki dan 

perempuan; dan/atau 

• Beasiswa pendidikan yang memastikan akses yang sama bagi 

anak perempuan dan laki-laki. 

 

11. Program dan Kegiatan yang Responsif Gender 

 

a. Program dan kegiatan yang terkait dengan pelayanan, mendukung 

prioritas pembangunan Daerah, serta percepatan pencapaian 

standar pelayanan minimal (SPM) dan target pembangunan 

berkelanjutan (TPB) haruslah responsif Gender.  

b. Program dan kegiatan Responsif Gender sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memiliki kriteria:  
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• Program dan kegiatan yang dalam proses penyusunannya 

dilakukan analisis Gender;  

• Program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang 

memenuhi kriteria  yang dijabarkan sebagai berikut:  

- Spesifik,  yaitu indikator kinerja harus jelas dan terfokus, tidak 

menimbulkan interpretasi yang berbeda;  

- Dapat diukur, yaitu indikator kinerja dapat dikuantifikasi dan 

dapat dibandingkan dengan data yang lain secara obyektif;  

- Dapat dicapai, yaitu indikator kinerja dapat berguna apabila 

data target dan realisasi dapat diperoleh dengan ketersediaan 

data;  

- Realistis, yaitu indikator kinerja harus dapat 

mempertimbangkan keterbatasan organisasi termasuk dengan 

masalah biaya; 

- Ketepatan waktu, yaitu indikator kinerja harus 

mempertimbangkan pelaksanaan sesuai waktu yang ditetapkan.  

• Program dan kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai 

dan menerapkan prinsip ekonomis, efisien, efektif, dan 

berkeadilan dalam penyusunan anggarannya;  

• Program dan kegiatan responsif Gender ditandai dengan 

adanya GBS pada tahap penganggarannya. 

 

Tabel 4 Perbedaan Anggaran Khusus Target Gender, Anggaran  
Pelembagaan Kesetaraan Gender dan Anggaran Kesetaraan Gender 

Kategori 
Anggaran 

Anggaran Khusus 
Target Gender 

Anggaran 
Pelembagaan 

Kesetaraan Gender 

Anggaran 
Kesetaraan 

Gender 
Fungsi • Memenuhi 

kebutuhan spesifik 
perempuan dan atau 
laki-laki 

• Meningkatkan indeks 
pemberdayaan 
gender 

• Memperkuat 
prasyarat PUG  

• Mengurangi 
kesenjangan Indeks 
Pembangunan 
Manusia dan Indeks 
Pembangunan 
Gender 

Penerima 
manfaat 

Kelompok rentan 
(korban kekerasan, 
difabel, miskin, 
korban perdagangan 

• Aparat pemerintah 

• Organisasi non-
pemerintah 

• Organisasi sosial 

Perempuan dan laki-
laki 
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orang) perempuan 
dan laki-laki 

masyarakat 

OPD 
Utama 

Utamanya unit/bagian 
yang menangani 
Pemberdayaan 
Perempuan 

Utamanya unit/bagian 
yang menangani 
Pemberdayaan 
Perempuan, Bappeda, 
dan Badan 
Kepegawaian 
Daerah 

Semua OPD 

Contoh 
anggaran 

• Anggaran untuk 
program dan 

kegiatan 
pemberdayaan 
perempuan dengan 
sasaran perempua 

• Anggaran untuk 
program dan 
kegiatan keluarga 
berencana dengan 
sasaran laki-laki 

• Anggaran untuk 
penguatan layanan 
terpadu bagi korban 
perdagangan orang 

 

• Anggaran untuk 
kelompok perempuan 

pada jabatan 
publik/politik 

•  Anggaran untuk 
koordinasi PUG 
danPPRG 

• Angagran untuk 
mendorong regulasi 
Kesetaraan dan 
Keadilan Gender 
(KKG) 

• Anggaran untuk 
penyusunan data 
pilah gender, alat 
analisis gender 

• Anggaran 

penyusunan alat 
analisis gender 

• Anggaran beasiswa 
bagi rumah tangga 

miskin 
• Anggran pelatihan 
tenga kerja migran 

• Anggaran 
penyusunan 
pedoman integrasi 
gender di sektor 
tertentu 

Contoh 
program 
dan 
kegiatan 

• Sosialisasi 

Penghapusan 
perdagangan orang 
laki-laki perempuan 

difabel 
• Klinik KB untuk laki-
laki 

• Bantuan modal 
perempuan difabel. 

• Pendidikan politik 

bagi perempuan 
• Pelatihan PUG bagi 
Pokja PUG 

• Pelatihan PPRG bagi 
Gender Focal Point 

• Penyusunan 
pedoman Anggaran 
Responsif Gender. 

• Penyusunan data pilah g 

• Beasiswa pendidikan 

menengah dan 
pendidikan tinggi 
bagi perempuan dan 

laki-laki di rumah 
tangga miskin 

• Pelatihan tenaga 
pekerja migran 
laki-laki. 

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak Republik Indonesia, 2010. 
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BAHASAN 4 SITEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN 

PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

 

Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender 

1. Seluruh Perangkat Daerah menyusun PPRG dalam Dokumen  

Perencanaan dan dalam RKA/DPA sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan.  

2. Penyusunan PPRG dilaksanakan dengan mengintegrasikan Gender 

dan menggunakan metode Analisis Gender yang berupa GAP.   

3. Perangkat Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan 

tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas penyusunan PPRG.  

4. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan 

mengkoordinasikan, menyinergikan, dan mengharmonisasikan 

penyusunan PPRG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.  

5. Perangkat Daerah yang membidangi pemberdayaan perempuan 

melakukan pendampingan dalam penyusunan PPRG. 

6. Format dan langkah penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud 

dalam Lampiran I Perwal Kota Yogyakarta Nomer 53 Tahun 2018. 

 

1. Data Pembuka Wawasan 

 

a. Dalam penyusunan PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

Perwal Kota Yogyakarta Nomer 53 Tahun 2018 diperlukan  Data  

Pembuka Wawasan.  

b. Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

digunakan untuk menganalisis Gender.  

c. Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:   

• Data pilah berdasarkan jenis kelamin; 

• Data kuantitatif Gender; dan/atau 

• Data berdasarkan insiden khusus. 
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Tabel 5 Data Pembuka Wawasan Menurut Peraturan Walikota 
Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender 

Jenis Data Keterangan 

Data Pilah 

berdasarkan 

jenis 

kelamin 

a. Data kuantitatif dan kualitatif berdasarkan jenis kelamin:  

- Laki-laki dan perempuan; dan 

- Anak laki-laki dan anak perempuan.  

b. Data yang dapat menggambarkan status, peran, kondisi 

umum dari laki laki dan perempuan dalam setiap aspek 

kehidupan di masyarakat, antara lain berupa: 

- Angka melek huruf 

- Tingkat pendidikan 

- Kepemilikan usaha 

- Lapangan pekerjaan 

- Perbedaan upah 

- Kepemilikan rumah dan tanah; dan/atau pinjaman.  

b. Data tentang status, peran, dan kondisi laki-laki dan 

perempuan; 

c. Data yang digunakan untuk mempersempit ruang 

pemecahan masalah pembangunan 

d. Data menurut seks 

e. Data menurut golongan sosial ekonomi 

f. Data menurut umur 

g. Data menurut wilayah 

h. data menurut waktu 

i. Data bidang kesehatan yang memuat:  

- Angka harapan hidup; 

- Penderita HIV/AIDS; 

- Usia perkawinan pertama; dan/atau 

- Pengguna narkotika, psikotropika, zat adiktif lainnya.  

j. Data bidang pendidikan yang memuat data: 

- Angka partisipasi kasar menurut jenjang pendidikan 

yaitu: Sekolah Dasar; Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama atau sederajat; dan Sekolah Lanjutan Tingkat 
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atas atau sederajat.  

- Angka partisipasi sekolah menurut kelompok umur 

yaitu: usia 7 - 12 tahun; usia 13 - 15 tahun; dan usia 

16 - 18 tahun. 

- Angka partisipasi murni menurut jenjang pendidikan 

yaitu: Sekolah Dasar; Sekolah Lanjutan Tingkat 

Pertama atau sederajat; dan Sekolah Lanjutan Tingkat 

atas atau sederajat.  

- Angka melek huruf menurut kelompok umur yaitu: usia 

15 - 19 tahun; usia 20 - 24 tahun; usia 25 - 29 tahun; 

usia 30 - 34 tahun; usia 35 - 39 tahun; usia 40 - 44 

tahun; usia 45 - 49 tahun; usia 50 54 tahun; usia 55 – 

59 tahun; dan usia 60 tahun keatas.  

- Angka putus sekolah menurut jenjang pendidikan: 

Sekolah Dasar; Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau 

sederajat; dan Sekolah Lanjutan Tingkat atas atau 

sederajat.  

- Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang 

ditamatkan; 

- Rata-rata lama sekolah; 

k. Data bidang ekonomi dan ketenagakerjaan: 

- Tingkat partisipasi angkatan kerja 

- Perkiraan tingkat daya beli; 

- Kepala keluarga miskin; 

- Tenaga kerja migran, meliputi:  angkatan kerja antar 

daerah; dan angkatan kerja antar negara.  

- Pekerja di sektor formal; 

- Pekerja di sektor informal petani; peternak; nelayan.  

- Usaha Mikro Kecil dan Menengah; 

- Keanggotaan koperasi; 

- Penerima kredit/pinjaman dari lembaga keuangan; 

- Pengangguran; 

- Pekerja tak dibayar; 

- Pekerja menurut lapangan usaha, status perkerjaan, 
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dan jenis pekerjaan. 

l. Data bidang politik dan pengambilan keputusan: 

- Partisipasi di lembaga legislatif; 

- Partisipasi di lembaga yudikatif; 

- Partisipasi di lembaga eksekutif, meliputi:  aparatur 

sipil negara menurut jabatan struktural; aparatur sipil 

negara menurut jabatan fungsional; aparatur sipil 

negara menurut pangkat dan golongan; camat; lurah.  

- Pengurus dan anggota organisasi sosial dan politik, 

antara lain: keanggotaan partai politik; pengurus 

harian partai politik; dan/kaukus perempuan politik;  

- Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan; 

- Keanggotaan dan pengurus serikat pekerja.  

m. Data bidang hukum dan sosial-budaya: 

- Penghuni Lembaga Pemasyarakatan; 

- Penghuni Rumah Tahanan; 

- Penduduk lanjut usia, meliputi: penduduk lanjut usia 

menurut pendidikan yang amatkan; penduduk lanjut 

usia menurut aktivitas yang dilakukan;dan/atau angka 

kesakitan lanjut usia. 

- Penyandang cacat, yang meliputi:  penyandang cacat 

menurut pendidikan yang ditamatkan;dan penyandang 

cacat menurut aktivitas yang dilakukan. 

- Pengungsi akibat konflik/bencana. 

Data 

kuantitatif 

Gender; 

dan/atau 

 

Data statistik; 

a. Data Badan Pusat Statistik; 

b. Data sektor; 

c. Data sekunder lainnya berdasarkan jenis kelamin;  

d. Data pengalaman sebagai berikut:   

- Perempuan dalam kehamilan dan persalinan; 

- Laki-laki sebagai kepala kelurga; dan/atau 

- Pengalaman korban kekerasan.   

Data pengalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf e diperoleh dari kegiatan Focus Group 
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Discusstion dan Oberservasi. 

Data 

berdasarkan 

insiden 

khusus 

a. Data kesenjangan laki-laki atau perempuan tentang 

temuan penelitian endemik kanker leher rahim di 

Daerah terdampak;  

b. Data kesenjangan yang menimpa kelompok rentan 

tentang jumlah penyandang cacat berdasarkan jenis 

kelamin;  

c. Data  tentang jumlah kasus HIV/AIDS ibu dan anak; 

d. Data  tentang kematian ibu melahirkan antara lain:  

- penyebab kematian saat melahirkan; dan/atau 

- cakupan pertolongan yang dilakukan saat persalinan.  

e. Data kunjungan ibu hamil (K1/K4) ke Posyandu dan 

Puskesmas; 

f. Data imunisasi Tetanus Toxoid (TT) pada ibu hamil;  

g. Data ibu hamil yang mendapat Tablet Zat Besi (Fe); 

h. Data  tentang aborsi pada remaja putri meliputi data 

tentang korban, terdiri atas: 

- Kategori dan usia, yaitu: anak dengan usia 0<18 

tahun; remaja dengan usia 18-24 tahun;dan dewasa 

dengan usia 25 tahun keatas.  

- Tingkat pendidikan;  

- Status pekerjaan;  

-  status perkawinan;  

-  jenis kekerasan;  

- Tempat kejadian; dan 

g. Jenis pelayanan yang diberikan.  

- Pelaku, yang terdiri atas: tingkat pendidikan; umur; 

status pekerjaan; dan hubungan dengan korban. 

 

2. Data Pembuka Wawasan mempunyai fungsi: 

 

a. Sebagai data base untuk mengungkapkan kesenjangan antara 

perempuan dan laki-laki; 

b. Sebagai informasi yang dibutuhkan bagi semua pihak untuk 

mewujudkan kesetaraan Gender 
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c. Sebagai pertimbangan dalam menentukan alokasi sumber daya; 

d. Sebagai input untuk melakukan Gender  analisis; 

e. mengidentifikasi masalah, membangun opsi, dan memilih yang 

paling  

f. Efektif untuk mendapatkan manfaat secara optimal bagi perempuan 

maupun laki-laki; memahami kontribusi ekonomi, keadaan, dan 

realitas sesungguhnya kehidupan perempuan maupun laki-laki; dan  

g. Melihat dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan 

dan laki-laki dengan cara melaksanakan:   

• Evaluasi; 

• Monitoring; 

• Mengukur kemajuan;dan 

• Mengukur outcome. 

 

3. Prinsip-prinsip Data Pembuka Wawasan sebagai berikut:  

 

a. Spesifik, artinya menggambarkan secara spesifik indikator Gender 

dan anak; 

b. Dapat diukur, artinya dengan menggunakan metodologi konsep, 

definisi, klasifikasi, dan ukuran statistik sesuai standar; 

c. Dapat dipercaya,  dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan 

penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan 

prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;  

d. Sesuai, artinya masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, 

pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas 

kebijakan/program/kegiatan pembangunan pemberdayaan 

perempuan dan perlindungan anak; dan berkelanjutan.  

 
4. Teknik Pengumpulan Data Pembuka Wawasan 

 

a. Teknik Pengumpulan Data Pembuka Wawasan terdiri atas: 

- teknik pengumpulan data primer; dan 

- teknik pengumpulan data sekunder.  



 

45 

 

b. Teknik pengumpulan Data Pembuka Wawasan khususnya data 

primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan 

dengan:  

a. survei lapangan; 

b. focus group discussion; 

c. need assessment; 

d. pengukuran sampel; dan 

e. identifikasi.  

 

c. Teknik pengumpulan Data Pembuka Wawasan khususnya data 

sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain 

dilaksanakan dengan memperoleh data dari: 

  
a. sistem pencatatan dan pelaporan; dan 

b. data dan informasi yang bersumber dari  

    luar sistem pencatatan dan pelaporan. 

 

d. Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

diolah melalui teknik: 

 
a. tabulasi; 

b. tes statistik; dan/atau  

c. klasifikasi.  

 

e. Data Pembuka Wawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dapat dimanfaatkan untuk:  

 

a. penyusunan perencanaan, kebijakan, dan program; 

b. implementasi kebijakan dan program yang dilaksanakan dengan 

mencermati hasil-hasil pembangunan; dan/atau 

c. baseline data agar dapat mengurangi kesenjangan antara 

perempuan dan laki-laki dalam akses, partisipasi, kontrol, dan 

manfaat pembangunan. 
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BAGIAN 4 
PENGENALAN ANALISIS GENDER MODEL 

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 
 

4.1 Tujuan  
 
 

Meningkatkan pengetahuan aparatur pemerintah daerah Kota 
Yogyakarta tentang analisis gender model Gender Analysis 
Pathway (GAP). 
 

4.2 Output 
 
  
Aparatur Pemerintah Kota Yogyakarta data mengetahui dan 
memahami tujuan GAP  dan mampu membuat GAP sesuai contoh 

 

4.3 Rigkasan 
 

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis 

gender yang dapat  digunakan untuk membantu para perencana 

dalam melakukan pengarusutamaan  gender dalam perencanaan 

kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan 

GAP, para perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan 

dapat mengidenti!kasi kesenjangan gender (gender gap) dan 

permasalahan gender (gender issues) sekaligus menyusun rencana 

kebijakan/ program/ kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk 

memperkecil atau menghapus kesenjangan gender tersebut. 

(Bappenas, 2001). 

Terdapat 9 (sembilan) langkah yang harus dilakukan dalam 

melaksanakan GAP.  Langkah tersebut terbagi dalam 3 (tiga) tahap, 

yaitu tahap analisis kebijakan yang responsif gender, tahap formulasi 

kebijakan yang responsif gender dan tahap pengukuran hasil. Dengan 

analisis gender model GAP maka etiap OPD dapat merumuskan 

kebijakan/program/kegiatan responsif gender sesuai tugas dan 

fungsinya. 
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BAHASAN 1 PENGERTIAN GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 

 

Gender Analysis Pathway (GAP) adalah suatu alat analisis 

gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam 

melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan/ 

program/ kegiatan pembangunan. Dengan menggunakan GAP, para 

perencana kebijakan/program/kegiatan pembangunan dapat 

mengidentifikasi kesenjangan gender (gender gap) dan permasalahan 

gender (gender issues) serta sekaligus menyusun rencana 

kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang ditujukan untuk 

memperkecil atau menghapus kesenjangan gender (Bappenas, 2001). 

BAHASAN 2 TUJUAN PELAKSANAANN GAP 

 

Gender Analysis Pathway (GAP) dilakukan untuk: 

1. Membantu perencana dalam menyusun perencanaan program 

responsif gender 

2. Mengidentifikasi kesenjangan gender dilihat dari akses, partisipasi, 

kontrol  dan manfaat yang diperoleh laki-laki maupun perempuan. 

2. Mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender. 

3. Merumuskan permasalahan akibat adanya kesenjangan gender. 

4. Mengidentikasi langkah atau tindakan intervensi yang diperlukan 

 

Catatan Langkah Analisis GAP:  

• Implementasi GAP sebagaimana matriks GAP 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.  
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BAHASAN 3 LANGKAH-LANGKAH GAP 

 

Tabel 6 Langkah-langkah Gender Analysis Pathway (GAP) 

LANGKAH 
GAP 

PENJELASAN URAIAN 

TAHAP I ANALISIS KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER 

Langkah 1 

Pilih 

kebijakan/   

program/ 

kegiatan 

yang akan 

dianalisis 

1.Memilih 

kebijkaan/progra

m kegiatan yang 

hendak dianalisis 

2.Menuliskan 

tujuan 

3.Kebijakan/progra

m/kegiatan  

-  

 

Pilih Kebijakan/ program/ 

kegiatan yang akan dianalisis 

Kebijakan/ program/ kegiatan yang 

dipilih hendaknya mempunyai daya 

ungkit yang besar dalam 

mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender ataupun 

mendukung kebijakan prioritas 

pemerintah seperti: Sustainable 

Development Goals (SDGs), 

Education for All (EFA), dll.   

Dengan cara ini, maka kebijakan/ 

program/ kegiatan yang dipilih 

diharapkan mampu mewujudkan 

visi misi Kepala Daerah, program 

prioritas nasional ataupun 

komitmen internasional seperti 

SDGs, EFA, dll. 

• Langkah berikut setelah memilih 

program adalah mengidentiikasi 

tujuan program/ kegiatan 

pembangunan yang ada.  Pada 

tahap ini, analis perlu mencermati 

dokumen kebijakan yang sudah 

ada seperti RPJMD/ Renstra 

OPD/Renja OPD. Selanjutnya 

tuliskan tujuan program/ kegiatan 

ke dalam tabel kerja GAP. 

Langkah 2 1. Menyajikan data Sajikan data pembuka 
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Menyajikan 

data 

pembuka 

wawasan 

pembuka 

wawasan yang 

terpilah menurut 

jenis kelamin  

2. Data terpilah bisa 

berupa data 

statistik yang 

kuantitatif atau 

kualitatif, 

misalnya hasil 

survey, hasil 

FGD, review 

pustaka, hasil 

kajian, hasil 

pengamatan, 

atau hasil 

intervensi 

kebijakan/progra

m/kegiatan yang 

sedang dilakukan  

wawasan terpilah menurut 

jenis kelamin 

Pengertian Data Terpilah  

Data terpilah berdasarkan jenis 

kelamin (sex-disaggregated data) 

adalah data kuantitatif atau data 

kualitatif berdasarkan jenis kelamin 

yang menggambarkan peran dan 

kondisi umum mereka dalam setiap 

aspek kehidupan di masyarakat. 

Selain itu, data terpilah berdasarkan 

jenis kelamin dapat pula berupa 

data yang menjelaskan insiden 

khusus yang tidak bisa 

diperbandingkan antar jenis kelamin 

seperti Angka Kematian Ibu (AKI), 

kanker leher rahim, korban 

kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), korban perdagangan orang 

(trafficking).  

• Dalam melakukan analisis, 

perencana harus menyajikan data 

baik secara kuantitatif maupun 

kualitatif. Selanjutnya dicermati:  

- Siapa yang tertinggal 

- Apakah ketertinggalan tersebut 

semakin mengicil dari tahun ke 

tahun atau justru sebaliknya 

• Ketertinggalan salah satu jenis 

kelamin dibandingkan jenis 

kelamin lainnya dapat dihitung 

berdasarkan disparitas gender 

ataupun indeks paritas gender.  

• Disparitas Gender adalah selisih 
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antara kinerja pembangunan pada 

perempuan dikurangi kinerja 

pembangunan pada laki-laki. Jika 

disparitas gender = 0, berarti  

tidak ada kesenjangan gender; 

jika > 0 berarti ada kesenjangan 

gender dimana laki-laki lebih 

tertinggal dibandingkan 

perempuan; jika < 0 berarti ada 

kesenjangan gender dimana 

perempuan lebih tertinggal 

dibandingkan laki-laki. 

• Indeks Paritas Gender adalah rasio 

kinerja pembangunan pada 

penduduk perempuan terhadap 

penduduk laki-laki. Jika indeks = 1 

berarti tidak ada kesenjangan 

gender; jika indeks > 1 berarti ada 

kesenjangan gender dimana laki-

laki lebih tertinggal dibandingkan 

perempuan, jika indeks < 1 berarti 

ada kesenjangan gender dimana 

perempuan lebih tertinggal 

dibandingkan laki-laki 

• Kegunaan Data Terpilah 

Data terpilah menurut jenis 

kelamin berguna untuk: 

- Mengetahui perbedaan 

keadaan perempuan dan laki-

laki berdasarkan tempat dan 

waktu yang berbeda. 

- Melihat hasil intervensi 

pembangunan terhadap  

perempuan dan laki-laki. 
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- Memberi input/masukan untuk 

melakukan analisis gender. 

- Mengidentifikasi masalah, 

membangun opsi dan memilih 

opsi yang paling efektif untuk 

mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender. 

• Jenis Data Terpilah 

Jenis data terpilah menurut jenis 

kelamin dapat dibedakan dalam: 

- Data Time Series, yaitu data 

yang menggambarkan perbedaan 

keadaan perempuan dan laki-laki 

dan atau keadaan insiden khusus  

berdasarkan perbedaan waktu. 

- Data Spasial, yaitu data yang 

menggambarkan perbedaan 

keadaan perempuan dan laki-laki 

dan atau keadaan insiden khusus  

berdasarkan perbedaan wilayah.  

- Data yang bersifat khusus 

yaitu data yang menunjukkan 

insiden khusus seperti Angka 

Kematian Ibu (AKI), kekerasan 

terhadap perempuan, korban 

HIV/AIDs. 

- Data hasil kegiatan, yaitu data 

yang menunjukkan hasil kegiatan 

seperti peserta pelatihan/ kursus. 

• Data dapat disajikan secara: 

- Data statistik kuantitatif, yaitu 

data berupa angka-angka. 

- Data kualitatif, seperti data yang 

diperoleh dari observasi, Focus 
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Group Discussion (FGD), 

wawancara mendalam, atau data 

hasil riset kualitatif. 

• Sumber Data Terpilah berupa: 

- Hasil baseline  study 

- Hasil intervensi 

kebijakan/program/ kegiatan 

yang sedang dan sudah 

dilakukan/data yang berupa 

pencatatan pelaporan internal 

OPD tentang intervensi yang 

sudah dan sedang dilakukan  

Langkah 3 

Mengenali 

faktor 

kesenjangan 

gender 

Menemukenali dan 

mengetahui ada 

tidaknya faktor 

kesenjangan 

gender, dari segi 

akses, partisipasi, 

kontrol, dan 

manfaat (APKM) 

Temu kenali isu gender di 

proses perencanaan kebijakan/ 

program/ kegiatan 

Isu gender pada proses 

perencanaan kebijakan/ program/ 

kegiatan dapat dilihat pada aspek 

Akses, Partisipasi, Kontrol dan 

Manfaat APKM. Sebagai berikut:  

• Data akses, adalah data tentang 

peluang memanfaatkan 

sumberdaya, mencakup: (1) 

sumberdaya alam; (2) 

sumberdaya manusia; (3) 

sumberdaya keuangan; dan (4) 

ketersediaan layanan pemerintah. 

Contoh data akses adalah: 

- Proporsi  laki-laki dan perempuan 

yang berpeluang mengolah hasil 

hutan hutan 

- Proporsi laki-laki dan perempuan 

yang mengikuti pelatihan 

pemanfaatan hasil hutan 
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- Jumlah laki-laki dan perempuan 

yang mendapat akses bantuan 

modal usaha 

- Jumlah ibu yang melahirkan di 

Rumah Bersalin 

• Data partisipasi adalah data 

yang menunjukan Knowledge, 

Attitude, Practice dari seseorang, 

kelompok, atau masyarakat dalam 

aktivitas pembangunan, mencakup 

aktivitas perencanaan, 

pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi. Contoh data partisipasi: 

- Perencanaan:  jumlah 

perempuan dan laki-laki peserta  

Musrenbang  

- Pelkasanaan: jumlah perempuan 

dan laki-laki sebagai ketua sidang 

komisi dalam Musrenbang. 

- Monitoring dan evaluasi: jumlah 

perempuan dan laki-laki yang 

terlibat dalam pendataan 

penduduk miskin. 

• Data kontrol adalah data yang 

menunjukan kemampuan 

seseorang dan atau masyarakat 

untuk mengambil keputusan guna 

melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. Contoh data kontrol: 

- Individu, misalnya jumlah 

perempuan yang mampu 

memutuskan untuk 

memanfaatkan bantuan modal 

usaha dalam pengembangan 
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ekonomi kreatif. 

- Kelompok/masyarakat, misalnya 

jumlah perempuan pengurus 

koperasi usaha bersama. 

• Data manfaat adalah data dari 

manfaat hasil pembangunan yang 

dirasakan secara langsung 

maupun tidak langsung oleh 

masyarakat. Misalnya jumlah 

penerima bantuan sosial tahun 

tertentu, proporsi petani 

perempuan yang meningkat 

pendapatannya setelah menerima 

bantuan alat produksi pertanian, 

data kecenderungan (trend) dari 

suatu kejadian, atau fenomena 

yang berkembang, seperti: 

- Indeks Pembangunan Gender) 

selama 3 (tiga) tahun atau  

- data APK selama 3 tahun). 

Langkah 4 

Menemuken

ali sebab 

kesenjangan 

internal 

Temu kenali isu 

gender di internal 

lembaga, misalnya 

terkait dengan 

produk hukum, 

kebijakan, atau 

pemahaman yang 

masih kurang 

diantara pengambil 

keputusan dalam 

internal 

lembaga/OPD/Kem

antren/Kelurahan 

Temu kenali isu gender di 

internal lembaga/Budaya 

organisasi/ OPD/ Kemantren/ 

Kelurahan 

Pada tahap ini analisis perlu 

menemukenali isu gender di internal 

lembaga/ OPD/ Kemantren/ 

Kelurahan  seperti ada tidaknya 

produk hukum yang mendukung 

kesetaraan dan keadilan gender, 

ada tidaknya kebijakan yang 

mendorong terwujudnya kesetaraan 

dan keadilan gender, ada tidaknya 

pemahaman pengambil keputusan 
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dan perencana pada internal 

lembaga tentang kesetaraan dan 

keadilan gender, ada tidaknya 

budaya organisasi yang mendorong 

terwujudnya kesetaraan dan 

keadilan gender.  

• Contoh produk hukum di internal 

lembaga, misalnya peraturan 

Gubernur/ Bupati/ Walikota 

tentang uji coba PPRG, komitmen 

pimpinan lembaga untuk 

mengintegrasikan gender sebagai 

bagian dalam menjalankan tugas 

dan fungsi OPD-nya. 

• Contoh kebijakan yang mendorong 

terwujudnya kesetaraan dan 

keadilan gender, misalnya 

kebijakan daerah yang 

menugaskan setiap OPD 

menyusun data terpilah menurut 

jenis kelamin sesuai bidang OPD. 

• Contoh pemahaman pengambil 

keputusan guna mengintegrasikan 

gender, misalnya pemahaman 

konsep Kesetaraan dan Keadilan 

Gender yang relevan dengan 

tugas dan fungsi OPD-nya, 

ketrampilan melakukan analisis 

gender, dan ketrampilan 

menyusun PPRG sesuai tugas dan 

fungsi OPD-nya. 

• Contoh budaya organisasi, 

misalnya dibuatnya kesepakatan 

pada internal organisasi untuk 
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mewujudkan kesetaraan dan 

keadilan gender yang dapat 

dituangkan dalam media 

komunikasi, informasi dan edukasi 

seperti banner, spanduk, leaflet, 

peraturan pimpinan OPD, dsbnya.  

Langkah 5 

Menemuken

ali sebab 

kesenjangan 

eksternal 

Temu kenali isu 

gender di eksternal 

lembaga, misalnya 

budaya 

(patriarki/matriarki)

, gender stereotipi 

(laki laki selalu 

dianggap sebagai 

kepala keluarga) 

Temu kenali isu gender di 

eksternal lembaga 

Pada tahap ini analisis perlu 

menemukenali isu gender di 

eksternal lembaga seperti:  

• masih kuatnya budaya patriarki 

• adanya gender stereotipi 

• adanya sub-ordinasi 

• adanya beban ganda 

• adanya marginalisasi 

• adanya kekerasan terhadap salah 

satu jenis kelamin.  

Budaya patriarki cenderung 

menempatkan perempuan sebagai 

pelengkap, menduduki posisi ke-

dua, menduduki peran lebih rendah 

dibandingkan laki-laki, menganggap 

perempuan lemah, menganggap 

laki-laki sebagai kepala keluarga, 

menganggap perempuan 

bertanggung jawab penuh terhadap 

seluruh pekerjaan RT,  

menganggap perempuan tidak bisa 

memimpin dll. 

TAHAP II FORMULASI DAN RENCANA AKSI KE DEPAN 

Langkah 6 

Reformulas

i tujuan 

Merumuskan kembali 

tujuan kebijakan/ 

program/ kegiatan 

Reformulasi Tujuan 

Pada tahap formulasi dan rencana 

aksi ke depan terdapat 2 (dua) 
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 yang responsif 

gender 

langkah yang harus dilakukan: 

• Merumuskan kembali tujuan 

kebijakan/ program/ kegiatan agar 

menjadi responsif gender; 

• Menyusun rencana aksi yang 

responsif gender.  

Pada umumnya tujuan 

kebijakan/program/ kegiatan 

cenderung bersifat netral gender 

sehingga belum mampu menjamin 

ketercapaian kesetaraan dan 

keadilan gender. Oleh karena itu, 

analis kebijakan/program/ kegiatan 

harus mereformulasi tujuan 

kebijakan/program/kegiatan yang 

semula netral gender menjadi 

responsif gender. Apabila rumusan 

tujuan kebijakan/program/ kegiatan 

sejak awal sudah responsif gender, 

maka analis tidak perlu 

mengubahnya. 

Langkah 7 

Rencana 

Aksi 

1. Menetapkan 

rencana aksi 

2. Rencana aksi 

diharapkan 

mengatasi 

kesenjangan 

gender yang 

teridentifikasi di 

langkah 3,4, dan 5. 

Rencana Aksi Ke depan 

Pada tahap ini, analis kebijakan 

perlu merumuskan rencana aksi 

yang responsif gender atau yang 

mampu mengatasi kesenjangan 

gender yang teridentifikasi pada 

langkah 3, 4 dan 5. 

TAHAP III PENGUKURAN HASI 

Langkah 8  

Data Dasar 

1. Menetapkan data 

dasar yang dipilih 

untuk mengukur 

Penetapan Baseline Data 

• Penetapan baseline data dilakukan 

untuk mengukur kemajuan  
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kemajuan 

(progress) 

2. Data yang 

dimaksud diambil 

dari data 

pembuka 

wawasan yang  

diungkapkan 

pada langkah 2 

yang terkait 

dengan tujuan 

kegiatan dan 

output kegiatan 

(progress) dari program/ kegiatan 

yang telah direncanakan.  Baseline 

data diambil dari data pembuka 

wawasan sebagaimana telah 

dilakukan pada langkah ke-2 yang 

secara substantif bisa digunakan 

sebagai dasar awal penetapan 

kinerja kegiatan (output) dan 

kinerja program (outcome).    

• Baseline data kolom 8 dapat 

disesuaikan untuk mendukung 

pelaksanaan rencana aksi kolom 7. 

Langkah 9 

Indikator 

Gender 

Menetapkan 

indikator gender 

sebagai 

pengukuran hasil 

melalui ukuran 

kuantittaif maupun 

kualitatif 

Tetapkan Indikator Gender 

• Indikator gender merupakan 

ukuran kuantitatif maupun 

kualitatif untuk memperlihatkan 

adanya upaya memperkecil 

kesenjangan gender sebagai hasil 

dan manfaat dari pelaksanaan 

kebijakan/ program/ kegiatan.  

• Indikator gender  dibedakan dalam 

output dan outcome.  

• Output adalah barang, jasa atau 

fasilitas lain yang diterima oleh 

sekelompok masyarakat tertentu, 

baik kelompok sasaran maupun 

kelompok lain yang tidak 

dimaksudkan/disentuh  kebijakan.  

• Outcome atau dampak adalah 

perubahan kondisi !sik mapun 

sosial sebagai akibat dari output 

kebijakan. (Dunn, 1984: 280 dalam 

Wibawa, dkk, 1994: 5-6).  
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• Dalam konteks gender, indikator 

gender pada output ditunjukkan 

dengan  barang, jasa atau fasilitas 

lain yang diterima oleh perempuan 

maupun laki-laki.  

• Indikator gender pada dampak 

adalah perubahan kondisi fisik 

mapun sosial perempuan dan laki-

laki sebagai akibat dari output 

kebijakan. 

 

BAHASAN 4 FORMAT GAP 

 

Format isian GAP dapat dibuat landscape ataupun portrait. Pilihan 

format landscape atau portrait lebih mengacu pada kemudahan para 

perencana OPD/Kemantren/Kelurahan dalam pengisian dan atau 

mengacu pada pedoman yang berlaku di masing-masing daerah. 

 

Tabel 7 Format GAP (portrait) 

KOP LEMBAGA 

KOLOM 

1 

Nama OPD/ 

Kemantren/ 

Kelurahan 

 

Program 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:  

• Mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan nasional dan target-target SPM 

dan SDGs. 

• Merupakan prioritas pembangunan daerah  
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• Mempunyai alokasi anggaran yang besar  

• Penting terkait isu gender.  

Kegiatan Pilih kegiatan yang relevan dengan program 

yang akan dijalankan 

Indikator 

Kinerja 

Isikan data kuantitatif dan kualitatif untuk 

menunjukan adanya indikator ketercapaian 

tujuan program 

Tujuan Tuliskan apa hasil yang diharapkan dari 

pelaksanaan program/kegiatan 

Tujuan yang dituliskan disini adalah tujuan yang 

tertuang dalam dokumen program/kegiatan 

masing-masing OPD 

KOLOM 

2 

Data pembuka 

wawasan (data 

pilah gender) 

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.  

KOLOM 

3 

ISU 

GEN

DER 

Faktor 

kesenjang

an/perma

salahan 

(Akses, 

Partisipasi

, Kontrol, 

Manfaat) 

Berisi hasil 

identifikasi faktor-

faktor penyebab 

kesenjangan 

berdasarkan: 

Akses, Partisipasi, 

Kontrol, Manfaat 

Rumuskan isu gender 

sesuai data ketimpangan 

yang ada pada kolom 2. 

Pilih data yang paling 

substantif menunjukan ada 

ketimpangan gender 

• Akses, yaitu identifikasi 

apakah kebijakan/program 

pembangunan telah 

memberikan ruang dan 

kesempatan yang adil bagi 

perempuan dan laki-laki;  

• Partisipasi, yaitu 

identifikasi apakah 
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kebijakan atau program 

pembangunan melibatkan 

secara adil bagi 

perempuan dan laki-laki 

dalam menyuarakan 

kebutuhan, kendala, 

termasuk dalam 

pengambilan keputusan;  

• Kontrol, yaitu identifikasi 

apakah kebijakan/program 

memberikan kesempatan 

penguasaan yang sama 

kepada perempuan dan laki-

laki untuk mengontrol 

sumberdaya pembangunan. 

• Manfaat, yaitu identifikasi 

apakah kebijakan/program 

memberikan manfaat yang 

adil bagi perempuan dan 

laki- laki 

KOLOM 

4 

Sebab 

kesenjan

gan 

internal 

(di OPD) 

Berisi sebab 

kesenjangan di 

internal lembaga 

(budaya 

organisasi) yang 

menyebabkan 

terjadinya isu 

gender. 

Isikan sebab kesenjangan 

yang berasal dari OPD 

pengusul kegiatan, yaitu: 

• SDM 

• Dana  

• Regulasi 

• Koordinasi 

• Sarpras, Dll 

KOLOM 

5 

Sebab 

kesenjan

gan 

eksternal 

Berisi sebab 

kesenjangan di 

eksternal lembaga, 

yaitu di luar unit 

kerja pelaksana 

program, sektor 

Isikan sebab kesenjangan 

yang berasal dari luar OPD, 

seperti: 

• Budaya  

• Norma 

• Dll 
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lain, masyarakat/ 

lingkungan target 

program. 

KOLOM 

6 

Reformulasi 

tujuan(jika 

sudah 

responsif 

gender tidak 

perlu 

dirumuskan 

lagi) 

• 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. 

• Formulasikan kembali tujuan sebagiaman 

tertuang dalam kom 1. Caranya paling mudah 

adalah dengan copy paste tujuan sebagaimana 

tertulis dalam kolom 1. Seandainya sudah 

responsif gender tidak perlu diubah. Jika masih 

netral atau bias gender bisa diperjelas agar 

menjadi responsif gender 

KOLOM 

7 

Rencana Aksi • Berisi rencana aksi yang mencakup prioritas, 

output dan hasil yang diharapkan dengan 

merujuk isu gender yang telah diidentifikasi. 

Rencana aksi merupakan rencana kegiatan 

untuk mengatasi kesenjangan gender. 

• Isikan aktivitas-aktivitas yang relevan dengan 

kegiatan sebagiaman tertuang dalam kolom 1 

dan pastikan bahwa rincian aktivitas mampu 

menjawab isu gender sebagiamana tertuang 

dalam kolm 3,4, dan 5 

KOLOM 

8 

Data dasar 

terpilah 

(Baseline) 

• 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  

• Isikan data sebagiaman tertuang dalam kolom 

2, pilih data yang secara langsung 

menjelaskan kesenjangan gender dan 
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mendukung rencana aksi kolom 7 

KOLOM 

9 

Output • Rumusan kinerja 

Sebutkan barang, jasa, atau fasilitas lain yang 

diterima oleh kelompok sasaran sebagaimana 

telah dirumuskan dalam tujuan kegiatan 

• Indikator kinerja 

Isikan data kuantitatif dan atau kualitatif untuk 

menunjukan adanya indikator ketercapaian 

tujuan kegiatan 

 Outcome • Rumusan kinerja 

• Indikator kinerja 

• Isikan data kuantitatif dan atau kualitatif untuk 

menunjukan adanya indikator ketercapaian  
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Tabel 8 Lembar Kerja Gender Analysis Pathway (Landscape) 

Tahap I Analisis 

Kebijakan yang 

Responsif Gender 

Tahap II Isu Gender 

 

Tahap III Formulasi 

Kebijakan dan Rencana 

Aksi Ke Depan 

Tahap IV: 

Pengukuran Hasil 

Langkah – 

1 

Langkah – 

2 

Langkah – 3 Langkah – 4 Langkah – 5 Langkah – 6 Langkah - 7 Langkah – 8 Langkah -

9 

Kebijakan/

Program/

Kegiatan 

Data 

Pembuka 

Wawasan 

Data Pilah 

Gender 

   

Faktor 

Kesenjangan 

(Akses, 

Partisipasi, 

Kontrol, 

Manfaat) 

Sebab 

Kesenjangan 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Relasi Tujuan  Rencana 

Aksi 

Data Dasar 

(Baseline) 

Indikator 

Gender 

Berisi 

nama, 

tujuan 

dan 

sasaran 

dari 

Kebijakan

/Progr 

Berisi data 

pembuka 

wawasan, 

yang 

terpilah 

jenis 

kelamin 

dan usia, 

Berisi isu 

gender di 

proses 

perencanaan 

dengan 

memperhatik

an faktor-

faktor 

berisi 

penyebab 

faktor 

kesenjangan 

gender yang 

datang dari 

internal 

pelaksana 

Berisi 

penyebab 

faktor 

kesenjanga

n gender 

yang 

datang dari 

lingkungan 

Berisi 

reformulasi 

tujuan 

kebijakan 

bila tujuan 

yang ada 

saat ini 

belum 

Berisi 

rencana 

aksi/kegiata

n yang 

merujuk 

pada tujuan 

yang 

responsif 

Berisi base-

line yang 

diambil dari 

data 

pembuka 

wawasan 

pada 

langkah 2 

Berisi 

indikator 

kinerja 

(baik 

capaian 

output 

maupun 

outcome) 
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am/ 

Kegiatan 

yang 

terpilih 

untuk 

dianalisis. 

kuantitatif 

dan 

kualitatif, 

atau data 

terkait isu 

gender.  

 

 

 

 

kesenjangan 

akses, 

partisipasi, 

kontrol dan 

manfaat 

(hanya men- 

cantumkan 

faktor 

kesenjangan 

yang 

relevan).  

 

program.  

 

eksternal 

lembaga 

pada 

proses 

pelaksanaa

n program.  

 

responsif 

gender. 

Tujuan ini 

harus 

menjawab 

sebab 

kesenjangan 

yang di 

identifikasi di 

langkah 3,4, 

dan 5.  

 

gender 

untuk 

mengatasi 

kesenjanga

n dan 

penyebabn

ya yang 

ada di 

langkah 3, 

4, dan 5.  

Mencakup 

juga 

rencana 

aksi 

prioritas 

berikut 

output dan 

hasil 

kegiatan. 

yang 

relevan 

dengan 

tujuan dan 

dapat 

diukur.  

 

yang 

mengata

si 

kesenjan

gan 

gender di 

langkah 

3,4, dan 

5.  
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BAGIAN 5 

PENGENALAN ANALISIS GENDER MODEL 

GENDER BUDGET STATEMENT (GBS) 

 

5.1 Tujuan  

 

Mempertajam dan meningkatkan kemampuan aparatur pemerintah 

daerah  Kota Yogyakarta dalam menyusun dokumen Gender Budget 

Statement (GBS) pada bidang pembangunan sesuai tugas pokok dan 

fungsi OPD-nya, mencakup: 

a. Kemampuan mentransformasi GAP ke dalam GBS 

b. Kemampuan mentransformasi data terpilah ke dalam analisis situasi 

c. Kemampuan mentransformasi reformulasi tujuan kebijakan ke dalam 

capaian program dan tolok ukur  

d. Kemampuan mentransformasi indikator kinerja ke dalam capaian 

program, indikator dan target kinerja 

 

5.2 Output  

 

Tersusunnya draft GBS sesuai tugas pokok dan fungsi 

OPD/Kemantren/Kelurahan di Kota Yogyakarta. 

 

5.3 Ringkasan 

 

Gender Budget Statement (GBS) adalah pernyataan anggaran gender, 

disebut juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar 

ARG). GBS merupakan  dokumen akuntabilitas spesifik gender dan 

disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan bahwa 

suatu kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan 

suatu dana telah dialokasikan pada kegiatan bersangkutan untuk 

menangani permasalahan gender tersebut. (KPPPA, 2012: 18). 
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BAHASAN 1 PENGERTIAN DAN FORMAT GENDER BUDGET 

STATEMENT (GBS) 

 

Komitmen OPD untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan 

gender perlu didukung dengan  dokumen akuntabilitas spesifik gender 

yang menginformasikan bahwa suatu output kegiatan telah responsif 

terhadap isu gender yang ada, dan suatu dana telah dialokasikan 

untuk menangani permasalahan gender pada kegiatan tersebut 

(KPPPA, 2010 dan 2011). Dokumen akuntabilitas spesifik gender ini 

disebut Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran 

Gender atau Lembar Anggaran Responsif Gender. GBS merupakan 

dokumen akuntabilitas yang berperspektif gender (Bappenas, 

Kemenkeu, Kemendagri dan KPPPA, 2012).  

Meskipun Format  GBS bervariasi antar daerah, namun 

substansi isinya tidak berbeda, dengan format  yang dapat dilihat pada 

tabel dibawah ini. GBS disusun melalui transformasi hasil analisis GAP 

ke dalam GBS. Cara paling mudah untuk mentransformasi GAP ke 

dalam GBS dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 9 Tabel Format Gender Budget Statement 

GAP GBS 

Langkah 

1 

Kebijakan/program/kegiatan Program, kegiatan, IKK, 

Output kegiatan  

Langkah 

2 

Data pembuka wawasan  

Langkah 

3 

Faktor kesenjangan Analisis Situasi 

Langkah 

4 

Sebab kesenjangan internal Analisis Situasi 

Langkah 

5 

Sebab kesenjangan 

eksternal 

Analisis Situasi 

Langkah 

6 

Reformulasi tujuan Tujuan output/suboutput 

Langkah Rencana aksi Rencana aksi (Komponen-
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7 komponen yang 

berkontribusi pada 

kesetaraan gender) 

Langkah 

8 

Data dasar (baseline) Analisis Situasi data yang 

mendukung renacana aksi 

kolom 7 

Langkah 

9 

Indikator gender Dampak/hasil output 

kegiatan 

 

Tabel 10 Keterkaitan GAP, GBS, TOR dan RKA/DPA 

GAP  
GBS TOR/KAK RKA/DPA 

Langkah 

1 

Program, 

kegiatan, 

IKK, Output 

kegiatan 

Kebijakan/ program/ 

kegiatan 

Kebijakan/ program/ 

kegiatan 

Langkah 

2 

Data terpilah 

disajikan 

dalam 

analisis 

situasi  

Data terpilah yang 

mengadung isu gender 

dan relevan disajikan 

dalam TOR  

Program dalam RKA 

harus sesuai dengan 

nama program yang 

ada pada GBS 

(Sesuai Renstra/ 

Renja SKPD)  

Langkah 

3,4, dan 

5 

Uraian 

langkah 

2,3,4, dan 5 

GAP 

disajikan 

kembali pada 

analisis 

situasi  

Deskripsi kesenjangan 

gender menjadi 

tambahan bagian latar 

belakang dalam TOR 

(ambil analisis situasi 

pada GBS)  

 

Langkah 

6 

Tujuan 

mengacu 

pada 

reformulasi 

tujuan 

Tujuan pada TOR dapat 

mengambil reformulasi 

tujuan langkah 6 GAP  

Kelompok sasaran 

dalam RKA 

ditentukan 

berdasarkan hasil 

analisis GAP dan GBS 
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langkah 6 

GAP  

atau yang ada dalam 

TOR  

Langkah 

7 

Komponen 

kegiatan/ 

subkegiatan 

(aktivitas) 

mengacu 

Renja SKPD  

Komponen kegiatan/ 

subkegiatan dalam TOR 

mengacu Renja SKPD  

Kegiatan dalam RKA 

harus sesuai dengan 

GBS (sesuai Renja 

SKPD)  

Langkah 

8 

Output pada 

GBS 

mengacu 

tujuan 

kegiatan  

Tentukan komponen 

subkegiatan yang 

mendukung pencapaian 

kinerja output kegiatan  

Rumusan output 

dalam RKA dapat 

mengambil dari 

output kegiatan pada 

GBS  

Langkah 

9 

Dampak/hasi

l mengacu 

pada langkah 

9 GAP  

Rumusan sasaran 

penerima manfaat 

dalam TOR dapat 

menggunakan analisis 

tujuan, rumusan 

output/outcome  GBS  

Rumusan outcome 

dalam RKA dapat 

mengambil rumusan 

indikator gender pada 

GAP atau indikator 

hasil pada GBS  

 

BAHASAN 2 LANGKAH-LANGKAH MERUMUSKAN GBS 

 

Perumusan GBS diawali dengan mengisi format GBS 

berdasarkan data yang sudah dirumuskan pada format GAP. Cara yang 

paling mudah untuk dilakukan adalah meng-copy file pada GAP dan 

selanjutnya dimasukkan dalam format GBS sesuai transformasi GAP ke 

GBS sebagaimana sudah dijelaskan pada Tabel 5.2. Selanjutnya, data 

tersebut dirumuskan kembali dengan bahasa yang singkat, padat dan 

jelas serta mudah dipahami. Contoh perumusan GBS pada Program 

Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik dan Kependidikan dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Tabel 11 Gender Budget Statement  
(Pernyataan Anggaran Gender) 

LANGKAH Kop OPD/Kemantren/Kelurahan 
Gender Budget Statement 

(Pernyataan Anggaran Gender) 

Langkah 

1 

 

Nama OPD/Kemantren/Kelurahan : Tuliskan Nama  
OPD/Kemantren/Kelurahan 
Alamat                                                : Tuliskan alamat 
instansi 
Tahun Anggaran                                : Tuliskan 
anggaran yang dianalisis 

Program Pindahkan isiapada GAP langkah ke-1 

1. Kebijakan/Program/Kegiatan 

2. 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).  

3. Jika program yang dicantumkan 

merupakan program multi years, maka 

GBS disusun cukup satu saja, tetapi 

setiap tahun dilakukan penyesuaian 

sesuai dengan capaian program.  

Tujuan 

Program 

Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1 

Capaian 

Program 

Indikator capaian program diambil dari 

indikator kinerja 

yang ada pada Renstra atau Renja OPD 

Kegiatan Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1 

Tujuan 

Kegiatan 

Pindahkan isian pada GAP langkah ke-1 

Kode 

Rekening 

Isikan kode rekening program  

(sesuai dengan Form RKA) 
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Kegiatan 

Langkah 

2 

Analisis 

Situasi 

• Pindahkan isian GAP langkah ke-2 (data 

terpilah menurut jenis kelamin) dan  

uraikan secara singkat 

• Rumuskan faktor kesenjangan (akses, 

partisipasi, kontrol, manfaat) 

sebagaimana telah tertuang dalam GAP 

langkah ke-3  

• Rumuskan sebab kesenjangan internal 

sebagaimana telah tertuang dalam GAP 

langkah ke-4 

• Rumuskan sebab kesenjangan eksternal 

sebagaimana  telah tertuang dalam GAP 

langkah ke-5 

• 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, manfaat.  

Langkah 

3 

Capaian 

Program 

Tolak Ukur 

Tujuan Program yang terlah 

diformulasikan (Diambilm dari GAP 

langkah 6) 

Indikator dan Target Kinerja 
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(Diambil dari GAP Langkah 9) 

Langkah 

4 

Jumlah 

Anggaran 

Program 

• Informasinya kemudian dituangkan dalam 

form RKA OPD 

• Jumlah Anggaran ini merupakan jumlah 

dari anggaran setiap rencana aksi yang 

akan dilakukan berdasarkan GAP kolom 7 

yang masing-masing rencana aksi tersebut 

dijabarkan di bawah ini 

Langkah 

5 

Rencana Aksi Kagiatan 

1 

• Isikan langkah GAP ke-7 

(kegiatan yang berkontribusi 

pada kesetaraan gender) 

• 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. 

   Sumbe

rdaya 

Dana:  

Merupakan jumlah 

keseluruhan alokasi 

anggaran yang 

dibutuhkan untuk 

pencapaian tujuan dari 

program yang dianalisis. 

Jumlah anggaran yang 

diperlukan untuk 

pencapaian output 

kegiatan  

Jumlah dana yang 

dibutuhkan: Rp. ...... 

    SDM  

Jumlah SDM yang 
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diperlukan untuk 

pencapaian output 

kegiatan, baik SDM 

sebagai nara sumber, 

fasilitator atau panitia 

kegiatan maupun 

peserta program/ 

kegiatan 

(dipilah menurut jenis 

kelamin) 

Jumlah Panitia: ... orang 

L: .... orang; P .... orang 

Jumlah Fasilitator:....... 

orang 

L: ... orang; P: .... orang 

Jumlah Peserta: .. orang 

L: .... orang; P: ... orang 

   Sarana 

dan 

Prasar

ana 

Peralatan yang 

dibutuhkan untuk 

pencapaian output 

kegiatan  

   Dampa/ 

Manfaat 

(Outco

me) 

Ambil dari langkah GAP 

ke-9, dihubungkan 

dengan dampak yang 

dihasilkan dari 

pelaksanaan program 

OPD. Dampak program 

harus berkontribusi 

terhadap penurunan/ 

penghapusan 

kesenjangan gender 

dalam bidang 

pembangunan 

OUTCOME: 
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Laki-laki meningkat dari 

....% menjadi ....% 

Perempuan meningkat 

dari ....% menjadi ....% 

  Kagiatan 

2 

• Isikan langkah GAP ke-7 

(kegiatan yang berkontribusi 

pada kesetaraan gender) 

• 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. 

   Sumbe

rdaya 

Dana:  

Merupakan jumlah 

keseluruhan alokasi 

anggaran yang 

dibutuhkan untuk 

pencapaian tujuan dari 

program yang dianalisis. 

Jumlah anggaran yang 

diperlukan untuk 

pencapaian output 

kegiatan  

Jumlah dana yang 

dibutuhkan: Rp. ...... 

    SDM  

Jumlah SDM yang 

diperlukan untuk 

pencapaian output 

kegiatan, baik SDM 

sebagai nara sumber, 
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fasilitator atau panitia 

kegiatan maupun 

peserta program/ 

kegiatan 

(dipilah menurut jenis 

kelamin) 

Jumlah Panitia: ... orang 

L: .... orang; P: ... orang 

Jumlah Fasilitator: .... 

orang 

L: ... orang; P: .... orang 

Jumlah Peserta:... orang 

L: ... orang; P: .... orang 

   Sarana 

dan 

Prasar

ana 

Peralatan yang 

dibutuhkan untuk 

pencapaian output 

kegiatan. 

   Dampa

k/Manf

aat 

(Outco

me) 

Ambil dari langkah GAP 

ke-9, dihubungkan 

dengan dampak yang 

dihasilkan dari 

pelaksanaan program 

OPD. Dampak program 

harus berkontribusi 

terhadap penurunan/ 

penghapusan 

kesenjangan gender 

dalam bidang 

pembangunan 

OUTCOME: 

Laki-laki meningkat dari 

....% menjadi ....% 

Perempuan meningkat 

dari ....% menjadi ....% 
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LAMPIRAN 1 FORMAT PENETAPAN FOCAL POINT 

PENGARUSUTAMAAN GENDER  

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 
KOP OPD 

=========================================== 
KEPUTUSAN  KEPALA................................(OPD yang bersangkutan) 

NOMOR              TAHUN 2021 
TENTANG 

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 
2021- 2022 

PADA ........................(OPD yang bersangkutan) 
KEPALA .................(OPD yang bersangkutan) 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih 
terdapat ketidak setaraan atau ketidakadilan gender 
sehingga diperlukan strategi pengintegrasian Gender 
melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas program 
kegiatan pembangunan daerah; 

b. bahwa sesuai amanat pasal 28 Peraturan Walikota 
Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender,salah satu 
tugas anggota Kelompok kerja Pengarusutamaan 
Gender  adalah menetapkan Focal Point PUG dimasing- 
masing OPD dengan Keputusan Kepala OPD selaku 
anggota Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala........................(OPD yang 
bersangkutan); 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak 
Asasi Manusia 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
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Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah; 

4. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional; 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
67 NomorTahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 2008 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Nomor       9     Tahun 2015 
tentang Indikator Pemantauan Dan Evaluasi 
Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan 
Dan Perlindungan Anak; 

7. PeraturanDaerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Yogyakarta (Perda OPD yang 
bersangkutan); 

8. PeraturanWalikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan 
Fungsi dan Tata Kerja........................(OPD yang 
bersangkutan); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ........................(OPD yang 

bersangkutan) TENTANG PENETAPAN FOCAL POINT 
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2021- 2022 

Kesatu : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan 
Genderdengan susunan personalia sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

Kedua : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 
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sebagai berikut : 
a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap 

perencanaan dan anggaran pembangunan 
Daerahpada ............... (OPD yang bersangkutan); 

b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran 
OPD dengan membuat GAP dan GBS; 

c. melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender 
kepada seluruh Pejabat dan Staf di 
lingkungan............ (OPD yang bersangkutan); 

d. menyiapkan rancangan kebijakan dan implementasi 
PUG di.................... (OPD yang bersangkutan);  

e. melakukan monitoring PUG.............. (OPD yang 
bersangkutan); 

f. menyiapkan bahan pelaporan anggota Pokja 
PUG/Kepala ........... (OPD yang bersangkutan); 

g. aktif menghadiri dan menyampaikan monitoring 
evaluasi dan pencapaian PUG di masing – masing 
dinas dan menyampaikan rekomendasi prioritas 
kebijakan setiap PUG minimal 2 kali dalam satu 
tahun. 

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Ditetapkan di  Yogyakarta. 
Pada tanggal.... 
KEPALA, 

 
NAMA 
NIP……….. 

Tembusan: 
Yth. 1. Kepala Bapppeda Kota 

Yogyakarta; 
 2. Kepala DP3AP2KB Kota 

Yogyakarta; 
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NOMOR............................ 
TAHUN 2021 
TENTANGPENETAPAN FOCAL 
POINT PENGARUSUTAMAAN 
GENDER TAHUN 2021-2022 

 
SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT  

PENGARUSUTAMAAN GENDER 
TAHUN 2021 - 2022 

 

NO JABATAN 
DALAM 

PERSONALIA 

JABATAN DALAM DINAS/ 
INSTANSI 

NAMA 

1 Pengarah Kepala OPD yang 
bersangkutan (disesuaikan 
dengan OPD masing – masing) 

 

2 Ketua Focal 
Point  

Sekretaris di OPD  
(disesuaikan dengan OPD 
masing – masing) 

 
 

3 Sekretaris  Kasubag 
Perencanaan,Evaluasi, dan 
Pelaporan di OPD yang 
bersangkutan 
(disesuaikan dengan OPD 
masing – masing) 

 

4 Anggota a. Kepala Bidang di OPD 
bersangkutan 

b. PPTK dari OPD 
bersangkutan. 

c. Staff OPD bersangkutan 
yang ditunjuk 

(disesuaikan dengan jumlah 
bidang di masing-masing OPD) 

 

 
KEPALA, 

 
 
 

NAMA 
NIP……………. 
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LAMPIRAN 2 FORMAT PENETAPAN FOCAL POINT 
PENGARUSUTAMAAN GENDER BAGIAN 

 
 

KOP BAGIAN 

 
KEPUTUSAN  KEPALA................................(OPD yang bersangkutan) 

NOMOR              TAHUN 2021 
TENTANG 

PENETAPAN FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDERTAHUN 
2021- 2022 

PADA ........................(OPD yang bersangkutan) 
KEPALA ........................(OPD yang bersangkutan), 

 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih 
terdapat ketidaksetaraanatau ketidakadilan gender 
sehingga diperlukan strategi pengintegrasian Gender 
melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas 
program kegiatan pembangunan daerah; 

b. bahwa sesuai amanat pasal 28 Peraturan Walikota 
Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender,salah satu 
tugas anggota Kelompok kerja Pengarusutamaan 
Gender  adalah menetapkan Focal Point PUG 
dimasing- masing OPD dengan Keputusan Kepala 
OPD selaku anggota Kelompok kerja 
Pengarusutamaan Gender ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala........................(OPD yang 
bersangkutan); 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa 
Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah 
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beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah; 

3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri  Nomor 15 
Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak; 

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah Kota Yogyakarta (Perda OPD yang 
bersangkutan); 

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 
2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, 
Tugas, dan Fungsi dan Tata 
Kerja........................(OPD yang bersangkutan); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ........................(OPD yang 
bersangkutan) TENTANGPENETAPAN FOCAL POINT 
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2021 – 2022 

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender 
dengan susunan personalia sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan 
Gendersebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU 
adalah sebagai berikut : 
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a. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap 
perencanaan dan anggaran pembangunan Daerah 
pada ............... (OPD yang bersangkutan); 

b. menelaah dan melakukan analisis terhadap 
anggaran OPD dengan membuat GAP dan GBS; 

c. melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender 
kepada seluruh Pejabat dan Staf di 
lingkungan............ (OPD yang bersangkutan); 

d. menyiapkan rancangan kebijakan dan implementasi 
PUG di.................... (OPD yang bersangkutan);  

e. melakukan monitoring PUG.............. (OPD yang 
bersangkutan); 

f. menyiapkan bahan pelaporan anggota Pokja 
PUG/Kepala ........... (OPD yang bersangkutan); 

g. aktif menghadiri dan menyampaikan monitoring 
evaluasi dan pencapaian PUG di masing – masing 
dinas dan menyampaikan rekomendasi prioritas 
kebijakan setiap PUG minimal 2 kali dalam satu 
tahun. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   

Ditetapkan di  
Yogyakarta. 
pada tanggal..... 
KEPALA, 
NAMA 
NIP……….. 

Tembusan: 
Yth. 1. Kepala Bapppeda Kota 

Yogyakarta; 
 2. Kepala DP3AP2KB Kota 

Yogyakarta; 
 3. Yang Bersangkutan 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA ....................  
(OPD yang bersangkutan) 
NOMOR                  TAHUN 2021 
TENTANGPENETAPAN FOCAL POINT 
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2021-2022 

 
SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT  

PENGARUSUTAMAAN GENDER 
TAHUN 2021-2022 

 

NO JABATAN 
DALAM 

PERSONALIA 

JABATAN DALAM BAGIAN/ 
INSTANSI 

NAMA 

1 Pengarah Kepala Bagian  
(disesuaikan dengan OPD 
masing – masing) 

 

2 Ketua Focal 
Point  

Kasubag yang ditunjuk/yang 
membidangi perencanaan di 
Bagian bersangkutan 
(disesuaikan dengan OPD 
masing – masing) 

 
 

3 Sekretaris  Analis perencanaan di Bagian 
yang bersangkutan 
(disesuaikan dengan OPD 
masing – masing) 

 

4 Anggota 1. Kasubag lain dan/PPTK di 
Bagian bersangkutan) 

2. Staff bagian bersangkutan 
yang ditunjuk 

(disesuaikan dengan jumlah 
bidang di masing-masing OPD) 

 

 
 

KEPALA, 
 
 

NAMA 
            NIP...................... 
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LAMPIRAN 3 FORMAT PENETAPAN FOCAL POINT 
PENGARUSUTAMAAN GENDER KEMANTREN 

 
 

KOP KEMANTREN 

KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA ………………… 
NOMOR         TAHUN 2021 

TENTANG 
FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KELURAHAN……. 

MANTRI PAMONG PRAJA………, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, 
pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih 
terdapat ketidaksetaraanatau ketidakadilan gender 
sehingga diperlukan strategi pengintegrasian Gender 
melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas 
program kegiatan pembangunan daerah; 

b. bahwa sesuai amanat pasal 28 Peraturan Walikota 
Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender,salah satu 
tugas anggota Kelompok kerja Pengarusutamaan 
Gender  adalah menetapkan Focal Point PUG 
dimasing-masing OPD dengan Keputusan Kepala OPD 
selaku anggota Kelompok kerja Pengarusutamaan 
Gender ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan 
dengan Keputusan Kepala........................(OPD yang 
bersangkutan); 

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, 
Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah  sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah; 
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3. Intruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan 
Nasional; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
67 Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri 15 Nomor Tahun 
2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 
Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Indikator Pemantauan Dan Evaluasi Pelaksanaan 
Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Dan 
Perlindungan Anak; 

6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor ... Tahun 
2016 tentang PembentukandanSusunanPerangkat 
Daerah Kota Yogyakarta ( Perda Kemantren yang 
bersangkutan); 

7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2016 
tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, dan 
Fungsi dan Tata Kerja........................(Kemantren 
yang bersangkutan); 
 

MEMUTUSKAN: 
Menetapk
an 

: KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA 
........................(Kemantren yang 
bersangkutan)TENTANGPENETAPAN FOCAL POINT 
PENGARUSUTAMAAN GENDERTAHUN 2021 – 2022 

KESATU : Menetapkan Focal Point Pengarusutamaan Gender 
dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam 
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini. 

KEDUA : Tugas Focal Point Pengarusutamaan Gender 
sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah 
sebagai berikut : 
a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi 

pengarusutamaan gender kepada lembaga 
kemasyarakatan Kemantren dan warga Kemantren 
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b. menelaah dan melakukan analisis gender terhadap 
perencanaan dan anggaran pembangunan Daerah 
pada ............... (Kemantren yang bersangkutan); 

c. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran 
OPD dengan membuat GAP dan GBS; 

d. melakukan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada 
seluruh Pejabat dan Staf di lingkungan............ 
(Kemantren yang bersangkutan); 

e. menyiapkan rancangan kebijakan dan implementasi 
PUG di.................... (Kemantren yang bersangkutan);  

f. melakukan monitoring PUG.............. (Kemantren yang 
bersangkutan); 

g. menyiapkan bahan pelaporan anggota Pokja 
PUG/Kepala ........... (Kemantren yang bersangkutan); 

h. aktif menghadiri dan menyampaikan monitoring 
evaluasi dan pencapaian PUG di masing – masing 
dinas dan menyampaikan rekomendasi prioritas 
kebijakan setiap PUG minimal 2 kali dalam satu tahun. 

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
   

Ditetapkan di  Yogyakarta. 
pada tanggal..... 
MANTRI PAMONG PRAJA, 

 
 

NAMA 
NIP………........................ 
 

Tembusan: 
Yth. 1. Kepala Bapppeda Kota 

Yogyakarta; 
 2. Kepala DP3AP2KB Kota 

Yogyakarta; 
 3. Yang Bersangkutan 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA 
.................... (Kemantren yang bersangkutan) 
NOMOR                  TAHUN 2021 
TENTANG PENETAPAN FOCAL POINT 
PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2021-2022 

 
SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT  

PENGARUSUTAMAAN GENDER  
TAHUN 2021 - 2022 

 

NO JABATAN 
DALAM 

PERSONALIA 

JABATAN DALAM 
DINAS/ INSTANSI 

NAMA 

1 Pengarah MANTRI PAMONG PRAJA  

2 Ketua Focal 
Point  

MANTRI ANOM  
 

3 Sekretaris  Kasubag Perencanaan, 
Evaluasi, dan Pelaporan di 
Kemantren yang 
bersangkutan 
(disesuaikan dengan 
Kemantren masing – 
masing) 

 

4 Anggota a. Kepala Jawatan di 
Kemantren bersangkutan 

b. PPTK dari Kemantren 
bersangkutan. 

c. Staff Kemantren 
bersangkutan yang 
ditunjuk 

(disesuaikan dengan jumlah 
jawatan di masing-masing 
Kemantren) 

 

 
MANTRI PAMONG PRAJA, 
 
 

NAMA 
NIP……………. 
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LAMPIRAN 4 FORMAT PENETAPAN FOCAL POINT 

PENGARUSUTAMAAN GENDER KELURAHAN 

 

KOP KELURAHAN 

====================================== 

KEPUTUSAN LURAH ………………… 

NOMOR         TAHUN 2021 

TENTANG 

FOCAL POINT PENGARUSUTAMAAN GENDER KELURAHAN……. 

LURAH………, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, 

pembangunan, dan pelayanan masyarakat masih 

terdapat ketidaksetaraan atau ketidakadilan gender 

sehingga diperlukan strategi pengintegrasian Gender 

melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 

penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas program 

kegiatan pembangunan daerah; 

b. bahwa sesuai amanat pasal 28 Peraturan Walikota 

Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2018 tentang 

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender,salah satu 

tugas anggota Kelompok kerja Pengarusutamaan 

Gender  adalah menetapkan Focal Point PUG dimasing- 

masing Kelurahan dengan Keputusan Lurah selaku 

anggota Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender ; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan 

Keputusan Lurah........................(Kelurahan yang 

bersangkutan); 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor 6 
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Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan Peraturan Pemerintah  Nomor 11 

Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa; 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 

2008                     tentang Pedoman Umum 

Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender di Daerah; 

4. Peraturan   Menteri   Dalam   Negeri   Nomor  111  

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di 

Desa; 

5. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 53 Tahun 

2018 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;        

     

MEMUTUSKAN: 

KESATU : Focal Point Pengarusutamaan Gender Kelurahan……. dengan 

susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran 

Keputusan ini. 

KEDUA   : Focal Point Kelurahan bertugas: 

a. melaksanakan sosialisasi dan advokasi pengarustamaan 

gender kepada lembaga kemasyarakatan Kelurahan dan 

warga Kelurahan; 

b. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran 

yang responsif gender di tingkat Kelurahan; 

c. bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Lurah;  

d. membantu memberikan masukan dalam penyusunan profil 

Kelurahan dan kebijakan yang responsif gender; dan 

e. aktif menghadiri dan menyampaikan monitoring dan 

evaluasi dan pencapaian PUG di masing – masing 

Kelurahan dan menyampaikan rekomendasi prioritas 

kebijakan setiap PUG minimal 2 kali dalam satu tahun. 

KETIGA : Ketua Focal point kelurahan bertanggung jawab  dan  

melaporkan hasil pelaksanaan tugas  kepada Mantri 

Pamong Praja.  
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KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan  sebagai  akibat  

pelaksanaan Keputusan ini dibebankan  pada  Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Kelurahan. 

KELIMA   : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

Ditetapkan di Yogyakarta 

pada tanggal  

 

LURAH …………, 

NAMA LURAH 

TANPA GELAR HURUF 

KAPITAL 

NIP..................................... 

 

 

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perlindungan 

Perempuan     dan     Perlindungan    Anak,  

Pengendalian Penduduk dan Keluarga 

Berencana Kota Yogyakarta. 

3. Mantri Pamong Praja.…Kemantren……………  

4. Anggota tim. 
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LAMPIRAN KEPUTUSAN LURAH……… 
KEMANTREN……………….. 
NOMOR    : 
TANGGAL    : 

 
SUSUNAN PERSONALIA FOCAL POINT  

PENGARUSUTAMAAN GENDER KELURAHAN………… 
TAHUN 2021 - 2022 

 

NO NAMA JABATAN  
KEDUDUKAN 
DALAM FOCAL 

POINT 

1.  Lurah Ketua 

2.  Sekretaris Lurah Sekretaris 

3.  Kasi-kasi di masing masing kelurahan Anggota 

4  Badan Kesejahteraan Masyarakat Anggota 

5  Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan 

Anggota 

6  Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan 
dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan 

Anggota 

7  Ketua kelurahan siaga Anggota 

8  Tokoh masyarakat yang ditunjuk  
(Tokoh agama, Tokoh budaya, dan 
lain lain sesuai kelurahan masing 
masing) 

Anggota 

9  Perwakilan pemuda  
(Perwakilan pemuda, Karang taruna, 
Pik-R, Gen-Re, dan lain lain sesuai 
kelurahan masing masing) 

Anggota 

10  Perwakilan Disabilitas dan kelompok 
rentan lainnya  
(sesuai kelurahan masing masing)  

Anggota 

11  Forum Anak Anggota 

   
  LURAH ………………,  

 
 
 NAMA LURAH TANPA 

GELAR KAPITAL 
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LAMPIRAN 5 CONTOH PENYUSUNAN ANALISIS GAP DAN GBS 
KELURAHAN 

 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

KEMANTREN GONDOMANAN 
KELURAHAN NGUPASAN 

 
 
Jl.Mayor Suryotomo No.575 Yogyakarta Kode Pos: 55121Telp.  (0274) 

541540Fax(0274) 541540 
EMAIL: ngupasan@jogjakota.go.id 

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id 
WEBSITE: www.jogjakota.go.id 

 
ALAT ANALISIS GENDER 

(GENDER ANALYSIS PATHWAY) 
 
OPD    : Kelurahan Ngupasan Kemantren   
     Gondomanan 
TAHUN ANGGARAN : 2022 
 

LANGKAH 
1 

OPD KELURAHAN NGUPASAN KEMANTREN 
GONDOMANAN 

PROGRAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 
DAN KELURAHAN 

KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 
 

INDIKATO
R KINERJA 

Persentase partisipasi masyarakat dalam 
pelaksanaan kegiatan pemberdayaan dan 
pembangunan di wilayah 
 

TUJUAN Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di 
Kelurahan serta terwujudnya Pembangunan Sarana 
Prasarana Kelurahan 
 

LANGKAH 
2 

DATA 
PEMBUKA 
WAWASA

Data Umum 
1. Pemberdayaan masyarakat dan pembangunan 

sarana prasarana kelurahan diarahkan utamanya 

mailto:ngupasan@jogjakota.go.id
mailto:upik@jogjakota.go.id


 

93 

 

N untuk warga yang termasuk dalam data Keluarga 
Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) 
maupun data terpadu kesejahteraan sosial 
(DTKS), kelompok perempuan, kaum marginal 
dan disabilitas. 

2. Warga yang termasuk dalam data KSJPS maupun 
DTKS dipilih menjadi sasaran karena selama 
pandemi Covid-19 berlangsung sejak tahun 
2020, kelompok warga tersebut diperkirakan 
terkena dampak yang sangat besar, 
sehinggaperlumendapatkandukungan guna dapat 
bertahan dan meningkatkan kesejahteraan 
hidupnya. 

3. Bentuk pemberdayaan yang dilakukan dilakukan 
dengan metode pelatihan yang dinamis, tidak 
kaku dan diteruskan dalam bentuk 
pendampingan agar hasil yang sudah diterima 
dapat terus dikembangkan dan diberdayakan 
dalam kehidupan sehari-hari. Pembangunan 
sarana prasarana kelurahan dilakukan dengan 
metode pengadaan langsung / dikerjakan oleh 
pihak ketiga untuk menunjang kegiatan 
pemberdayaan/pertumbuhan ekonomi di 
wilayah. Dan pembangunan tersebut juga 
memberikan kesempatan bagi masyarakat di 
wilayah (khususnya yang merupakan kelompok 
KSJPS/DTKS) untuk berpartisipasi dalam proses 
pekerjaannya sehingga bisa memberikan 
tambahan penghasilan.   

4. Kelompok perempuan, kaum marginal dan 
disabilitas dipilih menjadi sasaran pembangunan 
sarana prasarana di wilayah khususnya sebagai 
penerima manfaat karena saat ini masih banyak 
kondisi infastruktur di wilayah yang belum 
representatif dan dapat mengakomodir secara 
maksimal kebutuhan kelompok tersebut. 

5. Wilayah Kelurahan Ngupasan seluas 0,67km2, 
terdiri dari  4 kampung,13 Rukun Warga (RW) 
dan 49 Rukun Tetangga (RT). 

6. Jumlah penduduk di Kelurahan Ngupasan 
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sebanyak 5633 jiwa, terdiri dari 2733 laki-laki 
dan 2900 perempuan. 

7. Jumlah penduduk Kelurahan Ngupasan yang 
masuk dalam kelompok KSJPS tahun 
2021sebanyak129 KK atau 398 jiwa, dan yang 
termasuk DTKS sebanyak 880 jiwa. 

8. Jumlah penduduk Kelurahan Ngupasan yang 
berkebutuhan khusus tahun 2021 adalah 
28orang, terdiri dari 14 laki-laki dan 14 
perempuan. 

9. Jumlah penduduk Kelurahan Ngupasan tahun 
2021yang berpenghasilan tidak tetap sebagai 
buruh harian lepas sebanyak 125 orang, terdiri 
dari 96 laki-laki dan 29 perempuan. 
 

LANGKAH 
3 

IS
U

 G
E
N

D
E
R
 

  IS
U

 G
E
N

D
E
R
 

Faktor 
Kesenj
angan/
Perma
salaha
n 
(Akses
,Partisi
pasi,Ko
ntrol,M
anfaat) 

Akses: 
Akses kelompok afirmasi khususnya perempuan 
untuk mengikuti kegiatan pelatihan cenderung lebih 
rendah dibandingkan laki-laki, selain itu 
keterbatasan lahan juga berpengaruh terhadap 
upaya pemberdayaan masyarakat. Belum semua 
kelompok sasaran perempuan mendapatkan 
informasi tentang adanya kegiatan pemberdayaan 
masayarakat di kelurahan, pembangunan sarana 
dan prasarana kelurahan. 
Partisipasi: 
Selama ini tingkat partisipasi dan minat perempuan 
untuk mengikuti pelatihan relatif rendah. 
Kontrol: 
Kelompok perempuan, kaum marginal dan 
disabilitas yang diharapkan berpartisipasi menjadi 
peserta belum sepenuhnya memberikan pedapat 
atau masukan pada saat perencanaan kegiatan. 
Manfaat: 
-Masyarakat yang merasakan manfaat dari kegiatan 
sejenis di tahun-tahun sebelumnya masih sebagian 
kecil yang termasuk kelompok KSJPS/DTKS 
ataupun perempuan. 
-Kelompok perempuan, kaum marginal dan 
disabilitas relatif masih kurang mendapat perhatian 
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khusus dalamproses pembangunan sarana 
prasarana di wilayah sehingga kebutuhannya belum 
bisa secara maksimal terakomodir. 

LANGKAH 
4 

Sebab
Kesenj
angan 
Intern
al 

1. Keterbatasan SDM yang memahami tentang 
permasalahan gender. 

2. Kecenderungan bahwa isu gender belum 
dianggap sebagai hal penting yang harus 
ditangani secara serius dan berkelanjutan. 
 

LANGKAH 
5 

Sebab
Kesenj
angan
Ekster
nal 

1. Tidak ada yang menggantikan peran perempuan 
di rumah apabila mengikuti kegiatan 
pelatihan/pemberdayaan. 

2. Motivasi perempuan untuk aktif dalam kegiatan 
masih rendah karena menganggap hal tersebut 
lebih cocok dikerjakan oleh laki-laki. 

3. Motivasi masyarakat dari kelompok KSJPS/DTKS 
untuk mengikuti kegiatan relatif masih rendah 
karena menganggap bahwa hal tersebut tidak 
akan berpengaruh secara instan untuk 
meningkatkan kesejahteraan mereka. 

4. Kegiatan pemberdayaan bagi perempuan, kaum 
marginal dan disabilitas terkendala tempat dan 
waktu pelaksanaan. 

 

LANGKAH 
6 

Reformula
si  Tujuan 

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan 
teknisbagimasyarakat khususnya 
kelompokafirmasiyaitu kelompok 
perempuan,kelompok KSJPS/DTKS, kaum 
marginaldandisabilitas. 
 

LANGKAH 
7 

Rencana 
Aksi 

1. Menyelenggarakan Pelatihan Kewirausahaan dan 
Eco Print Media Kain  

2. Menyelenggarakan Pelatihan Eco Print Media 
Kulit 

3. Menyelenggarakan Pelatihan Digital 
Marketing/Online Shop 

4. Menyelenggarakan Pelatihan Pembuatan Jamu 
Tradisional 

5. Menyelenggarakan Pelatihan Kesiapsiagaan 
Bencana 
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6. Menyelenggarakan Workshop Penguatan 
Kelembagaan Karang Taruna 

7. Menyelenggarakan Workshop Penguatan 
Protokol Kesehatan dan Update Knowledge 
Covid-19 

8. Menyelenggarakan Bazar Kuliner dan UMKM 
9. Memberikan Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan 

(untuk kegiatan KESI, kelompok PKK dan 
kelompok masyarakat lainnya). 

10. Penyusunan Rapor Keluarga bagi kelompok 
KSJPS/DTKS 

11. Pemeliharaan Jalan Conblock untuk menunjang 
akses pertumbuhan ekonomi dan juga membuka 
peluang bagi warga setempat (kelompok 
afirmatif/marginal) untuk berpartisipasi sebagai 
pekerja dalam proses pelaksanaannya. 

12. Pembuatan Gapura sebagai ikon/Brand 
Kampung Ngupasan untuk menunjang akses 
pertumbuhan ekonomi dan juga membuka 
peluang bagi warga setempat (kelompok 
afirmatif/marginal) untuk berpartisipasi sebagai 
pekerja dalam proses pelaksanaannya. 

13. Desain Interior dan Ekterior untuk Produk 
UMKM yang dapat berpengaruh positip terhadap 
pertumbuhan wisata serta ekonomi, selain itu 
juga membuka kesempatan warga setempat 
(kelompok afirmatif/marginal) untuk 
berpartisipasi sebagai pekerja dalam proses 
pelaksanaannya. 

14. Pembuatan Vertikal Garden untuk menunjang 
keasrian lingkungan sekaligus juga membuka 
peluang bagi warga setempat (kelompok 
afirmatif/marginal) untuk berpartisipasi sebagai 
pekerja dalam proses pelaksanaannya. 

 

LANGKAH 
8 

Basis Data 1. Tahun 2021sudah terdapat sekitar tiga kelompok 
pengrajin Eco Print tersebar di wilayah Kelurahan 
Ngupasan. Pelatihan Kewirausahaan dan Eco 
Print Media Kain diselenggarakan untuk 
memperluas/menambah kelompok pengrajin Eco 
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Print serta meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan teknis dalam hal 
kewirausahaannya.Kegiatan ini diharapkan dapat 
memberikan nilai ekonomis bagi para pesertanya 
dengan menjadikan produk Eco Print tersebut 
sebagai salah satu ciri khas Kelurahan Ngupasan. 

2. Pelatihan Eco Print Media Kulit diselenggarakan 
sebagai bagian dari kegiatan berkelanjutan yang 
sudah dilaksanakan pada tahun 2020, 
diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas 
dan daya saing kelompok pengrajin yang sudah 
ada ataupun kelompok baru. Eco Print Media 
Kulit diharapkan dapat menjadi produk yang 
memiliki daya saing lebih tinggi ketimbang media 
kain. 

3. Terdapat puluhan pelaku usaha kecil di wilayah 
Kelurahan Ngupasan yang terdampak pandemi 
Covid-19. Pembatasan kegiatan masyarakat 
menuntut perubahan mindset dari para pelaku 
usaha yang selama ini memasarkan produk 
secara konvensional. Pelatihan Digital Marketing 
diselenggarakan untuk menambah wawasan dan 
meningkatkan kemampuan peserta dalam 
memasarkan produk secara digital, khususnya 
yang berasal dari UMKM di wilayah. 

4. Saat ini terdapat satu kampung yang sudah 
cukup dikenal pengolahan jamu tradisionalnya 
yaitu Kampung Kauman. Pelatihan Pembuatan 
Jamu Tradisional diselenggarakan untuk 
menciptakan pusat pengolahan jamu tradisional 
baru di wilayah Kelurahan Ngupasan. Terdapat 
sekitar 770 perempuan di wilayah Kelurahan 
Ngupasan yang murni berprofesi sebagai ibu 
rumah tangga dan di Kampung Ratmakan sendiri 
sejumlah 144 ibu rumah tangga, ini merupakan 
potensi dan menjadi target untuk pengembangan 
jamu tradisional. 

5. Kelurahan Ngupasan memiliki dua Kampung 
Tangguh Bencana yaitu Kampung Kauman dan 
Kampung Ratmakan. Terdapat 3 RW yang 
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berpotensi paling tinggi terdampak bencana 
banjir yaitu RW 07, 08 dan 09 sementara RW 
yang berpotensi paling tinggi terdampak bencana 
kebakaran sejumlah 5 RW yaitu wilayah RW 04, 
10, 11, 12 dan RW 13. Pelatihan Kesiapsiagaan 
Bencana diselenggarakan untuk meningkatkan 
kesiapsiagaan masyarakat khususnya kelompok 
afirmasi/ marginal/lansia dan perempuan dalam 
menghadapi bencana yang dapat terjadi setiap 
saat. 

6. Jumlah anak usia sekolah (5 s/d 20 tahun) di 
wilayah Kelurahan Ngupasan sejumlah 1211 
anak terdiri dari 624 laki-laki dan 587 
perempuan. Workshop Penguatan Kelembagaan 
Karang Taruna diselenggarakan untuk 
meningkatkan kualitas keorganisasian remaja 
Karang Taruna dan memberikan media ataupun 
akses dalam berkreatifitas atau menyampaikan 
aspirasinya.  

7. Jumlah penduduk Kelurahan Ngupasan sebanyak 
5633 jiwa, terdiri dari 2733 laki-laki dan 2900 
perempuan. Jumlah penduduk lansia dan anak-
anak yang merupakan kelompok paling rentan 
terhadap infeksi Covid-19 sebanyak 861 anak 
(usia 12 tahun kebawah) dan 1.003 lansia (usia 
60 tahun keatas). Workshop Penguatan Protokol 
Kesehatan dan Update Knowledge Covid-19 
diselenggarakan untuk meningkatkan 
pemahaman dan kesadaran bahaya Covid-19, hal 
ini juga bertujuan untuk tetap mempertahankan 
sikap waspada dan tidak lengah seandainya 
situasi pandemi mulai melandai.  

8. Kelurahan Ngupasan terdiri dari 4 kampung 
dengan karakteristik masyarakat yang berbeda, 
terdapat ciri khas dan potensi tersendiri dari 
masing-masing kampung. Kampung Ratmakan 
dan Kauman memiliki potensi kerajinan UMKM 
seperti shibori, jumputan dan eco print 
sementara Kampung Ngupasan dan Ketandan 
memiliki potensi kuliner khas Jawa dan Tionghoa 
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maupun perpaduannya. Bazaar Kuliner dan 
UMKM diselenggarakan untuk mendukung upaya 
membangkitkan ekonomi warga masyarakat, 
pelaku usaha kecil/UMKM di bidang kuliner 
maupun kerajinan yang sebagian pelakunya 
merupakan ibu rumah tangga. 

9. Jumlah RT/RW di wilayah Kelurahan Ngupasan 
sejumlah 13 RW dan 49 RT. Fasilitasi Lembaga 
Kemasyarakatan dilakukan untuk memberikan 
dukungan bagi lembaga guna melaksanakan 
kegiatan yang berdampak positip bagi 
masyarakat terutama kelompok 
marginal/afirmasi. Diantaranya adalah dukungan 
untuk kegiatan Kelurahan Siaga, kegiatan TKPK 
dalam upaya penanggulangan kemiskinan, 
kegiatan PKK ditingkat RT/RW maupun 
Kelurahan serta kegiatan rutin lainnya di wilayah 
RT/RW/Kampung. 

10. Jumlah keluarga yang termasuk dalam 
kelompok KSJPS tahun 2021 sejumlah 129 KK. 
Penyusunan Rapor Keluarga diselenggarakan 
untuk memantau perkembangan kesejahteraan 
keluarga kelompok KSJPS tersebut. 

11. Pemeliharaan jalan conblock di Kauman 
merupakan kegiatan berkelanjutan yang sudah 
dilaksanakan bertahap sejak tahun 2020. Luas 
area jalan conblock yang membutuhkan 
pemeliharaan lanjutan di Kampung Kauman 
adalah sebesar 600 m2. Sebagai Kampung 
Wisata Religi yang juga memiliki beragam 
produk kerajinan maka Pemeliharaan Jalan 
Conblok diselenggarakan selain untuk 
mendukung akses transportasi juga untuk 
menunjang pertumbuhan ekonomi di wilayah 
tersebut. 

12. Pembuatan Gapura sebagai ikon/brand 
Kampung Ngupasan berada tepat di jalur sumbu 
filosofi. Gapura tersebut akan memberikan ciri 
karakteristik masyarakat disana yang utamanya 
merupakan pembauran antara Jawa dan 
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Tionghoa. Lokasi gapura tersebut juga 
merupakan pusat aktivitas ekonomi yang 
sekaligus menjadi target pengembangan kuliner 
serta UMKM. 

13. Desain Interior dan Eksterior untuk Produk 
UMKM merupakan bentuk pekerjaan fisik yang 
merubah fasad/penampakan salah satu ruangan 
berukuran sekitar 3x4 meter di Eks Kantor 
Kelurahan Ngupasan sehingga menjadi media 
representatif untuk menampilkan hasil karya 
kerajinan maupun produk UMKM dari para 
pelaku usaha kecil yang masih membutuhkan 
pendampingan terutama dari kelompok usaha 
kecil/UMKM yang rata-rata anggota 
kelompoknya adalah perempuan. 

14. Jumlah penduduk Kampung Ketandan relatif 
sedikit yaitu 869 jiwa namun sekitar 51% adalah 
perempuan dan sekitar 15% adalah ibu rumah 
tangga. Pada dasarnya wilayah tersebut 
merupakan kawasan perekonomian, disebut pula 
sebagai Kampung Pecinan yang secara rutin 
menggelar Pentas Budaya Tionghoa Yogyakarta. 
Pembuatan Vertikal Garden di Kampung 
Ketandan dilakukan untuk mendukung keasrian 
lingkungan dan kenyamanan kawasan disana 
yang tentunya akan menunjang potensi wisata 
dan pertumbuhan ekonomi. 

 

LANGKAH 
9 

Indikator 
Gender 

Kuantitatif 
1. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan dan Eco 

Print Media Kain sebanyak 2 kali pertemuan di 
Ex-Kantor Kelurahan Ngupasan serta 
meningkatnya pemahaman dan keterampilan 
sebanyak 20 orang peserta pelatihan tentang 
cara menerapkan teknik Eco Print di media kain 
serta konsep kewirausahaan. 

2. Terlaksananya Pelatihan Eco Print Media Kulit 
sebanyak  
2 kali pertemuan di Ex-Kantor Kelurahan 
Ngupasan atau Balai RW Kauman serta 
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meningkatnya pemahaman dan keterampilan 
sebanyak 20 orang peserta pelatihan tentang 
cara menerapkan teknik Eco Print di media kulit. 

3. Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing/ 
Online Shop sebanyak 4 kali pertemuan di Aula 
Kantor Kelurahan Ngupasan serta meningkatnya 
pemahaman dan keterampilan sebanyak 20 
orang peserta pelatihan tentang cara 
memasarkan produk melalui sistem Digital 
Marketing ataupun menggunakan Toko Online. 

4. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Jamu 
Tradisional sebanyak  
2 kali pertemuan di Ex-Kantor Kelurahan 
Ngupasan serta meningkatnya pemahaman dan 
keterampilan sebanyak 20 orang peserta 
pelatihan tentang cara membuat jamu 
tradisional. 

5. Terlaksananya Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana 
sebanyak 2 kali pertemuan di Eks-Kantor 
Kelurahan Ngupasan serta meningkatnya 
pemahaman dan keterampilan sebanyak 20 
orang peserta pelatihan tentang apa saja yang 
harus dilakukan manakala terjadi bencana. 

6. Terlaksananya Workshop Penguatan 
Kelembagaan Karang Taruna sebanyak 1 kali 
pertemuan di Aula Kantor Kelurahan Ngupasan 
serta meningkatnya pemahaman dan 
keterampilan sebanyak 20 orang peserta 
pelatihan tentang keorganisasian Karang Taruna 
serta pentingnya peran remaja dalam 
pembangunan di wilayah. 

7. Terlaksananya Workshop Penguatan Protokol 
Kesehatan dan Update Knowledge Covid-19 
sebanyak 1 kali pertemuan di Aula Kantor 
Kelurahan Ngupasan serta meningkatnya 
pemahaman dan wawasan sebanyak 30 orang 
peserta pelatihan tentang perkembangan mutasi 
virus Covid-19 dan dampak pandeminya 
terhadap kehidupan masyarakat serta untuk 
terus menerapkan protokol kesehatan. 
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8. Terlaksananya Bazar Kuliner dan UMKM 
sebanyak 1 kali event Bazar besar dan 20 kali 
Bazar rutin di Kampung Ngupasan serta 
meningkatnya pemasaran produk kuliner, 
kerajinan maupun UMKM lainnya kepada 
masyarakat luas. 

9. Terlaksananya Fasilitasi Lembaga 
Kemasyarakatan untuk 67 Lembaga 
Kemasyarakatan di 4 Kampung, 13 RW dan 49RT 

10. Terlaksananya Penyusunan Rapor Keluarga 
sebanyak 6 kali di Aula Kantor Kelurahan 
Ngupasan. 

11. Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Conblock 1 
titik di Kampung Kauman seluas 600 m2. 

12. Terlaksananya Pembuatan Gapura sebagai 
ikon/Brand Kampung Ngupasan. 

13. Terlaksananya Pembuatan Desain Interior dan 
Eksterior Produk UMKM berukuran 3x4 meter di 
Eks-Kantor Kelurahan Ngupasan. 

14. Terlaksananya Pembuatan Vertikal Garden 
sejumlah 24 unit di Kampung Ketandan. 

Kualitatif 
1. Adanya kesepakatan waktu dan tempat 

pelaksanaan kegiatan antara warga masyarakat 
sebagai peserta dengan penyelenggara  kegiatan 
di lapangan. 

2. Meningkatnya partisipasi perempuan, kelompok 
KSJPS/DTKS, kaum marginal dan disabilitas 
dalam kegiatan pemberdayaan ataupun sebagai 
penerima manfaat dari pembangunan sarana 
prasarana kelurahan. 

 

 
Yogyakarta, 3 September 2021 
Lurah Ngupasan 

 
(TTD dan CAP Lurah) 

 
Drs. Didik Agus Mursihanta 
NIP. 196508061993031005 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
KEMANTREN GONDOMANAN 
KELURAHAN NGUPASAN 

 
 

Jl.Mayor Suryotomo No.575 Yogyakarta Kode Pos: 55121Telp.  (0274) 
541540Fax(0274) 541540, EMAIL: ngupasan@jogjakota.go.id 

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id 
WEBSITE: www.jogjakota.go.id 

 
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER 

(GENDER BUDGET STATEMENT) 
 

OPD      : Kelurahan Ngupasan Kemantren  
                                     Gondomanan 
TAHUN ANGGARAN : 2022 

 

GENDER BUDGET STATETMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER) 

OPD KELURAHAN NGUPASAN KEMANTREN GONDOMANAN 

TAHUN 
ANGGARAN 

2022 

KEGIATAN Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan, Pembangunan 
Sarana dan Prasarana Kelurahan 

KODE KEGIATAN 7.01.03.2.02 

ANALISIS 
SITUASI 

Kelompok perempuan, kelompok KSJPS/DTKS, kaum 
marginal dan disabilitas merupakan kelompok yang 
rentan kurang mendapatkan akses untuk peningkatan 
pengetahuan dan keterampilan. Kelompok KSJPS/DTKS, 
dalam hal ini yang dimaksud adalah kelompok 
masyarakat yang tingkat kesejahteraan sosialnya relatif 
masih rendah, merupakan kelompok yang juga menjadi 
target sasaran dalam program penanggulangan 
kemiskinan.  
Di Kelurahan Ngupasan terdapat 5633 penduduk yang 
terdiridari 2733 laki-laki dan 2900 perempuan dan 
tersebar di 4  Kampung, 13 RW dan 49 RT. Sedangkan 
kelompok perempuan yang bernaung dalam PKK, kaum 
marginal dan disabilitas dianggap relatif masih kurang 
mendapatkan akses untuk mendapatkan pengetahuan 

mailto:ngupasan@jogjakota.go.id
mailto:upik@jogjakota.go.id
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dan keterampilan tersebut. Secara umum prosentase 
jumlah perempuan di Kelurahan Ngupasan sebesar 
51,47 % sedangkan laki-laki sebesar 48,53 %. Jumlah 
penduduk penyandang disabilitas atau berkebutuhan 
khusus di Kelurahan Ngupasan tahun 2021 sebanyak 28 
jiwa, terdiridari 14 laki-laki (50 %) dan 14 perempuan 
(50%), sedangkan jumlah keluarga kelompok KSJPS di 
Kelurahan Ngupasan tahun 2021 sebanyak 129 KK atau 
398 orang, sedangkan DTKS sejumlah 880 orang. 
Selama ini masih belum maksimal pelaksanaan program 
kegiatan yang melibatkan kelompok perempuan, 
kelompok KSJPS/DTKS, kelompok marginal dan 
disabilitas, karena keterbatasan anggaran dan SDM 
yang dimiliki oleh Kelurahan Ngupasan, selain itu faktor 
penghambat lainnya adalah menentukan waktu dan 
tempat yang tepat untuk pelaksanaan kegiatan 
tersebut. 
 

CAPAIAN 
KEGIATAN 

TolakUkur: 
Persentase partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan 
kegiatan pemberdayaan dan pembangunan di wilayah 
Indikator dan Target Kinerja: 
1. Terlaksananya Pelatihan Kewirausahaan dan Eco 

Print Media Kain sebanyak 2 kali pertemuan di Ex-
Kantor Kelurahan Ngupasan serta meningkatnya 
pemahaman dan keterampilan sebanyak 20 orang 
peserta pelatihan tentang cara menerapkan teknik 
Eco Print di media kain serta konsep kewirausahaan. 

2. Terlaksananya Pelatihan Eco Print Media Kulit 
sebanyak  
2 kali pertemuan di Ex-Kantor Kelurahan Ngupasan 
atau Balai RW Kauman serta meningkatnya 
pemahaman dan keterampilan sebanyak 20 orang 
peserta pelatihan tentang cara menerapkan teknik 
Eco Print di media kulit. 

3. Terlaksananya Pelatihan Digital Marketing/Online 
Shop sebanyak 4 kali pertemuan di Aula Kantor 
Kelurahan Ngupasan serta meningkatnya 
pemahaman dan keterampilan sebanyak 20 orang 
peserta pelatihan tentang cara memasarkan produk 
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melalui sistem Digital Marketing ataupun 
menggunakan Toko Online. 

4. Terlaksananya Pelatihan Pembuatan Jamu 
Tradisional sebanyak  
2 kali pertemuan di Ex-Kantor Kelurahan Ngupasan 
serta meningkatnya pemahaman dan keterampilan 
sebanyak 20 orang peserta pelatihan tentang cara 
membuat jamu tradisional. 

5. Terlaksananya Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana 
sebanyak 2 kali pertemuan di Eks-Kantor Kelurahan 
Ngupasan serta meningkatnya pemahaman dan 
keterampilan sebanyak 20 orang peserta pelatihan 
tentang apa saja yang harus dilakukan manakala 
terjadi bencana. 

6. Terlaksananya Workshop Penguatan Kelembagaan 
Karang Taruna sebanyak 1 kali pertemuan di Aula 
Kantor Kelurahan Ngupasan serta meningkatnya 
pemahaman dan keterampilan sebanyak 20 orang 
peserta pelatihan tentang keorganisasian Karang 
Taruna serta pentingnya peran remaja dalam 
pembangunan di wilayah. 

7. Terlaksananya Workshop Penguatan Protokol 
Kesehatan dan Update Knowledge Covid-19 
sebanyak 1 kali pertemuan di Aula Kantor Kelurahan 
Ngupasan serta meningkatnya pemahaman dan 
wawasan sebanyak 30 orang peserta pelatihan 
tentang perkembangan mutasi virus Covid-19 dan 
dampak pandeminya terhadap kehidupan 
masyarakat serta untuk terus menerapkan protokol 
kesehatan. 

8. Terlaksananya Bazar Kuliner dan UMKM sebanyak 1 
kali event Bazar besar dan 20 kali Bazar rutin di 
Kampung Ngupasan serta meningkatnya pemasaran 
produk kuliner, kerajinan maupun UMKM lainnya 
kepada masyarakat luas. 

9. Terlaksananya Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan 
untuk 67 Lembaga Kemasyarakatandi 4 Kampung, 
13 RW dan 49 RT 

10. Terlaksananya Penyusunan Rapor Keluarga 
sebanyak 6 kali di Aula Kantor Kelurahan Ngupasan. 
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11. Terlaksananya Pemeliharaan Jalan Conblock 
sejumlah 1 titik di Kampung Kauman seluas 600 m2. 

12. Terlaksananya Pembuatan Gapura sebagai 
ikon/Brand Kampung Ngupasan sejumlah 1 titik di 
jalur sumbu filosofi. 

13. Terlaksananya Pembuatan Desain Interior dan 
Eksterior Produk UMKM berukuran 3x4 meter di Eks-
Kantor Kelurahan Ngupasan. 

14. Terlaksananya Pembuatan Vertikal Garden sejumlah 
24 unit di Kampung Ketandan. 
 

JML. ANGGARAN 
KEGIATAN 

Rp 867.267.500,- 

RENCANA AKSI 

K
e
g
ia

ta
n
 1

 

Pelatihan Kewirausahaan dan Eco Print Media 
Kain 

Masukan Rp 32.710.000,- 

Keluaran Pelaksanaan Pelatihan Budidaya 
Magot bagi masyarakat sebanyak 2 
kali, setiap RW di Kampung Ratmakan 
mengirimkan perwakilan sebagai 
calon peserta yang terdiri dari 60% 
laki-laki dan 40% perempuan serta 
diprioritaskan yang termasuk 
kelompok KSJPS/DTKS. 

Hasil Pemahaman 20 peserta pelatihan 
terhadap budidaya magot meningkat, 
peserta terlatih untuk menjalankan 
budidaya magot. 
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Pelatihan Eco Print Media Kulit 

Masukan Rp 34.770.000,- 

Keluaran Pelaksanaan Pelatihan Lele Cendol 
bagi masyarakat sebanyak 2 kali, 
setiap RW di Kampung Ratmakan 
mengirimkan perwakilan sebagai 
calon peserta yang terdiri dari 60% 
laki-laki dan 40% perempuan serta 
diprioritaskan yang termasuk 
kelompok KSJPS/DTKS. 

Hasil Meningkatnya keterampilan peserta 
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dalam hal budidaya lele cendol, 
ditargetkan sebanyak 20 peserta 

K
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Pelatihan Digital Marketing/ Online Shop 

Masukan Rp 5.959.500,- 

Keluaran Pelaksanaan Pelatihan Digital 
Marketing bagi masyarakat sebanyak 
2 kali, setiap RW dapat mengirimkan 
perwakilan sebagai calon peserta 
yang terdiri dari 60% laki-laki dan 
40% perempuan serta diprioritaskan 
yang termasuk kelompok KSJPS/DTKS 
dan/atau merupakan pelaku usaha 
kecil/UMKM 

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan 
keterampilan peserta tentang cara 
dan sistem pemasaran digital, 
sekaligus menciptakan media untuk 
saling bekerja sama atau berbagi 
pengalaman khususnya antar pelaku 
usaha kecil, ditargetkan sebanyak 20 
peserta 
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Pelatihan Pembuatan Jamu Tradisional 

Masukan Rp 11.700.000,- 

Keluaran Pelaksanaan Jam Belajar Masyarakat 
bagi anak usia sekolah sebanyak 3 
kali pertemuan dan tersebar di empat 
kampung. 

Hasil Meningkatnya pengetahuan anak-
anak khususnya bagi kelompok anak 
yang mengalami kesulitan belajar dan 
membutuhkan pendampingan. 
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Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana 

Masukan Rp 6.500.000,- 

Keluaran Pelaksanaan Pelatihan Kesiapsiagaan 
Bencana bagi masyarakat sebanyak 2 
kali, setiap Kampung mengirimkan 
perwakilan sebagai calon peserta 
yang terdiri dari 60% laki-laki dan 
40% perempuan serta diprioritaskan 
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yang tergabung dalam KTB. 

Hasil Meningkatnya keterampilan peserta 
dalam hal kesiapsiagaan menghadapi 
bencana, ditargetkan sebanyak 20 
peserta 

K
e
g
ia

ta
n
 6

 

Workshop Penguatan Kelembagaan Karang 
Taruna 

Masukan Rp 3.000.000,- 

Keluaran Pelaksanaan Workshop Penguatan 
Kelembagaan Karang Taruna bagi 
remaja dan kader Karang Taruna 
sebanyak 1 kali, setiap Kampung 
mengirimkan perwakilan sebagai 
calon peserta yang terdiri dari 60% 
putra dan 40% putri serta 
diprioritaskan yang merupakan 
kader/siap menjadi kader Karang 
Taruna. 

Hasil Meningkatnya pengetahuan dan 
wawasan pesertadalam hal 
keorganisasian Karang Taruna serta 
perannya dalam pembangunan di 
wilayah, ditargetkan sebanyak 20 
peserta 
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Workshop Penguatan Protokol Kesehatan dan 
Update Knowledge Covid-19 

Masukan Rp 3.000.000,- 

Keluaran Pelaksanaan Penguatan Protokol 
Kesehatan dan Update Knowledge 
Covid-19 bagi masyarakat sebanyak 1 
kali, setiap kampung mengirimkan 
perwakilan sebagai calon peserta 
yang terdiri dari 70% usia produktif, 
15% lansia dan 15% remaja. 

Hasil Pelembagaan Kesetaraan Gender dan 
Anggaran Kesetaraan GendeR 
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Bazar Kuliner dan UMKM 

 Masukan Rp 55.000.000,- 

 Keluaran Pelaksanaan Bazar Kuliner dan UMKM 
bagi masyarakat sebanyak 1 kali 
event besar dan 20 kali bazar rutin, 
setiap kampung mengirimkan 
perwakilan sebagai calon 
pesertaterdiri dari 75% pelaku kuliner 
dan 25% kerajinan/produk UMKM 
lainnya, diprioritaskan pelaku usaha 
kecil/UMKM yang terdampak pandemi 
Covid-19. 

 Hasil Meningkatnya pertumbuhan ekonomi 
khususnya bagi para peserta bazar, 
ditargetkan sebanyak 50 peserta. 
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Fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan 

 Masukan Rp 261.548.000,- 

 Keluaran Fasilitasi untuk kegiatan lembaga 
kemasyarakatan, sejumlah 67 
lembaga kemasyarakatan mulai dari 
tingkat kampung, RW hingga RT. 

 Hasil Meningkatnya pelaksanaan kegiatan 
lembaga kemasyarakatan dan 
meningkatnya peran aktif/keterlibatan 
perempuan dalam kegiatan. 
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Penyusunan Rapor Keluarga 

 Masukan Rp 1.620.000,- 

 Keluaran Pelaksanaan penyusunan Rapor 
Keluarga untuk kelompok KSJPS 
sejumlah 30 KK dan dilaksanakan 6 
kali pertemuan. 

 Hasil Meningkatnya pemantauan terhadap 
perkembangan kesejahteraan sosial 
kelompok keluarga KSJPS yang 
menjadi target Rapor Keluarga 
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Pemeliharaan Jalan Conblock 
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 Masukan Rp. 153.460.000,- 

 Keluaran Pemeliharaan Jalan Conblock di 
Kampung Kauman seluas 600 m2 

 Hasil Meningkatnya kualitas jalan 
pemukiman di Kampung Kauman 
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Pembuatan Gapura Kampung Ngupasan 

 Masukan Rp. 200.000.000,- 

 Keluaran Pembuatan Gapura di wilayah 
Kampung Ngupasan sejumlah satu 
titik 

 Hasil Terbentuknya Brand Kampung 
Ngupasan dan meningkatnya daya 
tarik wisata di wilayah 
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Desain Interior dan Eksterior Produk UMKM 

 Masukan Rp. 50.000.000,- 

 Keluaran Pembuatan Desain Interior dan 
Eksterior Produk UMKM sejumlah 1 
titik berukuran 3x4 meter di Eks-
Kantor Kelurahan Ngupasan. 

 Hasil Meningkatnya daya tarik produk 
UMKM dan daya saingnya terhadap 
produk lain yang berasal dari luar 
wilayah.   
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Pembuatan Vertikal Garden 

 Masukan Rp. 48.000.000,- 

 Keluaran Pembuatan Vertikal Garden sebanyak 
24 unit tersebar di Kampung 
Ketandan 

 Hasil Meningkatnya keasrian lingkungan 
dan kenyamanan hunian di wilayah 
Kampung Ketandan. 

 
Yogyakarta, 3 September 2021 
Lurah Ngupasan 

 
(TTD dan CAP Lurah) 

 
Drs. Didik Agus Mursihanta 
NIP. 196508061993031005 
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LAMPIRAN 6 CONTOH PENYUSUNAN ANALISIS GAP DAN GBS 
KEMANTREN 

 

 
ALAT ANALISIS GENDER 

(GENDER ANALYSIS PATHWAY) 
 

OPD  : Kemantren Jetis 
TAHUN ANGGARAN : 2022 
 

LANGKAH 
1 

OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROGRAM Peningkatan efektivitas kegiatan 
pemerintahan di tingkat Kemantren 

KEGIATAN Musyawarah Rencana Pembangunan 
(Musrenbang), Pelatihan Bela Negara bagi 
Generasi Muda, Forum Kewaspadaaan Dini 
Masyarakat 

INDIKATOR 
KINERJA 

Persentase partisipasi perempuan dan laki – 
laki dalam seluruh rangkaian kegiatan 
Musrenbang 

TUJUAN Merumuskan rencana pembangunan tahun 
2022 di wilayah Kemantren Jetis 

LANGKAH 
2 

DATA 
PEMBUKA 
WAWASAN 

Data Umum 
1. Jumlah Penduduk Kemantren Jetis 

Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 
adalah sebagai berikut. 
Laki – laki: 13.143 
Perempuan: 13.989 
Total: 27.132 

2. Jumlah Penyandang Disabilitas di 
Kemantren Jetis Tahun 2018 
Laki – laki: 174 
Perempuan: 149 
Total: 323 

3. Jumlah Siswa SMP di Kemantren Jetsi 
Tahun 2019 
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Laki – laki: 966 
Perempuan: 939 
Total: 1905 

4. Jumlah siswa SMA di Kemantren Jetis 
Tahun 2019 
Laki – laki: 444 
Perempuan: 594 
Total: 1038 

5. Kegiatan Musyawarah Rencana 
Pembangunan (Musrenbang) di 
Kemantren Jetis melibatkan berbagai 
perwakilan stakeholder, diantaranya tiga 
kelurahan di wilayah Kemantren Jetis 
(Kelurahan Cokrodiningratan, Gowongan, 
dan Bumijo), anggota DPRD Kota 
Yogyakarta Komisi A Dapil III, dan tokoh 
masyarakat. 
 

Pelaksanaan Musrenbang yang bertujuan 
merumuskan usulan yang dimulai dari 
tingkat kelurahan kemudian dilanjutkan ke 
tingkat Kemantren mayoritas dihadiri oleh 
laki – laki sebanyak 66 orang (58%) dan 
perempuan sebanyak 48 orang (42%). 
 

LANGKAH 
3 

IS
U

 G
E
N

D
E
R
 

  IS
U

 G
E
N

D
E
R
 

FaktorKes
enjangan/
Permasala
han 
(Akses,Pa
rtisipasi,K
ontrol,Ma
nfaat) 

Akses 
Tidak ada perbedaan akses antara 
perempuan dan laki – laki dalam mengikuti 
Musrenbang  
Partisipasi 
Keterlibatan perempuan sangat terbatas 
dalam kegiatan Musrenbang yang bisa 
mengatasi permasalahan dan kebutuhan 
perempuan dan laki – laki.  
Kontrol 
Mayoritas  peserta yang hadir adalah laki – 
laki. 
Manfaat  
Penerima manfaat dari kegiatan Musrenbang 
adalah masyarakat baik laki – laki maupun 
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perempuan 
 

LANGKAH 
4 

SebabKes
enjangan 
Internal 

• Budaya kerja, dimana masih kurangnya 
pemahaman tentang gender di lingkungan 
pemerintahan 

 

LANGKAH 
5 

SebabKes
enjangan
Eksternal 

1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat 
tentang gender, dimana gender dipahami 
sebagai mengutamakan perempuan 

2. Adanya budaya patriarki yang masih 
menganggap laki-laki lebih utama dalam 
hal-hal publik seperti menjadi tokoh 
masyrakat dan ketua kelompok. 

3. Tingkat percaya diri perempuan dalam 
kegiatan musyawarah masih tergolong 
rendah. 
 

LANGKAH 
6 

Reformulasi 
Tujuan 

Terwujudnya perencanaan pembangunan 
yang sinergis dan terlaksananya partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan yang 
responsif gender. 
 

LANGKAH 
7 

Rencana Aksi 1. Menyelenggarakan kegiatan rangkaian 
Musrenbang dengan melibatkan kelompok 
marjinal seperti perempuan, disabilitas, dan 
remaja. 

2. Mengundang seluruh elemen organisasi 
seperti Pembinaan Kesejahteraan Keluarga 
(PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat 
Kelurahan (LPMK), Tenaga Kesejahteraan 
Sosial Kemantren (TKSK),  Pekerja Sosial 
Masyarakat (PSM) selaku pendamping 
disabilitas, dan Karang Taruna sebagai 
perwakilan dari pemuda dalam seluruh 
rangkaian proses Musrenbang, yaitu: 
a. Kegiatan Sosialisasi 
b. Kegiatan Pra-Musrenbang 
c. Kegiatan Musrenbang 

3. Mengundang narasumber dengan proporsi 
yang sama antara laki – laki dan 
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perempuan. 
4. Menyelenggarakan pelatihan bela negara 

bagi generasi muda 

LANGKAH 
8 

Basis Data 1. Jumlah Penduduk Kemantren Jetis 
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019 
Laki – laki: 13.143 
Perempuan: 13.989 
Total: 27.132 

2. Jumlah penyandang disabilitas di 
Kemantren Jetis Tahun 2019 
Laki – laki: 174 
Perempuan: 149 
Total: 323 

3. Jumlah narasumber yang dibutuhkan: 2 
orang, dengan rincian 1 laki – laki dan 1 
perempuan 

 
KOREKSI  
Pada Kolom basis data ini maksudnya diisi 
saja jumlah keterwakilan perempian dan laki-
laki setiap kelompok dalam musrenbang (jika 
dalam kelompok tertentu banyak laki-lakinya 
maka persentasenya harus lebih banyak 
begitu sebaliknya) 
Misal  
Peserta musrenbang 
L: .... 
P: .... 
Perwakilan remaja  
L: ...... 
P: ..... 
Perwakilan difabel 
L : ..... 
P : ..... 
Perwakilan kelompok miskin  
L: .... 
P: ....  

LANGKAH 
9 

Indikator 
Gender 

KOREKSI  
kolom 9 tuliskan indikator secara kuantitaf 
dan kualitatif. Misalnya meningkatnya 
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wawasan.... Bagi........... Terciptanya.... 
Terselenggaranya berap kali kegiatan bagi.... 
mengenai..... dll. Tuliskan indikator capaian 
jangkan pendek maupun jangka panjang 
secara kualitatif dan kuantitatif. Indikator 
dikaitkan juga dengan rencana aksi pada 
kolom 7. 
Tuliskan indikator jangka pendek dan jangka 
panjang 
indikator jangka pendek disesuaikan dengan 
indikator setiap kegiatan yang dilakukan (di 
rencana awal ada 7 kegiatan sehingga 
tuliskan hasil setiap kegiatannya) 
tambahkan juga indikator jangka panjang 
adalah dampak apabila kegiatan 1 dan 2 dan 
seterusnya yang direncanakan dapat 
dijalankan maka dampaknya apa 

 
Yogyakarta, 3 September 
2021 
Mantri Kemantren Jetis 

 
(TTD dan CAP) 

 
 

Nama Lengkap dan Gelar 
NIP.  
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PERNYATAAN ANGGARAN GENDER 
(GENDER BUDGET STATEMENT) 

 

OPD : Kemantren Jetis 

TAHUN 
ANGGARAN 

: 2022 

PROGRAM Peningkatan efektivitas kegiatan pemerintahan di tingkat 
kemantren 
 

KODE 
PROGRAM 

7.01.02.2.01.02 

ANALISIS 
SITUASI 

Musrenbang merupakan forum perencanaan program 
tahunan yang dilaksanakan oleh  Kemantren 
(Kemantren) yang dimulai dari musrenbang kelurahan 
bekerja sama  dengan warga masyarakat untuk 
menyampaikan aspirasi atau usulan – usulan demi 
kemjuan pembangunan wilayah Kemantren dan 
Kelurahan yang lebih baik. Agenda program tahunan ini 
diselenggarakan pada awal tahun anggaran. Kemantren 
Jetis terdiri dari tiga kelurahan, yakni Kelurahan Bumijo, 
Cokrodiningratan, dan Gowongan. Pada tahun 2019, 
jumlah penduduk di Kemantren Jetis adalah sebagai 
berikut. 
Laki – laki: 13.143 
Perempuan: 13.989 
Total: 27.132 
Kegiatan Musrenbang melibatkan perwakilan dari 
beberapa stakeholder, diantaranya tiga kelurahan di 
wilayah Kemantren Jetis (Kelurahan Cokrodiningratan, 
Gowongan, dan Bumijo), anggota DPRD Kota Yogyakarta 
Komisi A Dapil III, LPMK, dan tokoh masyarakat. 
Pelaksanaan Musrenbang bertujuan merumuskan usulan 
yang dimulai dari tingkat kelurahan kemudian 
dilanjutkan ke tingkat Kemantren mayoritas dihadiri oleh 
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laki – laki sebanyak 66 orang (58%) dan perempuan 
sebanyak 48 orang (42%). 
Pelaksanaan Musrenbang tidak ada perbedaan akses 
perempuan dan laki – laki. Namun, keterlibatan 
perempuan sangat terbatas dalam kegiatan Musrenbang 
sehingga kurangnya pembahasan mengenai 
permasalahan dan kebutuhan perempuan, anak , dan 
laki – laki.  
Kesenjangan ini disebabkan oleh faktor internal, yaitu 
keterlibatan perempuan disebabkan oleh faktor internal 
adanya budaya kerja yang masih kurangnya pemahaman 
tentang gender di lingkungan pemerintahan. Faktor 
eksternal yang memengaruhi kesenjangan partisipasi laki 
– laki dan perempuan dalam rangkaian kegiatan 
Musrenbang antara lain: 
1. Masih terbatasnya pemahaman masyarakat tentang 

gender, dimana gender dipahami sebagai 
mengutamakan perempuan. 

2. Adanya budaya patriarki yang masih menganggap laki-
laki lebih utama dalam hal-hal publik seperti menjadi 
tokoh masyrakat dan ketua kelompok. 

3. Tingkat percaya diri perempuan dalam kegiatan 
musyawarah masih tergolong rendah 
 

CAPAIAN 
PROGRAM 

Tolok Ukur 
Terwujudnya perencanaan pembangunan yang sinergis 
dan terlaksananya partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan yang responsif gender. 
 

Indikator dan Target Kinerja 
1. Kegiatan sosialisasi Musrenbang dilaksanakan di 

masing – masing kelurahan sebanyak 1 kali. 
2. Kegiatan Pelatihan Bela Negara bagi Generasi Muda 

dilaksanakan 1 kali dengan target peserta remaja. 
3. Meningkatnya tingkat partisipasi perempuan dalam 

pengambilan keputusan pembangunan pada rangkaian 
kegiatan Musrenbang dari 42% menjadi 50%. 
 

KOREKSI  
Tambahkan sesuikan dengan perubahan gap kolom 9 
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JUMLAH 
ANGGARAN 
PROGRAM 

Rp 87.855.000,00 

RENCANA AKSI 

K
e

g
ia

ta
n

 1
 

Melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan publik melalui kegiatan Musyawarah 
Rencana Pembangunan  
KOREKSI: Jika kegiatan di renaca aksi GAP lebih 
dari satu maka di GBS jug seharusnya lebih dari 1. 

 Masukan Anggaran: Rp87.855.000,00 
SDM: 
1. Tim Perumus 3 kelurahan: 120. 

Dengan rincian: 60 Laki – laki dan 60 
perempuan 

2. Tim Perumus Kemantren: 40. Dengan 
rincian: 20 laki – laki dan 20 
perempuan 

3. Narasumber: 8 
4 laki – laki 
4 perempuan 

 Keluaran KOREKSI  
keluarannya apa saja? Bukan keluaran 
anggran tapi keluaran kegiatannya 
misalnya tercipa apa? Memingkatnya 
apa? Terbentuknya apa? Dlll 

 Hasil Meningkatnya kapasitas kelembagaan 
KOREKSI  
Hasil sesuai reformulasi tujuan 

 
 
Yogyakarta, 3 September 2021 
Mantri Kemantren Jetis 
 

(TTD dan CAP) 
 
Nama Lengkap dan Gelar 
NIP............................... 
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LAPIRAN 7 CONTOH PENYUSUNAN GAP DAN GBS BAGIAN 

 

 
 

ALAT ANALISIS GENDER 
(GENDER ANALYSIS PATHWAY) 

 
OPD/Unit Kerja  : Bagian Administrasi dan Keuangan Setda  
                           Kota Yogyakarta 
Sub Bagian         : Administrasi Umum 
Tahun Anggaran  : 2021 
 

LANGKAH 1 OPD Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota 
Yogyakarta 

PROGRAM Penunjang urusan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota 

KEGIATAN Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang 
Urusan Pemerintahan Daerah 

Sub 
Kegiatan  

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya 

TUJUAN Ruang kerja dan ruang rapat Bagian 
Administrasi dan Keuangan yang nyaman bagi 
pegawai perempuan dan laki-laki serta tamu 
yang berkunjung 
 

LANGKAH 2 DATA 
PEMBUKA 
WAWASAN 

Data Umum 
1. Dua ruang kerja yang tersedia tidak cukup 

untuk menampung 24 pegawai. 
2. Terdiri dari 13 pegawai laki-laki dan 11 

pegawai perempuan 
 

LANGKAH 3 

IS
U

 

G
E
N

D
E
R
 

  IS
U

 

G
E
N

D
E
R
 Faktor 

Kesenja
ngan/P
ermasal

Akses: 
Hanya memiliki 2 ruang kerja dan 1 ruang 
kosong sehingga pergerakan fisik pegawai 
terbatas 
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ahan 
(Akses,
Partisip
asi,Kont
rol,Man
faat) 

 
Partisipasi: 
Kesulitan apabila perlu mengadakan rapat 
koordinasi sehingga harus meminjam ruang 
rapat OPD lain 
 
Kontrol: 
Pengawasan terhadap staf oleh Ka. Sub Bag. 
dan Ka. Bag sulit karena ruangan terpisah 
 
Manfaat: 
Ruangan belum didesain untuk menampung 24 
pegawai dan ruang rapat 
 

LANGKAH 4 SebabK
esenjan
gan 
Internal 

Jumlah Unit Kerja Setda bertambah dari 8 Unit 
Kerja menjadi 9 Unit Kerja sehingga ruang 
kerja berkurang 

LANGKAH 5 SebabK
esenjan
ganEkst
ernal 

Perubahan kelembagaan (bertambahnya 
jumlah Unit Kerja) karena adanya regulasi 
Permendagri No. 56 tahun 2019 tentang 
pedoman nomenklatur dan unit kerja 
sekretariat daerah provinsi dan kabupaten/kota 
 

LANGKAH 6 Reformulasi  
Tujuan 

Menciptakan ruang kerja dan ruang rapat 
Bagian Administrasi dan Keuangan yang 
nyaman bagi pegawai dan tamu. 
 

LANGKAH 7 Rencana 
Aksi 

Kegiatan 1 
Menyusun DED renovasi ruang kerja Bagian 
Administrasi dan Keuangan 
Masukan: Rp12.000.000 
Keluaran: Tersedianya DED Renovasi Ruang 
Kerja Bagian Administrasi dan Keuangan  
Hasil: DED renovasi ruang kerja Bagian 
Administrasi dan Keuangan yang dapat 
digunakan sebagai pedoman pelaksanaan 
renovasi  
 
Kegiatan 2  
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Merenovasi Ruang Kerja Bagian Administrasi 
dan Keuangan (unit 1) 
Masukan: Rp150.000.000 
Keluaran: Ruang kerja Bagian Administrasi dan 
Keuangan yang sudah direnovasi 
Hasil: Ruang kerja Bagian Administrasi dan 
Keuangan yang nyaman bagi pegawai 
  
Kegiatan 3  
Merenovasi Ruang Rapat dan Ruang Kerja 
Bagian Administrasi dan Keuangan (unit 2) 
Masukan: Rp132.000.000 
Keluaran: Ruang Rapat dan Ruang Kerja 
Bagian Administrasi dan Keuangan yang sudah 
direnovasi 
Hasil: Ruang rapat dan ruang kerja Bagian 
Administrasi dan Keuangan yang nyaman bagi 
pegawai dan tamu yang berkunjung. 
 

LANGKAH 8 Basis Data Total anggaran Rp294.000.000 
Luas ruang unit 1: 3,7m x 3,6m dan 8m x 7m 
Luas ruang unit 2: 4m x 7m 
 
Standar sarana unit 1: 
1. Kursi kerja struktural 3 unit 
2. Kursi kerja 18 unit 
3. Kursi tamu 2 unit 
4. Meja kerja 21 unit 
5. Printer 7 unit 
6. Komputer/laptop 13 unit 
7. Mesin ketik 1 unit 
8. Dispenser 2 unit 
9. AC 2 unit 
10. Lemari 2 set 
11. Filling cabinet 3 unit 
Standar sarana unit 2: 
1. Komputer 1 unit 
2. Proyektor 1 unit 
3. Layar proyektor 1 unit 
4. Kursi rapat 12 unit 
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5. Kursi kerja 3 unit 
6. Meja rapat 1 unit 
7. Meja kerja 2 unit 
8. Dispenser 1 unit 
9. AC 1 unit 
10. Printer 1 unit 

LANGKAH 9 Indikator 
Gender 

Jangka pendek 
Kuantitatif 
Pengadaan: 
1. Proyektor 1 unit 
2. Layar proyektor 1 unit 
3. Kursi rapat 12 unit 
4. Kursi kerja 3 unit 
5. Dispenser 3 unit 
6. Komputer/laptop 5 unit 
7. Printer 1 unit 
Renovasi:  
Ruang kerja dan ruang rapat 2 unit 
Kualitatif 
Kebutuhan sarana dan prasarana pegawai dan 
tamu tercukupi 
Jangka panjang 
Kuantitatif 
Pemeliharaan sarana 11 jenis 
Kualitatif 
Memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam 
bekerja dan tamu yang datang untuk 
melaksanakan rekonsiliasi aset/keuangan 
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PERNYATAAN ANGGARAN GENDER 
(GENDER BUDGET STATEMENT) 

 

UNIT KERJA Bagian Administrasi dan Keuangan Setda Kota 
Yogyakarta 

TAHUN 
ANGGARAN 

2021 

PROGRAM Penunjang urusan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota 

KODE PROGRAM 4.01.01. 

ANALISIS 
SITUASI 

Bagian Administrasi dan Keuangan merupakan 
kelembagaan yang baru dibentuk pada tahun 2021 di 
bawah Sekretariat Daerah. Sesuai dengan 
nomenklatur Unit Kerja, Bagian Administrasi dan 
Keuangan memiliki ketugasan pengadministrasian di 
lingkup Sekretariat Daerah. Secara umum tupoksi 
Bagian Administrasi dan Keuangan terkait dengan 
penatausahaan keuangan Setda, penatausahaan aset 
Setda, dan penyusunan dokumen perencanaan Setda 
yang diampu dalam satu program yaitu program 
penunjang urusan pemerintahan daerah 
kabupaten/kota. Jumlah personil sebanyak 24 orang 
terdiri dari 11 pegawai perempuan dan 13 pegawai 
laki-laki. 
Dalam melaksanakan tugas sehari-hari seringkali 
mengalami kesulitan karena keterbatasan sarana dan 
prasarana. Pada awal tahun ruang kerja hanya 
tersedia 2 ruang untuk menampung 24 pegawai dan 
tanpa ruang rapat. Ruang kerja yang ditempati 
belum didesain untuk menampung 24 pegawai dan 
ruang rapat. Hal ini menyebabkan pergerakan secara 
fisik menjadi terbatas, kesulitan apabila perlu 
mengadakan rapat, dan pengawasan terhadap staf 
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yang bekerja juga menjadi sulit karena 2 ruang kerja 
tersebut terpisah.   
Dari sisi internal hal ini disebabkan karena bentuk 
kelembagaan Setda yang lama hanya terdiri dari 8 
Bagian sedangkan pada kelembagaan yang baru 
terdiri dari 9 Bagian sehingga ruang kerja berkurang. 
Dari sisi eksternal perubahan kelembagaan tersebut 
karena mengikuti regulasi dari pemerintah pusat 
yaitu Permendagri no. 56 tahun 2019 tentang 
pedoman nomenklatur dan unit kerja sekretariat 
daerah provinsi dan kabupaten/kota.  
Pada pertengahan tahun Bagian Administrasi dan 
Keuangan mendapatkan tambahan 1 ruang kantor 
namun dengan kondisi yang masih membutuhkan 
renovasi dan tidak ada sarana seperti komputer, 
printer, meja dan kursi. 
Dengan latar belakang tersebut maka Bagian 
Administrasi dan Keuangan menyusun perencanaan 
untuk renovasi/pemeliharaan ruang kerja pada tahun 
2021. Pemeliharaan ruang kerja Bagian Administrasi 
dan Keuangan dilaksanakan selain untuk menambah 
umur fungsi ruangan/bangunan juga bertujuan untuk 
menambah fasilitas dan meningkatkan kenyamanan 
bekerja bagi pegawai dan tamu (dari Unit Kerja di 
Setda) yang berkunjung untuk rekonsiliasi aset 
maupun keuangan. 

CAPAIAN 
PROGRAM 

Tolok Ukur 
1. Kebutuhan sarana dan prasarana pegawai dan 

tamu tercukupi (jangka pendek). 
2. Memberikan kenyamanan bagi pegawai dalam 

bekerja dan tamu yang datang untuk 
melaksanakan rekonsiliasi aset/ keuangan (jangka 
panjang). 

Indikator dan Target Kinerja 
Indikator jangka pendek:  
Renovasi:  
Ruang kerja dan ruang rapat 2 unit 
 
Indikator jangka panjang: 
Pemeliharaan sarana 11 jenis 
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1. Ac 
2. Printer 
3. Komputer 
4. Laptop 
5. Mesin ketik 
6. Lemari 

7. Kursi 
8. Meja kerja 
9. Meja rapat 
10. Proyektir 
11. Filling kabinet 
 

 

JUMLAH 
ANGGARAN 
PROGRAM 

Rp 389.936.377 

RENCANA AKSI 
K

e
g

ia
ta

n
 1

 
Menyusun DED Renovasi Ruang Kerja Bagian 
Administrasi dan Keuangan  

Masukan Rp 12.000.000 
(Jasa Konsultansi Perencanaan) 
SDM 4 orang 

Keluaran Tersedianya DED Renovasi Ruang 
Kerja Bagian Administrasi dan 
Keuangan 

Hasil DED renovasi ruang kerja Bagian 
Administrasi dan Keuangan yang 
dapat digunakan sebagai pedoman 
pelaksanaan renovasi  

K
e

g
ia

ta
n

 2
 

Merenovasi Ruang Kerja Bagian Administrasi 
dan Keuangan (unit 1) 

Masukan Rp 150.000.000 
(Jasa Renovasi Ruang Kerja)  

Keluaran Ruang kerja Bagian Administrasi 
dan Keuangan yang sudah 
direnovasi 

Hasil Ruang kerja Bagian Administrasi 
dan Keuangan yang nyaman bagi 
pegawai  

 

K
e

g
ia

ta
n

 3
 

Merenovasi Ruang Rapat dan Ruang Kerja 
Bagian Administrasi dan Keuangan (unit 2) 

Masukan Rp 132.000.000 
(Jasa Renovasi Ruang Rapat dan 
Ruang Kerja) 
SDM 4 orang  

Keluaran Ruang Rapat dan Ruang Kerja 
Bagian Administrasi dan Keuangan 
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yang sudah direnovasi 

Hasil Ruang rapat dan ruang kerja Bagian 
Administrasi dan Keuangan yang 
nyaman bagi pegawai dan tamu 
yang berkunjung 

K
e

g
ia

ta
n

 4
 

Pengadaan sarana dan trasarana rapat dan 
ruang kerja yang responsif dan nyaman 

Masukan Anggaran Rp. 95.936.377 
SDM 4 orang 

Keluaran Tersedianya sarana: 
1. Proyektor 1 unit untuk rapat 

koordinasi 
2. Layar proyektor 1 unit untuk 

rapat koordinasi 
3. Kursi rapat 12 unit untuk rapat 

koordinasi 
4. Kursi kerja 3 unit untuk rapat 

kerja 
5. Dispenser 3 unit untuk teknologi 

hot and coll 
6. Komputer 3 unit untuk bekerja 
7. Laptop 3 unit untuk bekerja 
8. Lapotop 3 unit untuk bekerja 
9. Printer 2 unit untuk bekerja 
10. Ozonizer 3 unit untuk 

menetralisir udara untuk 
menjaga kesehatan pegawai 

Hasil Ruang kantir dapat digunakan 
untuk bekerja dan rapat dengan 
nyaman dan responsif  
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LAPIRAN 8 CONTOH PENYUSUNAN GAP DAN GBS  
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH 

 
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 
Jl. Sultan Agung No. 133 Yogyakarta Kode Pos: 55151  Telp. (0274) 

515865, 515866   
EMAIL: kesbangpol@jogjakota.go.id 

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE  EMAIL: upik@jogjakota.go.id 
WEBSITE: www.kesbang.jogjakota.go.id 

 
ALAT ANALISIS GENDER 

(GENDER ANALYSIS PATHWAY) 
 

OPD   : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
                                    Kota Yogyakarta 

TAHUN ANGGARAN : 2022 
 

LANGKAH 
1 

OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

PROGRAM Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan 
Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik 
Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik. 

KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika 
Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, 
Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, 
Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan 
Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta 
Pemantauan Situasi Politik. 

INDIKATOR 
KINERJA 

Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Kota 
Yogyakarta dalam Pilkada/Pileg/Pilpres. 

TUJUAN Terlaksananya Pemantapan dan Pelaksanaan 
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, 
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi 
Kelembagaan Pemerintah, Perwakilan dan 
Partai Politik, Pemilu/Pilkada serta 
Pemantauan Situasi Politik. 

mailto:kesbangpol@jogjakota.go.id
mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.kesbang.jogjakota.go.id/
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LANGKAH 
2 

DATA 
PEMBUKA 
WAWASAN 

Data Umum 
1. Pendidikan politik diarahkan untuk siswa 

SMP, kelompok perempuan, kaum marginal 
dan disabilitas. 

2. Siswa SMP dipilih menjadi sasaran 
Pendidikan Politik karena pada tahun 2024 
(tahun pemilu), siswaSMP dianggap sebagai 
calon pemilih pertama, sehingga perlu 
mendapatkan pemahaman tentang politik. 

3. Pendekatan yang dilakukan kepada siswa 
SMP dilakukan dengan metode yang 
dinamis, tidak kaku dan fleksibel agar pesan 
yang ingin disampaikan dapat diterima 
dengan mudah. 

4. Kelompok perempuan, kaum marginal dan 
disabilitas dipilih menjadi sasaran Pendidikan 
Politik karena kelompok ini dianggap kurang 
memiliki pengetahuan tentang politik dan 
partisipasi dalam politik masih tergolong 
rendah. 

5. Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) 
dan yang sederajat di Kota Yogyakarta 
sebanyak  58 sekolah terdiri dari  16 SMP 
Negeri dan 42 SMP Swasta 

6. Jumlah pelajar SMP di Kota Yogyakarta 
sebanyak 20.362 pelajar, terdiri dari 10.292 
laki-laki dan 10.070 perempuan. 

7. Jumlah anak terlantar di Kota Yogyakarta 
tahun 2018 sebanyak 184 orang, terdiri dari 
110 laki-laki dan 74 perempuan. 

8. Jumlah perempuan di Kota Yogyakarta tahun 
2018 adalah 218.706 jiwa, sedangkan laki-
laki sebesar 208.792 jiwa. 

9. Jumlah Daftar Pemilih Tetap yang tercatat di 
KPU Kota Yogyakarta tahun 2019 sebanyak 
309.469 orang, terdiri dari 148.235 laki-laki 
dan 161.234 perempuan. 

10. Jumlah penyandang disabilitas di Kota 
Yogyakarta tahun 2018 sebesar 1.789 jiwa, 
terdiri 1.033 laki-laki dan 756 perempuan. 
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LANGKAH 
3 

IS
U

 G
E
N

D
E
R
 

  IS
U

 G
E
N

D
E
R
 

Faktor 
Kesenjan
gan/Perm
asalahan 
(Akses,Pa
rtisipasi, 
Kontrol, 
Manfaat) 

Akses: 
Keterbatasan anggaran yang ada di Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik untuk 
memfasilitasi semua pelajar SMP, kelompok 
perempuan, kaum marginal dan disabilitas 
Kota Yogyakarta untuk mendapatkan 
kesempatan memperoleh Pendidikan Politik 
Partisipasi: 
Selama ini belum ada program Pendidikan 
Politik untuk kelompok perempuan, kaum 
marginal dan disabilitas 
Kontrol: 
Pelajar SMP, kelompok perempuan, kaum 
marginal dan disabilitas yang menjadi peserta 
berhak untuk memberikan pedapat atau 
masukan pada saat pelaksanaan acara 
Manfaat: 
1. Selama ini semua SMP baik negeri maupun 

swasta sudah mendapatkan manfaat dari 
Pendidikan Politik ini walaupun tidak 
dilaksanakan di tahun yang sama. 

2. Kelompok perempuan, kaum marginal dan 
disabilitas belum pernah secara khusus 
mendapatkan Pendidikan tentang Politik 

LANGKAH 
4 

Sebab 
Kesenjan
gan 
Internal 

1. Keterbatasan alokasi dana untuk 
pelaksanaan kegiatan. 

2. Keterbatasan SDM yang memahami 
Pendidikan Politik. 

LANGKAH 
5 

Sebab 
Kesenjan
gan 
Eksternal 

1. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan 
2. Politik untuk siswa SMP bersamaan dengan 

jam belajar. 
3. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan 

terkendala waktu pelaksanaan 
4. Pendidikan politikbagikaum marginal dan 

disabilitas terkendala tempat dan waktu 
pelaksanaan. 

LANGKAH 
6 

Reformulasi 
Tujuan 

Pendidikan bertema Politik untuk 
meningkatkan pemahaman dan partisipasi 
politik kelompok afirmasi yaitu siswa SMP, 
kelompok perempuan, kaum marginal dan 
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disabilitas. 

LANGKAH 
7 

Rencana Aksi 1. Menyelenggarakan FGD Kelas Demokrasi 
untuk siswa sekolah (SMP) 

2. Menyelenggarakan Lomba Karya Tulis 
Demokrasi bagi siswa sekolah 

3. Menyelenggarakan Lomba Vlog Demokrasi 
4. Melakukan pendidikan dan sosialisasi politik 

untuk kelompok perempuan dalam 
kelompok PKK 

5. Melakukan pendidikan dan sosialisasi politik 
untuk kaum marginal dan disabilitas 

6. Dibutuhkan narasumber yang paham 
tentang Pendidikan Politik 

7. Koordinasi waktu dan tempat sosialisasi 
Pendidikan Politik 

LANGKAH 
8 

Basis Data 1. FGD Kelas Demokrasi diselenggaraka 
nuntuk melatih cara berpikir yang kritis bagi 
siswa serta menambah pengetahuan tentang 
demokrasi 

2. Lomba Karya Tulis Demokrasi 
diselenggarakan untuk mengasah 
kemampuan dan pemahaman siswa dalam 
bidang politik khususnya demokrasi 

3. Lomba Vlog Demokrasi diselenggarakan 
untuk mengasah kreativitas siswa dan 
sekaligus untuk media sosialisasi tentang 
demokrasi itu sendiri 

4. Jumlahperempuan yang tergolong dalam 
DPT paling banyak ada di Kemantren 
Umbulharjo (51,89% dari total DPT di 
Umbulharjo dan 16,19% dari jumlah seluruh 
DPT perempuan di Kota Yogyakarta) 

5. Jumlah kaum marginal (keluarga miskin) 
dengan laki-laki sebagai kepala keluarga 
mencapai 69,86%, sedangkan keluarga 
miskin dengan perempuan sebagai kepala 
keluarga sebanyak 20.14% 

6. Jumlah narasumber dan panitia yang 
dibutuhkan adalah 8 orang, yaitu dari 
Anggota Dewan, Dosen, maupun tokoh 
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masyarakat 
7. Perkiraan waktu yang tepat untuk 

pelaksanaan adalah pagi sampai siang hari 
di Balaikota dan tempat yang dianggap 
representatif,  yaitu Gedung DPRD/DPD 

LANGKAH 
9 

Indikator 
Gender 

Kuantitatif 
1. Terlaksananya FGD Kelas Demokrasi untuk 

siswa sekolah sebanyak 4 kali di Ruang 
Pertemuan di Balaikota 

2. Terlaksananya lomba Karya Tulis Demokrasi 
sebanyak 1 kali 

3. Terlaksananya lomba Vlog Demokrasi 
sebanyak 1 kali 

4. Terlaksananya Pendidikan Politik untuk kaum 
perempuan sebanyak 2 kali di Balaikota 

5. Terlaksananya Pendidikan Politik untuk kaum 
marginal dan disabilitas sebanyak 2 kali di 
Gedung DPRD atau DPD 

6. Tersedianya 8 SDM sebagai narasumber 
Kualitatif 
1. Adanya kesepakatan waktu dan tempat 

sosialisasi dengan penyelenggara kegiatan di 
lapangan 

2. Meningkatnya partisipasi politik bagi siswa 
sekolah, kelompok perempuan, kaum 
marginal dan disabilitas 

3. Meningkatnya jumlah siswasekolah, 
kelompok perempuan, kau marginal dan 
disabilitas yang berpartisipasi dalam pemilu 
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PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA 
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

 
Jl. Sultan Agung No. 133 Yogyakarta Kode Pos: 55151  Telp. (0274) 

515865, 515866   
EMAIL: kesbangpol@jogjakota.go.id 

HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE  EMAIL: upik@jogjakota.go.id 
WEBSITE: www.kesbang.jogjakota.go.id 

 
PERNYATAAN ANGGARAN GENDER 

(GENDER BUDGET STATEMENT) 
 
OPD  : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
TAHUN ANGGARAN : 2022 

 

GENDER BUDGET STATETMENT (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER) 

OPD BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 

TAHUN ANGGARAN 2022 

KEGIATAN Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan 
Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya 
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan 
Pemerintahan, Perwakilan dan PartaiPolitik, Pemilihan 
Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta 
Pemantauan Situasi Politik 

KODE KEGIATAN 8.01.03.2.01 

ANALISIS 
SITUASI 

Siswa sekolah, kelompok perempuan, kaum marginal dan 
disabilitas merupakan kelompok yang rentan kurang 
mendapatkan pendidikan tentang politik. Siswa sekolah, 
dalam hal ini yang dimaksud adalah siswa SMP, 
merupakan kelompok anak remaja yang pada tahun 2024 
akan melaksanakan Pemilu pertamanya.  
Di Kota Yogyakarta terdapat 20.362 pelajar yang 
terdiridari 10.292 laki-laki dan 10.070 perempuan dan 
terdaftar dalam 16 SMP Negeri dan 42 SMP Swasta. 
Sedangkan kelompok perempuan yang bernaung dalam 
PKK, kaum marginal dan disabilitas dianggap kurang 
mendapatkan akses untuk mendapatkan pendidikan 
tersebut. Jumlah perempuan di Kota Yogyakarta sebanyak 
218.706 (51,15%) dan laki-laki sebanyak 208.792 

mailto:kesbangpol@jogjakota.go.id
mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.kesbang.jogjakota.go.id/
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(48,84%). Jumlah penyandang disabilitas di Kota 
Yogyakarta tahun 2018 sebesar 1.789 jiwa, terdiridari 
1.033laki-laki (57,74%) dan 756 perempuan (42,26%), 
sedangkan jumlah anak terlantar di Kota Yogyakarta 
tahun 2018 sebanyak 184 orang, terdiri dari 110 laki-laki 
(59,8%) dan 74 perempuan (40,2%). 
Selama ini belum ada program Pendidikan Politik untuk 
kelompok perempuan, marginal dan disabilitas, karena 
keterbatasan anggaran dan SDM yang dimiliki Badan 
Kesatuan Bangsa dan Politik, selain itu faktor penghambat 
lainnya adalah menentukan waktu dan tempat yang tepat 
untuk pelaksanaan kegiatan tersebut. 

CAPAIAN 
KEGIATAN 

TolakUkur: 
Persentase Partisipasi Politik Masyarakat Kota Yogyakarta 
dalam Pilkada Pileg/ Pilpres 
Indikator dan Target Kinerja: 
1. Terlaksananya FGD Kelas Demokrasi untuk siswa 

sekolah sebanyak 4 kali di Ruang Pertemuan di 
Balaikota 

2. Terlaksananya lomba Karya Tulis Demokrasi bagi siswa 
sebanyak 1 kali 

3. Terlaksananya lomba Vlog Demokrasisebanyak 1 kali 
4. Terlaksananya Pendidikan Politik untuk kaum 

perempuan sebanyak 2 kali di Ruang Pertemuan di 
Balaikota 

5. Terlaksananya Pendidikan Politik untuk kaum marginal 
dan disabilitas sebanyak 2 kali di Gedung DPRD atau 
DPD 

6. Tersedianya 8 SDM sebagai narasumber, yaitu Anggota 
Dewan, Dosen, maupuntokohmasyarakat 

7. Adanya kesepakatan waktu dan tempat sosialisasi 
dengan penyelenggara kegiatan di lapangan 

8. Meningkatnya partisipasi politik bagi siswa sekolah, 
kelompok perempuan, kaum marginal dan disabilitas 

9. Meningkatnya jumlah siswa sekolah, kelompok 
perempuan, kaum marginal dan disabilitas yang 
berpartisipasi dalam pemilu 

JML. ANGGARAN 
KEGIATAN 

Rp 235.170.910 

RENCANA AKSI K e g i a t a n  1
 

FGD Kelas Demokrasi untuksiswasekolah 
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Masukan Rp 60.600.000,- 

Keluaran Pelaksanaan FGD Kelas Demokrasi bagi 
siswa sekolah sebanyak 4 kali, setiap 
sekolah mengirimkan 4-6 perwakilan 
sebagai peserta yang terdiri dari  50% 
laki-laki dan 50% perempuan 

Hasil Pemahaman 344 siswa terhadap nilai 
demokrasi meningkat, siswa terlatih 
untuk berpikir secara kritis 

K
e
g
ia

ta
n
 2

 

Menyelenggarakan Lomba Karya Tulis Demokrasi 
bagi siswa sekolah 

Masukan Rp 48.110.910,- 

Keluaran Pelaksanaan Lomba Karya Tulis 
Demokrasi bagi siswa sekolah 1 kali 

Hasil Meningkatnya minat siswa untuk belajar 
tentang demokrasi dan 
mengekspresikan pikirannya dalam 
bentuk tulisan, ditargetkan sebanyak 50 
peserta 

K
e
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Menyelenggarakan Lomba Vlog Demokrasi 

Masukan Rp 36.300.000,- 

Keluaran Pelaksanaan Lomba Vlog Demokrasi 
bagi siswa sekolah sebanyak 1 kali 

Hasil Meningkatnya kreativitas dan 
pemahaman siswa tentang demokrasi, 
sekaligus menciptakan media untuk 
menyosialisasikan pendidikan tentang 
demokrasi, ditargetkan sebanyak 50 
peserta 

K
e
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ia
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Melakukan pendidikan dan sosialisasi politik untuk 
kaum perempuan 

Masukan Rp 25.860.000,- 

Keluaran Pelaksanaan Pendidikan Politik bagi 
Kelompok Perempuan sebanyak 4 kali, 
masing-masing diikuti 50 peserta 

Hasil Meningkatnya pemahaman kelompok 
perempuan terhadap politik, ditargetkan 
sebanyak 200 orang perempuan yang 
tergabung dalam kelompok PKK 
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Melakukan Pendidikan politik untuk kaum marginal 
dan disabilitas 

Masukan Rp 25.860.000,- 

Keluaran Pelaksanaan politik untuk kaum 
marginal dan disabilitas sebanyak 4 kali, 
masing-masing diikuti 50 peserta 

Hasil Meningkatnya pemahaman kaum 
marginal dan disabilitasdi Kota 
Yogyakarta terhadap politik, ditargetkan 
sebanyak 200 peserta 

K
e
g
ia
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Dibutuhkan narasumber yang paham tentang 
Pendidikan Politik 

Masukan Rp.38.000.000,- 

Keluaran Tersedia narasumber untuk kegiatan 
sebanyak 8 orang 

Hasil Tersedianya narasumber yang 
kompeten antara lain dari Anggota 
Dewan, Dosen, maupun tokoh 
masyarakat sehingga pelaksanaan 
kegiatan berjalan dengan baik 

K
e
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ia
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Koordinasi waktu dan tempat sosialisasi Pendidikan 
Politik 

Masukan - 

Keluaran Ketersediaan tempat dan waktu yang 
tepat 

Hasil Pelaksanaan kegiatan dapat berjalan 
dengan baik, perkiraan waktu setiap 
kegiatan kurang lebih 2 – 3 jam 
dengan pemilihan lokasi di Ruang 
Pertemuan Balaikota maupun tempat 
yang representatif seperti Gedung 
DPRD maupun Gedung DPD. 
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