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I. Ringkasan Eksekutif  

Kementerian Sosial RI, adalah Kementerian pertama yang memiliki komitmen tinggi untuk berani 
mendiskusikan kelemahan dan hambatan progres pengimplementasin PUG yang saat ini dilaksanakan 
dilingkup Kementerian. Selain itu Kementerian Sosial merasa memiliki kesadaran dan komitmen dalam 
pengimplementasian PUG yang merupakan strategi pencapaian kesetaraan dan keadilan gender untuk 
mendukung kerja-kerja bidang Sosial  yang responsif gender. Proses pengimplementasian PUG kemudian 
coba di potret melalui proses audit gender yang dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan 
pengimplementasian itu sendiri telah berjalan dengan baik. 

Dalam proses Audit gender yang telah dilaksanakan, beberapa potret pemahaman gender, budaya kerja, 
delegasi maupun penugasan kerja-kerja, perencanan hingga pelaksanaan kerja yang dilaksanakan secara 
rutin coba dianalisis secara bersama dengan seluruh staf, perencana maupun para pimpinan yang 
mengikuti beberapa tahapan audit gender seperti wawancara, wokhop, survey dan diskusi dengan 
organisasi mitra. Dan beberapa hal jangka pendek dan menengah yang bisa dilakukan oleh Kemensos 
sendiri telah ditawarkan untuk dilaksanakan sekaligus didorong dalam berbagai bentuk kebijakan yang bisa 
diterima untuk dibuat dari level eselon IV hingga para pimpinan di jajaran eselon II. 

Beberapa hambatan masih terlihat, seperti masih kurangnya dukungan internal Kemensos untuk 
memberikan capacity building bagi seluruh staf dan perencana sebagai dukungan pengembangan 
kapasitas diri mereka. Dukungan kebijakan, anggaran, intrumen, tools dan perencanaan yang responsif 
gender adalah salah satu kebutuhan yang diawal diungkapkan menjadi bagian dari hambatan atas 
rendahnya progres pengimplementasin PUG diinternal Kemensos.  

Upaya perbaikan dalam proses audit gender telah disepakati dalam agenda rencana aksi yang akan 
dilaksanakan sebagai bagian dari rencan aksi tahun berikutnya, dan rencana aksi diharapkan mampu 
mendukung upaya promosi dan penanganan isu-isu bidang sosial yang dilaksanakan oleh Kementerian 
Sosial. Peluang positif yang muncul dari proses audit, unit pelayanan (UPT) dan perguruan tinggi (STKS) 
yang berada dilingkup Kementerian Sosial, memberi respon cepat untuk ikut mendukung proses 
pengimplementasian PUG sekaligus pembenahan hambatan yang ada di unit mereka masing-masing. 

Harapan lainnya, seluruh hasil audit gender akan menjadi rujukan dan rencana aksi masing-masing unit 
tehnis, UPT dan STKS yang menjadi bagian dari Kementerian sosial sehingga terjadi peningkatan 
pemahaman gender, penguatan kepemimpinan dan akuntabilitas pengarusutamaan gender  serta 
munculnya berbagai model dan pratek baik untuk meningkatkan kerjasama tehnis. Sekaligus Kemensos 
mampu memberikan layanan publik yang berkeadilan gender bagi masyarakat dan organisasi mitra 
Kementerian Sosial RI. 
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II. Pendahuluan 

II.1. Latar Belakang 

Sejak pemerintah Indonesia menandatangani konvensi Cedaw (Konvensi tentang penghapusan segala 
bentuk diskriminasi terhadap perempuan) dan kemudian diratifikasi melalui UU no 7 tahun 1984 
tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap 
perempuan. Ratifikasi Cedaw ini sekaligus mengikat pemerintah Indonesia untuk konsen dan 
menjamin PUG (pengarusutamaan gender) dan KKG (Kesetaraan dan Keadilan Gender) melalui 
berbagai peraturan perundang-undangan, kebijakan, program, langkah-tindak untuk memujudkan KKG 
sekaligus terhapusnya segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. 

Proses panjang jaminan terhadap implementasi Cedaw, diikuti dengan upaya-upaya yang telah 
dilaksanakan di Indonesia, salah satunya, Bappenas bersama Kementerian Negara Pemberdayaan 
Perempuan (KNPP) di tahun 19981 telah menyusun piranti analisi yang dikenal dengan nama Gender 
Analysis Pathway atau GAP sebagai peranti untuk para perencana dalam melakukan analisis dan 

perumusan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender. Diperkuat dengan intruksi 
Presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan nasional, 
mengamanatkan kepada seluruh Kementerian Negara/Lembaga untuk mengintegrasikan gender pada 
setiap tahapan proses pembangunan yaitu mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan dan evaluasi seluruh bidang pembangunan. 

Di tahun 1999 – 20042, Sembilan belas, program pembangunan yang responsif gender sudah pernah 
masuk kedalam GBHN dan di tahun 2000 – 2004 program pembangunan responsif gender terus 
bertambah menjadi 38 program yang masuk kedalam Program Pembangunan Nasional  (Propenas) 
yang mencakup sektor Ekonomi, Politik Pendidikan, Sosial Budaya, Kesejahteraan Sosial, Lingkungan 
Hidup, Keluarga Berencana, dan Kesehatan.  Bahkan dalam Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2004 – 2009, yang telah diundangkan sebagai peraturan Presiden No.7 tahun 
2005, mengamanatkan bahwa peningkatan kualitas hidup perempuan dan perlindungan anak 
merupakan salah satu agenda menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis, dijabarkan melalui 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Kemudian dilanjutkan dalam RPJMN 2010 – 2014 kebijakan 
pengarusutamaan gender diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan dan penganggaran telah 
memuat kebijakan, indikator, dan sasaran yang terpilah gender dari berbagai Kementerian dan 
lembaga, sekaligus melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dalam penyusunannya. 

Upaya untuk terus memperkuat implementasi PUG di Indonesia dilakukan di Kementerian motor/driver, 
dimana Kementerian Keuangan mengeluarkan beberapa regulasi yang dimuat dalam Peraturan 
Menteri Keuangan3 No 119/PMK.02/2009 tentang petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Kerja dan Anggaran K/L dan Penyusunan,Penelaahan, Pengesahan dan Pelaksanaan DIPA Tahun 
Anggaran 2010, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang 
Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
Tahun Anggaran (T.A.) 2011, yang turut mempercepat pelaksanaan ARG.  

                                                           
1
 www.bappenas.go.id/get-file-server/node/11953/  

2
 Kronologis Pengarusutamaan gender, di akses 3 Spetember 2012, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/11953/  

3
 Kronologis Pengarusutamaan gender, di akses 3 Spetember 2012, www.bappenas.go.id/get-file-server/node/11953/ 

http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/11953/
http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/11953/
http://www.bappenas.go.id/get-file-server/node/11953/
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Langkah lebih lanjut dengan di ujicobakan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) dan 
pembuatan TOR yang sudah responsif gender kepada Kementerian Keuangan. Uji coba ini dilakukan 
di 7 kementerian dan lembaga, 3 Kementerian/lembaga sebagai motor/driver (Bappenas, KPP&PA, 
dan Departemen Keuangan) dan 4 Kementerian sebagai pelaksana/service delivery (Departemen 
Kesehatan, Departemen Pertanian,Departemen Pendidikan Nasional, dan Departemen Pekerjaan 
Umum ) di tahun 2010. 
 
Pada tahun 2011, Kementerian Keuangan menetapkan PMK No 93/PMK.02/2011 tentang Petunjuk 
Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. PMK ini 
merupakan dasar penerapan ARG untuk T.A. 2012 dan tahun selanjutnya, karena masa berlakunya 
yang tidak hanya satu tahun, sebagaimana PMK sebelumnya. Untuk T.A. 2012, ARG tersebut akan 
diterapkan di 28 kementerian/lembaga, yang salah satunya adalah Kementerian Sosial. dan 10 
provinsi (melalui dana dekonsentrasi dari KPP&PA, yaitu: Jatim, Jateng, DIY, Banten, Jabar, Sumut, 
Babel, Kepri, Kalbar, dan Lampung).  
 

II.2. Tujuan 

Secara umum tujuan Audit Gender untuk memotret kemajuan dan pencapaian kesetaraan gender yang 
dilakukan dilingkup kementerian Sosial dan secara khusus, tujuan audit gender diharapkan a). 
memberi karangka yang  jelas bagi Kementerian Sosial dalam mendorong pengimplementasian 
pengarusutamaan gender di level kebijakan, program dan kegiatan dengan mendorong seluruh 
dokumen kebijakan Kemensos menjadi dokumen yang memiliki perspektif gender yang jelas, b). 
menyiapkan SDM yang memiliki pemahaman, pengalaman sekaligus kemampuan yang optimal 
dengan didukung dengan berbagai capacity building di internal, dan c). mendorong seluruh promosi 
dan prodak informasi Kemensos memiliki dukungan sekaligus mempromosikan kesetaraan gender. 

 

II.3. Metodologi 

Laporan audit gender dikembangkan dari analisis kualitatif  dari dua belas kunci utama dalam metode 
audit gender yang dikembangkan oleh ILO (The International Labour Organization). Untuk itu audit 
gender dilakukan selama 3 mingu efektif dengan pendekatan partisipatif bersama 10 orang tim audit 
gender yang menjadi perwakilan 5 Ditjen (Resos, Limjamsos, Badiklit, Dayasos, Setjen) bersama 1 
orang konsultan gender dari UNFPA. Serangkaian wawancara mendalam dilakukan dengan 16 orang 
staf Kementerian Sosial yang sebagian besar merupakan level eselon IV, focus group discussion 
bersama 75 orang staf di level esselon III dan IV dan staf program dan perencana lingkup Kemensos, 
15 orang berasal dari organisasi mitra serta pengisian kuisioner bagi 100 orang staf untuk melakukan 
triagulasi informasi yang ditemukan selama melakukan audit gender. 

Kegiatan audit gender telah melakukan serangkaian kajian dokumen kebijakan, hingga dokumen 
program dan kegiatan untuk menganalisis sejauh mana pengarusutamaan gender telah menjadi dasar 
atau acuan di dalamnya. Analisis lainnya adalah melihat kemampuan sekaligus praktek-praktek 
kesetaraan gender telah di adopsi oleh seluruh SDM. Beberapa isu penting seperti Traffiking, Buruh 
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Migrant, Penanganan Bencana, ODK (Orang dengan Kecacatan), Lansia, Anak, KAT, juga dianalisis 
untuk melihat pola penanganan yang dilakukan oleh Kementerian Sosial. 

Seluruh temuan audit gender coba dilakukan dengan pola pendekatan yang ada di Kementerian Sosial 
yang tentu saja dikaitkan dengan menggunakan 12 analisis kunci audit gender, dan hasilnya 
diharapkan benar-benar adalah realitas yang sedang terjadi di internal Kemensos sehingga 
rekomendasi yang nantinya di hasilkan benar-benar menjadi dasar untuk tahapan kegiatan selanjutnya 

 
 

II.4. Kementerian Sosial dalam Implementasi PUG 

Diadopsinya pelaksanaan pengarusutamaan gender dilingkup Kementerian Sosial telah berlangsung 
cukup lama, dimana pada puncak pertemuan pembangunan social (World Summit For Social 
Development)4 tahun 1995, pada pertemuan itu untuk pertama kalinya masyarakat Internasional 
menyatakan dukungan pada deklarasi Copenhagen. Ada tiga isu pokok yang termuat yaitu 
penghapusan kemiskinan, perluasan lapangan kerja dan integrasi sosial, salah satunya melalui 
program penghapusan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi perempuan. 

Ditingkat Nasional kesepakatan internasional tersebut ditindaklanjuti dengan Intruksi Presiden No.3 
tahun 1996 tentang Pembangunan Keluarga dalam rangka Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan. 
Dan Departemen Sosial pada waktu itu menindaklanjuti melalui program PPFW melalui proyek 
Peningkatan Peranan Wanita Bidang Kesejahteraan Wanita (P2WBKS). Dan untuk 
pengimplementasian PUG bidang kesejahteraan sosial, progres Kementerian Sosial telah berjalan 
baik, dimana piranti legal yang telah dibuat antara lain adanya SK. Menteri Sosial RI No. 36 tahun 
1999 tentang Pola Pendataan Kesejahteraan Sosial Terpilah Berdasarkan Jenis Kelamin.  

Tetapi di sisi lain Departemen Sosial tetap memandang PUG masih merupakan isu baru yang 
membutuhkan kajian dan analisis lebih lanjut sehingga sebelum masuk pada tahapan implementasi, 
kajian tersebut diberi tangung jawab kepada Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial yang saat ini 
telah berubah nomenklatur menjadi Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial setelah 
dikeluarkannya PERMENSOS 82/HUK/2005. 

Beberapa hasil dari kajian sekaligus dorongan mengimplementasikan PUG di lingkup Departemen 
Sosial yang dilakukan oleh Badiklit sejak tahun 2002 – 2006 adalah : 

 

                                                           
4
 Di akses dan di olah dari publikasi Kemensos,  http://www.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=print&sid=869 
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Tahun Kegiatan 

2002 1. Dibentuknya focal Point yang berfungsi memfasilitasi dan membantu pengarusutamaan gender dalam sektor dan menjadi 
penanggungjawab bagi kepentingan gender di unit/Departemen 

2. Mengeluarkan SK Mensos RI No. O7/PEGHUK/2002, Tentang Pokja Pengarusutamaan Gender bidang Kesejahteraan Sosial. 
Anggota Pokja terdiri dari 17 orang yang terdiri dari Eselon I, II dan III. Pokja ini berfungsi sebagai Panitia Pengarah.   

3. Dikeluarkannya SK Kepala Balatbangsos No. 01/PPJ/KSM/1/2002 tentang dibentuknya Tim Teknis Pokja Bidang Kesejahteraan 
Sosial yang anggotanya berjumlah 17 orang, terdiri dari Pejabat Eselon II,III,IV, Peneliti dan Widyaiswara 

4. Melakukan Gender Analisis (Gender Analisis Pathway) untuk Repeta 2003,dengan mengambil Program ke 7 yaitu: Pembangunan 
Kesejahteraan Sosial khususnya analisis pada program Kemiskinan dan Anak, bekerjasama dengan CIDA, BAPPENAS dan 
Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Adapun hasilnya telah dicetak/dibukukan melalui “Buku Analisis Gender Bidang 
Kesejahteraan Sosial dan Berbagi Pengalaman”. 

5. Menyelenggarakan Program kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial yang berprespektif gender melalui Proyek 
Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesos berwawasan Gender Pusat Tahun 2002-20046. Pada tahun 2005 dalam rangka 
anggaran tunggal Proyek Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial lebur kedalam anggaran Sekretariat 
Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, dan Bagian Program dan Informasi sebagai penanggung jawab program PUG bidang 
Kesos. 

2002 1. Konsinyasi Perencanaan Program Tahun 2003  
2. Kegiatan Work Shop bidang Kesos  
3.  Penyusunan Modul kegiatan Peningkatan Keterampilan bagi Warga Binaan Sosial berwawasan Gender 
4. Pembudayaan dan Pemasyarakatan (kegiatan Peningkatan Keterampilan berwawasan gender bagi WBS  
5.  Kegiatan Publikasi dan Dokumentasi (Pameran)  

2003 1.  Konsinyasi Perencanaan Program Tahun 2004  
2.  Pengadaan alat pengolahan data 
3. Kegiatan Work Shop Bidang Kesos (sosialisasi)  
4. Studi Kebijaksanaan (Kajian Perspektif Gender dalam Budaya Lokal)  
5. Penyusunan Modul Pengembangan Kapasitas berwawasan gender bagi Warga Binaan Sosial  
6. Pembudayaan dan Pemasyarakat (Peningkatan Keterampilan berwawasan Gender bagi WBS dan Pengembangan Kapasitas 

berwawasan Gender bagi WBS) 

2004 1. Studi Kebijaksanaan (Kajian Kesos berwawasan gender di era otonomi daerah)  
2. Semiloka Pengembangan Kesos Berwawasan Gender 
3. Pembudayaan dan Pemasyarakatan  (Peningkatan Keterampilan berwawasan Gender bagi WBS dan Pengembangan Kapasitas 
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berwawasan Gender bagi WBS)  
4. Monitoring dan EvaluasiPengarusutamaan Gender di era anggaran tunggal dan pasca diberlakukannya Permensos No. 

28/HUK/200 
5. Setelah terbit Undang-undang No. 17 tahun 2003 dan diberlakukannya anggaran tunggal, kegiatan Pengarusutamaan Gender tidak 

berdiri sendiri  sebagai Proyek Pengembangan Kebijakan Pembangunan Kesos Berwawasan Gender akan tetapi masuk ke dalam 
anggaran Sekretariat Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial 

2005 1. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi (sosialisasi) 
2. Studi Kebijaksanaan (Analisis Kebutuhan jaringan Sosial Perempuan dari Perspektif Gender) 
3. Pembudayaan dan Pemasyarakatan ((Peningkatan Keterampilan berwawasan Gender bagi WBS dan Pengembangan Kapasitas 

berwawasan Gender bagi WBS) 
4. Monitoring dan Evaluasi  

2006 1. Konsinyasi Penyusunan Program Tahun 2007  
2. Penyuluhan dan Penyebaran Informasi  
3. Studi Kebijaksanaan 
4. Analisis/Evaluasi Kegiatan Keterampilan dan Pengembangan Kapasitas berwawasan gender bagi Warga Binaan Sosial  
5. Pengadaan Alat Pengolahan Data  
6. Pemetaan KUBE perempuan di tiap-tiap unit di ligkungan Dep. Sosial 
7. Monitoring dan Evaluasi  
8. Melakasanakan Gender Analisys Pathway dibidang Anak, Keluarga, Lanjut Usia dan Paca 

2007 
1. Menetapkan keputusan Menteri Sosial RI no 07A/HUK/2007 tentang pedoman perencanaan pembangunan kesejahteraan social, 

dengan mengakomodasi prinsip-prinsip pengarusutamaan gender kedalam perencanaan pembangunan kesejahteraan social. 

2008 
1. Kebijakan penyelenggaraan kesejahteraan social yang responsive gender (PUG Bidang Sosial) Kementerian Sosial RI dialihkan 

dari Badan Pendidikan dan penelitian Kesejahteraan Sosial ke Sekretariat Jenderal cq. Biro Perencanaan. 

2. Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk meningkatkan pemahaman para perencana komponen pusat dan daerah tentang 
konsep gender melalui workshop gender bidang social, advokasi PUG Bidang Sosial di dinas social provinsi, dan asistensi 
implementasi PUG Bidang Sosial di daerah, dan workshop PUG Bidang Sosial di Jakarta. 

3. Pembentukan TIM PUG Kementerian Sosial RI 
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2009 
1. Workshop PUG Bidang Sosial di Daerah; Pemahaman Konsep Gender dan PUG Bidang Sosial. 

2. Workshop PUG Bidang Sosial di Tingkat Pusat. 

3. Pembentukan TIM PUG Bidang Sosial Kementerian Sosial RI. 

4. Advokasi PUG Bidang Sosial di Daerah. 

5. Asistensi PUG Bidang Sosial di Daerah. 

2010 
1. Workshop PUG Bidang Sosial di Daerah; Pemahaman Data Terpilah Gender dan Analisis Gender. 

2. Workshop PUG Bidang Sosial di Tingkat Pusat. 

3. Pembentukan TIM PUG Bidang Sosial Kementerian Sosial RI. 

4. Advokasi PUG Bidang Sosial di Daerah. 

5. Asistensi PUG Bidang Sosial di Daerah. 

2011 
1. Workshop PUG Bidang Sosial di Daerah; Penyusunan PPRG Bidang Sosial di Daerah. 

2. Workshop PUG Bidang Sosial di Tingkat Pusat. 

3. Pembentukan TIM PUG Bidang Sosial Kementerian Sosial RI. 

4. Asistensi PUG Bidang Sosial di Daerah. 

5. Penyusunan Panduan PPRG Bidang Sosial Kementerian Sosial (hasil advokasi Kementerian PP dan PA). 

2012 
1. Workshop PUG Bidang Sosial di Daerah; Penyusunan Pedoman PPRG Bidang Sosial oleh Daerah. 

2. Workshop PUG Bidang Sosial di Tingkat Pusat. 

3. Pembentukan TIM PUG Bidang Sosial Kementerian Sosial RI. 

4. Asistensi PUG Bidang Sosial di Daerah. 
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2013 
1. Workshop PUG Bidang Sosial 

2. Pembentukan TIM PUG Bidang Sosial 

3. Advokasi PUG Bidang Sosial 
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Proses panjang pengimplementasian PUG bidang Kesos yang dilakukan oleh Badiklit sebagai 
penangungjawab mengalami hambatan koordinasi, karena Balitbang tidak memiliki fungsi koordinasi, 
tantangan lain pada tahap awal, tim pokja gender yang dibentuk sebagian besar beraggotakan Eselon I 
dan II yang tidak secara langsung bisa mengimplementasikan PUG secara maksimal, dan atas usulan 
kepala Badiklit diterbitkan surat keputusan Mensos No. 93/HUK/2005 sebagai penganti SK Mensos RI No. 
O7/PEGHUK/2002.  Pada Tim Pokja yang baru beranggotakan para perencana program (Eselon III) dari 
perwakilan tiap-tiap unit. 

Ditahap selanjutnya pada tahun 2008 pertangungjawaban program pengarusutamaan gender bidang sosial 
diletakkan kepada Biro Perencanaan Unit Sekretariat Jenderal sebagai fungsi koordinasi, dan secara 
fungsi diharapkan mampu pengimplementasian PUG tidak hanya di pusat tetapi bisa terlaksana hingga 
provinsi dan kabupaten/kota. Sejak perpindahan tangungjawan PUG kepada Biro Perencanaan, beberapa 
kegiatan sebagai lanjutan dari proses implementasi di lingkup Kementerian Sosial terus di progres hingga 
tahun 2012, dan beberapa kegiatan yang dilaksanakan Biro Perencanaan di tahun 2012 ini adalah 
pembuatan modul Perencanaan dan Pengangaran Responsif Gender (PPRG) Kementerian Sosial dan 
pembuatan modul PPRG bidang sosial di 33 provinsi. 

Langkah lebih maju yang juga di ambil oleh Biro Perencanaan adalah dengan melakukan kegiatan audit 
gender sebagai upaya mempromosikan pembelajaran organisasi Kementerian Sosial terhadap proses 
pelaksanaan pengarusutamaan gender yang telah dilaksanakan selama ini. Dimana dalam proses audit 
gender sendiri akan digambarkan sejauh mana kebijakan PUG telah secara efektif dilekatkan dalam 
program, struktur kerja sekaligus memotret sejauh mana kebijakan tersebut telah diinstitusionalisasikan di 
tingkat organisasi, unit kerja dan individu. 

Kegiatan ini dianggap penting oleh Biro Perencanaan, karena gambaran  yang akan di hasilkan dari 
laporan audit gender ini, diharapkan mampu memotret implementasi PUG dilingkup Kemensos yang 
selama ini sudah berjalan, sisi lain mencoba melihat upaya-upaya lain yang bisa dilakukan untuk 
memperkuat imlementasi PUG bidang sosial. Inisiatif audit gender ini sendiri adalah hasil inisiatif bersama 
antara Biro Perencanaan Kementerian Sosial bekerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP&PA) atas pendanaan UNFPA ( United Nation Fund for 
Population Activities) siklus kedelapan. 

 

III. Temuan Dan Kesimpulan Kunci Dalam Wilayah Kriteria Kunci 

Beberapa temuan dari hasil audit gender yang telah dilaksanakan yang coba dilihat dan dirumuskan 
menggunakan 12 (dua belas kunci)5 audit gender, memperlihatkan beberapa temuan kunci dari beberapa 
aspek antara lain. 1). Manajemen informasi dan pengetahuan gender di unit kerja. 2). Pengarusutamaan 
Gender yang Tercermin dalam Sasaran, Program, dan Anggaran Unit Kerja. 3). Isu Gender dalam 
Kepakaran, Kompetensi, dan Pengembangan Kapasitas Gender Bidang Sosial 4). Isu Gender dalam 
Sasaran Unit Kerja,  Serta Pilihan Organisasi Mitra. 5). Kebijakan Kesetaraan Gender Tercemin dalam 
Produk, dan Citra Publik Unit Kerja. 6). Penyusunan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia 
Kelembagaan. 7).  Persepsi Unit Kerja Terhadap Pencapaian Kesetaraan Gender  

  

                                                           
5
 Bisa di lihat di lampiran 



Report Audit Gender Kementerian Sosial RI Page 11 

 

III.1. Manajemen Informasi dan Pengetahuan Gender di Unit Kerja  

 Informasi dan pengetahuan gender dilingkup Kementerian Sosial, diterima melalui berbagai media, 
antara lain pelatihan, sosialisasi, buku dan sharing informasi, dilevel peneliti, penerimaan 
pengetahuan gender tidak secara khusus diperoleh dari pelatihan, melainkan lebih banyak melalui 
proses kegiatan penelitian yang isunya terintegrasi dengan pengarusutamaan gender. Sedangkan 
dilevel perencana, sebagian kecil memperoleh pengetahuan gender dari pelatihan dan sosialisasi 
yang pernah mereka ikuti, dan sebagian lainnya merasa belum memperoleh pengetahuan gender 
secara khusus.  

Dipara pembuat data, pengetahuan gender akan menjadi relevan menurut mereka jika ada intruksi 
langsung dalam instrument yang mengharuskan mereka memasukan data pilah gender kedalam 
sistem pendataan, kondisi lain adanya suport capacity building (pengetahuan, pelatihan pendataan yg 
responsif gender) dalam pembuatan data terpilah gender, membuat staf pembuat data belum secara 
otomatis membuat data pilah gender yang dibutuhkan Kementerian Sosial.  Sedangkan di level 
Eselon III dan IV, sekitar 54,5 persen6 menyatakan memiliki pengetahuan yang cukup tentang gender 
dan sekitar 9 persen menyatakan belum memiliki pengetahuan tersebut.  

Pertemuan eksternal, pelatihan, sebagian besar masih diprioritaskan kepada pejabat ditataran eselon 
II, III dan IV, dan ditataran staf sharing informasi terjadi saat staf membantu membuat laporan hasil 
pertemuan, atau pada diskusi informal bersama staf yang memiliki tanggung jawab langsung 
informasi tersebut.  

Hasil interview beberapa perwakilan Ditjen memaparkan, pertemuan internal Kementerian Sosial 
dalam 3 tahun terakhir difasilitasi oleh Biro Perencanaan melalui kegiatan sosialisasi dan wokshop 
panduan PPRG (Perencanaan Pengangaran yang Responsif Gender) di tahun 2012, sedangkan 
secara eksternal gender didengar sekilas dalam beberapa pertemuan yang menyingung isu gender7, 
termasuk pertemuan dengan KPP&PA dan sebagian lainnya mengetahui PUG dari beberapa buku 
terbitan Badiklit. 

Beberapa kelemahan yang terlihat, Masih ada komunikasi yang belum utuh diterima staf dari para 
pimpinan, berdampak pada salah interpretasi terhadap perintah dan konten informasi yang 
disampaikan. Disisi lain mekanisme pembuatan pelaporan hasil penugasan kantor pun sering kali 
tidak terealisasi sehingga, informasi hasil pelatihan maupun berbagai kegiatan eksternal terhenti pada 
orang yang ditugaskan. Kelemahan lainnya penyebaran informasi pasca diklat atau pelatihan tetap 
harus dikembalikan ke pemilik TUSI sehingga tidak semua pihak mau mengetahui dan memahami 
informasi yang telah diperoleh termasuk isu gender. 

Untuk kegiatan berkesinambungan pun, staf yang menghadiri tidak selalu orang yang sama karena 
penugasan (disposisi) dibuat oleh pimpinan yang notabanenya tidak memahami betul substansi 
disposisi pertemuan yang dibuat, bahkan beberapa alasan yang dikemukanan pimpinan adalah 
keseimbangan distribusi pegawai yang mengikuti kegiatan tersebut. Bahkan untuk isu gender, 
penugasan sebagian besar masih diberikan kepada perempuan  dibandingkan laki-laki di internal 
Kementerian Sosial. 

 

                                                           
6 Hasil pengisian Kuesioner Audit Gender Kementerian Sosial 
7 Informant bahkan sering lupa pertemuan/pelatihan yang di ikuti jika ada kaitannya dengan isu gender 
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III.2. Pengarusutamaan Gender yang Tercermin dalam Sasaran, Program, dan Anggaran 

Unit Kerja 

Sesuai visi Kementerian Sosial “Memujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat”,8 Program-
program pembangunan kesejahteraan sosial Kementerian Sosial tahun 2010-2014 diarahkan bagi 
PMKS.  Dan secara jelas di cantumkan dalam dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial tahun 
2010-2014, cross cutting issues mengenai keadilan dan kesetaraan gender akan mendapat perhatian 
karena disepakati memberikan Kontribusi positif terhadap keberhasilan program yang berkelanjutan. 
Beberapa gambaran upaya-upaya yang telah dilakukan unit kerja di lingkup Kementerian Sosial 
dalam upaya mengimplementasikan PUG kedalam program, sasaran, dan anggaran unit kerja. 

Beberapa unit tehnis yang menjadi nara sumber dalam proses audit gender memaparkan bahwa, 
kebijakan gender sudah terintegrasi kedalam unit kerja dengan indikator bahwa komponen 
pembiayaan program dan kegiatan yang mereka laksanakan sudah mempertimbangkan kebutuhan 
gender, seperti dalam penanganan bencana sosial dan bencana alam9, dimana kebutuhan korban 
sudah memang tersedia  (buffer stock), seperti kebutuhan pakaian laki-laki dan perempuan memang 
sudah terpisah sedangkan untuk kebutuhan pangan (kebutuhan pokok) secara otomatis diberikan 
secara merata.  

Komponen pembiayaan kegiatan selama ini belum diikuti dengan proses perencanaan dalam 
pembuatan RKA KL, karena unit tehnis mengaku memiliki kendala jika anggaran ditetapkan terlebih 
dahulu berdasarkan jumlah data yang tersedia, karena kondisi lapangan, kebutuhan bisa saja 
berubah. Sehingga proses realisasi anggaran kegiatan akan terhambat dengan proses revisi 
anggaran yang sebelumnya sudah direncanakan.  

Gambaran lain kegiatan yang dilaksanakan unit tehnis seperti, kegiatan di Lanjut Usia (LU) dan 
PACA, dimana unit tehnis sepakat bantuan sebesar Rp. 200 ribu bagi asistensis sosial bagi lanjut usia 
terlantar (LU)10 dan asistensi sosial bagi kecacatan berat Rp. 300 ribu (PACA), belum maksimal 
memberikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki. Belum terjadinya pembedaan kebutukan jenis 
kelamin ini, dipaparkan oleh unit tehnis karena belum adanya kajian “Standar Kebutuhan Hidup 
Perempuan dan Laki-Laki”.yang dibuat oleh lingkup Kementerian Sosial, tetapi kebutuhan kajian ini 
sendiri sedang berproses didorong tahun berikutnya.  Sekaligus diharapkan oleh unit tehnis bisa 
terlaksana, untuk bisa memberi kontribusi penerapan bantuan yang responsif gender. 

Begitu juga dengan pemberian kegiatan bantuan Rehabilitasi Sosial di asistensi sosial lanjut usia 
melalui Day Care dan Home Care. Unit tehnis mengungkapkan  lingkup Kementerian Sosial belum 
pernah melakukan kajian khusus terhadap indeks kebutuhan dasar karena dianggap mahal dan butuh 
waktu lama, sehingga beberapa bantuan yang diluncurkan masih mengunakan acuan indeks 
kebutuhan dasar Kementerian Keuangan.  

Ditahapan lain, salah satu faktor yang dianggap cukup menghambat dalam implementasi PUG unit 
tehnis di Kementerian Sosial, dimana belum seluruh unit kerja memiliki data pilah gender yang 
menjadi dasar dalam perencanaan program dan sasaran. Gambarannya, dalam banyak kegiatan 
Dekonstrasi yang dilaksanakan unit kerja, belum berbasis data yang kongkrit, kondisi ini terkait juga 

                                                           
8 Diakses dari,  http://www.kemsos.go.id/modules.php?name=Depsos&op=program 

9
 Wawancara, Kasubid Bencana Alam dan Bencana Sosial 

10
 Wawancara Unit Tehnis Rehsos 
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dengan support data daerah yang juga rendah dan pendataan pilah gender sering kali terlupa untuk 
dibuat pada setiap kegiatan yang dilaksanakan. 

Walaupun Pusdatin telah mewakili Kementerian Sosial untuk membuat system pendataan, tetapi 
beberapa unit tehnis  belum menggunakan secara penuh rujukan data yang dimiliki Pusdatin dengan 
alasan masih ada perbedaan antara data lapangan masing-masing Direktorat dengan data Pusdatin. 
Kondisi ini sendiri diakui Pusdatin dengan alasan masing - masing Direktorant adalah pelaksana 
langsung di lapangan sehingga akan terus mengalami proses penambahan atau pun pengurangan 
data. Untuk itu dibutuhkan mempertemukan data masing-masing direktorat dengan data Pusdatin. 

 

 III.3. Isu Gender dalam Kepakaran, Kompetensi, dan Pengembangan Kapasitas Gender 
Bidang Sosial 

 

Pelaksanaan pengarusutamaan gender di unit tehnis dianggap belum sepenuhnya berjalan maksimal, 
dimana masih terbatasnya SDM yang memiliki kepakaran dan kompetensi  yang cukup dalam 
melakukan perencanaan hingga monitoring pengimplementasian responsif gender bidang sosial. 
Dalam lima tahun terakhir belum banyak dukungan capacity building memperkuat pemahaman 
gender dimasing-masing Ditjen.  

Pengembangan kemampuan dan kapasitas pemahaman gender bidang sosial lebih banyak diperoleh 
dari berbagai pelatihan dan informasi gender dari luar Kemensos, kondisi ini membuat unit tehnis 
masih menerima informasi gender dalam konteks umum belum spesifik berbasis kondisi dan 
permasalahan bidang sosial yang sedang ditangani  Kementerian Sosial.  

Pertanyaan yang selalu muncul, adalah upaya apa yang harus dilakukan setiap Ditjen untuk memberi 
dukungan pengembangan kapasitas pemahaman gender di setiap unit kerja termasuk siapa yang 
seharusnya bertanggungjawab terhadap itu. Karena kendala yang paling sering dimunculkan adalah 
minimnya anggaran untuk mendukung pengembangan kapasitas gender bidang sosial dimasing-
masing Ditjen. 

Jajaran esselon III dan IV dilingkup Kementerian Sosial mengakui bahwa sampai saat ini, regulasi dan 
kebijakan pengarusutamaan gender belum cukup menjadi modal untuk memahami pentingnya 
pengarusutamaan gender harus masuk diseluruh program dan kegiatan. Sehingga dibutuhkan    
penguatan pemahaman sekaligus pendampingan intensif dimasing-masing Ditjen. Lebih jauh, unit 
tehnis berharap disetiap bedah RKA KL yang dilaksanakan unit tehnis harus didampingi Biro 
Perencana Kemensos untuk memastikan  dan memberi perspektif gender dalam perencanaan yang 
dilaksanakan masing-masing unit tehnis. 

 

III.4. Isu Gender dalam Sasaran Unit Kerja,  Serta Pilihan Organisasi Mitra.   

18 organisasi internasional dan puluhan organisasi lokal telah menjadi mitra dalam hubungan 
kerjasama dengan Kementerian Sosial. Di tahun 2012 ini beberapa organisasi internasional telah 
melakukan koordinasi wilayah dan lokus kegiatan yang disesuaikan dengan isu Kemensos. Di tahun 
2013 ada upaya penyempurnaan untuk melakukan perencanaan dan harmonisasi dengan seluruh 
kegiatan organisasi internasional sehingga Kemensos bisa mendorong apa yang dibutuhkan dan 
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diperlukan dari wilayah dan lokus seluruh organisasi yang ada, dan tentu saja terkait dengan data 
base yang bisa dipergunakan secara bersama-sama sehinga peran dan pembagian wilayah kerja 
dengan organisasi internasional menjadi lebih kongkrit.  

kendala yang masih muncul, seringkali organisasi internasional datang, sudah membawa lokus 
mereka, sekaligus telah menentukan kegiatan apa yang harus masuk ke Kemensos. 
Kecenderungannya menjadi sulit untuk dibelokkan sekaligus disesuaikan dengan apa yang 
Kemensos minta. Bidang kerjasama luar negeri Kemensos mengakui harus memiliki standar atau 
SOP untuk pola koordinasi dengan organisasi mitra, karena Kemensos punya kewenangan dalam 
mengantur wilayah dan lokus yang bisa dibantu oleh mitra kerja mereka. Kendala lain, integrasi 
pengarusutamaan gender sendiri sampai saat ini belum menjadi agenda tetap dalam hubungan 
kemitraan Kemensos dengan organisasi internasional. Tetapi menurut bidang hubungan luar negeri 
progres itu sedang dilakukan untuk membangun kemintraan yang lebih harmonis. 

Praktek baik yang sudah dilakukan Biro Perencanaan adalah mendorong kegiatan seperti seperti 
urusan wajib bidang sosial yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal SPM, dan pembagian 
urusan pemerintah yang ditetapkan dalam NSPK dalam bentuk peraturan kemensos, dan sosialisasi 
tupoksi Kemensos yang berprespektif gender dalam beberapa persingungan kegiatan pelatihan atau 
pun wokshop-wokshop yang diselenggarakan mitra mereka.  

Pratek baik lainnya, organisasi lokal yang fokus di Lansia, Anak, dan Orang dengan Kecacatan 
(ODK) telah mendorong advokasi bagi organisasi mereka ke Kemensos sehingga mampu 
membangun kemintraan strategis diantara keduanya. Organisasi Lansia merasa cukup mendapat 
dukungan Kemensos dengan penerapan program home care yang lebih pas bagi Lansia. tetapi tetap 
membutuhkan pola perbaikan seperti, peningkatan jumlah Lansia yang harus terlayani11, bantuan 
kemandirian bagi penyandang cacat, sosialisasi bagi anak berhadapan dengan hokum (ABH) dan  
sosialisasi penerimaan terhadap anak cacat dalam keluarga. 

 

III.5. Kebijakan Kesetaraan Gender Tercemin dalam Produk, dan Citra Publik Unit Kerja  

  Produk dan citra publik unit kerja yang tergambar dalam bahan cetak seperti leaflet, brosur, jurnal, 
instrumen, buku-buku dan media informasi lainnya sudah signifikan mengambarkan tujuan besar 
Kemensos sekaligus mendukung pencapaian Visi dan Misi masing-masing unit kerja. Tetapi beberapa 
masukan selama kosultasi dilakukan, mitra kerja Kemensos meminta untuk lebih memperbanyak  
informasi yang dibutuhkan seperti prodak-prodak anak berhadapan dengan hukum, traffiking, 
bencana, lansia, dan ODK baik secara kuantitas maupun konten informasi yang disuguhkan untuk  
memperjelas pemahaman  sekaligus memperluas jangkauan penerimaan informasi bagi masyarakat. 

 Untuk isu gender, tampilan prodak didalam brosur, leaflet, panduan, paparan, gambar-gambar dan 
bahan cetak lainnya, beberapa diantaranya masih belum mempromosikan pentingnya sensitifitas dan 
kesetaraan gender didalamnya. Sisi yang terlihat belum ada tampilan data pilah gender, pemilihan 
kata-kata12 dan gambar belum jelas mencerminkan kesetaraan gender.  

                                                           
11

 Sekitar 3 juta lansia miskin yang barus mendapat bantuan/layanan home care sekitar 100.000 (informasi organisasi Among Lansia) 
12 Dalam leaflet dan buku panduan di Limjamsos masih ada gambar yang bernada eksploitatif  dan pernyataan pendamping harus berjenis 
kelamin  laki-laki. Dan internal Kemensos juga merasa masih kurang nyaman melihat beberapa leaflet yang masih memperlihatkan gambar 
pemukulan dalam leaflet trafficking. 
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 Disisi pelaksana program dan para perencana mengakui bahwa perspektif gender sangat penting 
untuk masuk kedalam prodak yang dihasilkan oleh Kemensos, tetapi sering terabaikan karena belum 
adanya penekanan langsung dari pimpinan maupun sistem yang secara otomatis mengingatkan untuk 
memasukan perspektif gender di dalam prodak-prodak yang Kemensos buat. 

 

III.6. Penyusunan Kepegawaian dan Sumberdaya Manusia Kelembagaan   

Seluruh proses perekrutan pegawai Kementerian Sosial menggunakan aturan Nasional UU no 43 
tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang diturunkan kedalam aturan yang lebih tehnis 
organisasi Kemensos (tahapan perencanaan – perekrutan – mutasi). Menurut Biro Kepegawaian tidak 
ada perbedaan perekrutan bagi perempuan dan laki-laki karena perekrutan selalu berdasarkan 
standar kompetensi pegawai yang masuk, bahkan ada kecendrungan pada dua tahun terakhir (2009 
– 2010), perempuan yang mendaftar menjadi pegawai (PNS) sebanyak 80 persen diandingkan daftar 
PNS laki-laki.  

Tetapi daftar penerimaan PNS perempuan belum berkorelasi terhadap tingginya jumlah pegawai 
perempuan, dari total jumlah pegawai di Kementerian Sosial RI sebanyak 4.330 orang, dengan 
komposisi  55,67 persen adalah pengawai  laki-laki dan 44,33 persennya adalah pegawai perempuan 
(Biro Orpeg: 2012). 

Sedangkan komposisi pejabat perempuan dan laki-laki di Kementerian Sosial berdasarkan jenis 
kelamin terlihat dalam tabel : 

Eselon Laki -Laki Perempuan Total Presentase Laki-
laki  

I 8 0 8 100 

II 42 6 48 87,5 

III 136 55 191 71 

 

Mobilitas yang tinggi pada beberapa unit kerja di lingkup Setjen13 membuat kesempatan lebih banyak 
diberikan kepala laki-laki. Walaupun banyak sangahan terhadap tidak ada perbedaan komposisi saat 
penempatan pada struktur kerja tertentu tetapi presentase pejabat perempuan yang masih rendah, 
menjadi gambaran sementara bahwa kesempatan masih lebih banyak diberikan kepada pegawai laki 
- laki.  

 

 III.7.  Persepsi Unit Kerja Terhadap Pencapaian Kesetaraan Gender  

Unit kerja dilingkup Kemensos merasa pencapaian dari implementasikan pengarusutamaan gender di 
pada bidang sosial belum maksimal. Karena belum adanya Indikator sosial yang jelas untuk 
mengukur sejauh mana implementasi PUG sudah berjalan dilingkup Kemensos. Namun demikian, 
beberapa rasionalisasi pencapaian kinerja PUG Bidang Sosial diarahkan lebih pada pemahaman 
tentang afirmatif gender dan penyusunan PPRG Bidang Sosial. 

                                                           
13

 Misalkan di lingkup setjen Limjamsos, salah satunya pada penanganan bencana membangun opini bahwa 
penempatan harus lebih banyak diberikan kepada laki-laki karena terkait beban kerja dan mobilits yang sangat 
tinggi 
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Temuan lain unit kerja merasa sudah bekerja diwilayah kesetaraan gender saat nomenklatur unit 
tehnis tertuliskan perempuan, sehingga secara otomatis kerja-kerja gender sudah terakomodir 
didalamnya. Ditahap lain, beberapa uniit tehnis mengambarkan telah melaksanakan PUG dari tahap 
perencanaan hingga monitorung hingga pelaksanaan di program dan kegiatan. Tetapi dalam 
dokumen perencanaan masih belum terlihat secara eksplisit mencantumkan perspektif gender 
didalamnya. Karena kegiatan responsif masih pilot project dibeberapa unit tehnis 

Tetapi tidak dinafikan sebagian unit tehnis lainnya, telah melakukan upaya pengintegrasian gender 
kedalam program dan kegiatan mereka, tetapi catatan penting yang masih mengangu unit tehnis 
bahwa pengintegrasian gender, sama sekali tidak mengangu tusi dan membebani anggaran unit kerja 
terkait. Karena sebagian keluhan yang  muncul tidak bisanya PUG terimplementasi karena terkendala 
belum adanya anggaran yang menunjang 

Pemahaman Panduan Responsif Gender dan data terpilah gender yang belum komprehensif menjadi 
salah satu kelemahan dalam pengintegrasian gender ke dalam kerja-kerja unit kerja14. Beberapa 
kesadaran muncul saat melihat fakta, dimana pemahaman gender yang kurang ditunjang belum 
lengkapnnya data terpilah gender di setiap unit tehnis berdampak pada kesalahan menterjemahkan 
apa yang seharusnya dibutuhkan masyarakat. 

Saat audit berlangsung, tim auditor sepakat aturan hukum yang menjadi payung untuk memperkuat 
komitmen PUG dan kesetaraan gender di unit kerja Lingkup Ditjen dan Sekjen menjadi kebutuhan 
yang sangat urgent, karena harus ada dorongan secara vertikal maupun secara horizontal untuk bisa 
memastikan pengintegrasian gender bisa masuk kedalam seluruh kerja-kerja di Kementerian Sosial. 
Dan tetap saja catatan yang ingin disampaikan bahwa seluruh aturan hukum yang dibuat tidak akan 
mengangu isu besar dan indikator utama Kementerian Sosial RI. 

 

IV. Kesenjangan Kritis  

VI.1. Isu Gender dalam Implementasi Program Kemensos 

Isu – isu yang ditangani Kementerian Sosial seperti Anak, Bencana, Lansia, Trafficking, Buruh 
Migrant, ODK (Orang dengan Kecacatan) di butuhkan pola perencanaan dan penanganan yang lebih 
kondusif untuk bisa mempromosikan kesetaraan gender yang lebih baik. Kesalahan dalam 
memahami penanganan terpilah atau sesuai jenis kelamin akan membuat dampak lebih buruk seperti 
beberapa kasus treatment pada anak jalanan yang belum berbasis jenis kelamin dan kebutuhan, 
dampaknya tetap akan meningkatkan kuantitas anak-anak dijalanan.  

Isu bencana  dan Lansia masih belum optimal ditangani dalam pola pemberian bantuan dan 
pendampingan. Perekrutan tagana belum memperhatikan kebutuhan berbasis wilayah dan 
masyarakat korban bencana. Bahkan perekrutan tenaga pendamping sosial masyarakat masih sangat 
netral dan belum senergi dengan siapa yang nantinya akan mereka damping. 

Kelemahan yang terlihat: 

a. Total tenaga tagana sebanyak 32 ribu tetapi masih belum ada data yang menjelaskan berapa 
jumlah tagana perempuan dan laki-laki. Tetapi usulan baik, akan dilakukan pembedaan melalui 

                                                           
14

 Hasil wawancara ditjen Limjamsos, Resos ,dayasos 
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seragam yang diberikan kepada tagana perempuan dan laki-laki, sekaligus inisiatif untuk 
memasukan format kebutuhan data pilah gender kedalam juklak dan juknis kegiatan (assessment 
SOP bencana) yang tentu saja bisa dimanfaatkan oleh korban saat diberikan bantuan oleh tenaga 
Tagana. 

b. Belum mantapnya pola koordinasi efektif seluruh organisasi yang bekerja di isu anak, trafficking 
dan buruh migrant untuk memudahkan penanganan masing-masing isu. 

 

Tantangan lain yang selalu muncul selama kosultasi berlangsung, 1). bagaimana menguatkan 
berbagai komitmen puncuk pimpinan, 2). mendorong munculnya regulasi yang menjadi payung, 3). 
proses transformasi informasi yang lebih kontinyu sekaligus membuat sampel program dimasing-
masing unit kerja untuk membangun pemahaman dari level perencana direktorat15. 4). Sekaligus 
bagaimana  melembagakan pengarusutamaan gender kedalam sistem kerja Kementerian Sosial.  

 

Beberapa faktor yang saling berkontribusi antara lain : 

1. Masih kurangnya pemahaman dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pengarusutamaan gender 
membuat sebagian besar SDM di Kementerian Sosial belum mengambil resiko untuk 
melaksanakan sendiri PUG di unit kerja mereka dengan alasan belum adanya aturan yang jelas 
saat penelaahan anggaran di DJA. Bahkan setelah Biro Perencanaan membagikan modul PPRG 
(Perencanaan dan Pengangaran Responsif Gender), masih terkendala bagaimana modul tersebut 
seharusnya diterjemahkan oleh seluruh unit kerja. 

2. Distribusi informasi dan manajemen pengetahuan tentang perspektif gender di internal Kemensos, 
diakui masih kurang, dimana sampai saat ini baru di tataran pemahaman konsep tetapi belum 
menjadi bagian yang sinergis antara konsep dan pengintegrasian PUG dalam perencanaan 
program dan kegiatan kelembagaan Kemensos. Pernah terbangun beberapa diskusi dan pelatihan 
penguatan terkait isu gender di lingkup Kemensos di bawah Badiklit Kesos, praktek baik sudah 
dtindaklanjuti dalam bentuk wokkhosp terbatas tetapi belum sampai tingkat pelatihan intensif yang 
dilaksanakan oleh  Biro Perencanaan sebagai penangungjawab. 

3. Dibutuhkan  distribusi informasi secara terus menerus sebagai pengingat seluruh unit kerja bahwa 
gender harus menjadi salah satu pengarusutamaan16 dalam perencanaan pembangunan Sosial. 
Beberapa catatan penting dalam kerangka pemahaman kesetaraan gender, dimana bentrokan 
pemahaman konsep gender dengan prinsip-prinsip agama tertentu sudah harus di perjelas dan 
dijembati untuk mengurangi resistensi dan memicu konflik emosi individu-individu di internal 
Kemensos. 

4. Belum adanya instumen yang bisa digunakan untuk melembagakan pengintegrasian gender dalam 
kerja-kerja Kemensos. Jika sebelumnya kerja-kerja gender bisa terinstruksi dengan baik karena 
adanya komitmen kepala badan atau pimpinan yang telah memiliki kesadaran perspektif gender 
yang baik, pertanyaan besar saat ini, bagaimana memunculkan komitmen-komitmen pimpinan 
untuk bisa memasukkan gender kedalam seluruh instrument dan panduan kerja sehingga gender 

                                                           
15

 Contoh kegiatan wokshop para perencana Limjamsos 
16

 Sesuai keputusan Menteri Sosial RI No.07A/HUK/2007 tentang pedoman umum perencanaan program 
pembangunan kesejahteraan sosial 
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secara otomatis menjadi bagian dari yang harus diintegrasikan dalam seluruh kerja-kerja 
Kemensos, sehingga PUG tidak lagi menjadi personal drive pimpinan tertentu di internal 
Kemensos melainkan telah melembaga di seluruh panduan dan instrumen yang dibuat. 

5. Upaya strategis yang saat ini telah dilakukan oleh Biro Perencanaan dari tahapan pembuatan 
modul PPRG bidang sosial ditindaklanjuti kedaerah melalui kegiatan dekosentrasi yaitu pembuatan 
modul PPRG bidang sosial bagi daerah, tetapi perlu menjadi catatan bahwa daerah harus diberi 
ruang untuk menspesifikan kebutuhan lokal mereka kedalam panduan. Upaya lain berbagai 
pertemuan kecil dalam gender fokal point ataupun antar perencana di seluruh direktorant 
dimungkinkan dilakukan untuk mengasah analisis perencanaan gender menggunakan Pathway 
atau GAP kemudian masuk kedalam GBS (Gender Budget Statetmant) dan TOR yang responsif 
gender.  

6. Unit kerja tehnis memiliki kebutuhan untuk bisa terfasilitasi oleh tim kecil yang bisa muncul dari 
Biro perencanaan, karena sampai saat ini perencana di masing-masing unit tehnis belum memiliki 
pemahaman gender yang clear, selain itu Biro Perencana diharapkan mampu memberi supervisi 
atas hasil kerja yang responsif gender bagi seluruh direktorant.  Upaya di luar Kementerian sosial 
bisa dilakukan dengan mendorong pola kemitraan dengan Kementerian PP&PA dan diharapkan 
bisa memberi asistensi melalui pemberian tim pakar gender bagi Kementerian Sosial. 

7. Belum terjadinya harmonisasi pendataan antara Badiklit Kesos dengan Ditjen dan Setjen. 
Walaupun sudah ada SK Menteri Sosial untuk membuat data terpilah gender, tetapi sebagian 
besar prodak jurnal maupun dokumen penelitian masih belum menggunakan data pilah gender di 
dalamnya.  

8. Masih terjadi perbedaan data yang tersedia di Pusdatin dengan di unit tehnis yang kemudian 
membuat Ditjen lebih memilih untuk menggunakan data di masing-masing direktorat untuk 
perencanaan dan pengimplementasian kegiatan mereka. Walaupun sampai saat ini data publikasi 
formal yang masih di gunakan oleh Kementerian Sosial adalah data pusdatin. Praktek baiknya, 
pusdatin saat ini sedang mengupayakan instrument yang lebih tepat untuk bisa membuat system 
pendataan pilah gender dan system validasi data yang lebih akurat. Karena secara manual sudah 
dibuat hanya masih terkendala dalam pengelolaan datanya.  

9. Kendala pendataan masih seputar anggaran Pusdatin yang tidak cukup untuk memfasilitasi dan 
updating pendataan masing-masing setjen, kendala lain dalam aturan nasional pendataan yang 
harus digunakan adalah data PPLS, yang memang belum berbasis data terpilah.  
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Rangkuman Temuan-Temuan Audit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pemahaman 

 Gender masih dipahami dengan pengertian  
perempuan  

 Sebagian staf masih kebingungan dengan istilah 
gender, ARG, PPRG, dll.  

 Masih terjadi kesenjangan pemahaman diantara 
unit kerja (level Staff – pimpinan – perencana – 
program ) 

 Program kerja dan nama unit kerja dengan 
nomenklatur perempuan selalu di asumsikan telah 
responsif gender 

 Pemahaman pelaksanaan kegiatan masih netral 
gender, dimana pelaksana kegiatan merasa tidak 
pernah membedakan jenis kelamin dalam 
penanganan masalah 

 Kurangnya media untuk bisa mengakses informasi 
gender membuat pemahaman unit kerja berjalan 
ditempat. 

 

Komitmen & Dokumen 

 Masih sulitnya mendorong komitmen dilevel 
esselon I dan II 

 Dokumen perencanaan dan anggaran Kemensos 
masih netral gender 

 Belum adanya data base gender sebagai salah 
satu indikator penting dalam perencanaan 
walaupun sudah ada legal hokum berupa SK 
Kemensos di tahun 1999 hanya saja belum 
diperbaharui sampai saat ini.  

 Belum ada pengawasan pendampingan optimal 
dalam penyusunan anggaran walaupun sudah 
ada opsi dalam penyusunan di RKA KL  

 Dokumen cetak (brosur, leaflet, buku, dll) 
sebagian besar belum banyak mempromosikan 

kesetaraan gender bidang sosial 

Informasi 

 Belum terjadi distribusi informasi antar staf 
maupun kepada pimpinan pasca pelatihan/diklat  
dengan alasan harus dikembalikan kepada 
pemilik Tusi 

 Masih terjadi informasi terputus dan belum 
komprehensif jika informasi didapat oleh 
pimpinan, dampaknya staf menerima informasi 
yang tidak utuh dan seringkali salah interpretasi 

 Berganti-gantinya orang yang diberi disposisi oleh 
pimpinan membuat beberapa informasi yang 
bersifat kontinyu menjadi terputus dan tidak di 
terima secara utuh. 

 Saat beban kerja tinggi, beberapa unit kerja 
mengakui kesulitan untuk memberi penugasan 
staf ke luar kantor untuk mengikuti berbagai 
pelatihan & pertemuan 

 Belum dijalankannya SOP pembuatan laporan 
dan tindak lanjut informasi yang diperoleh staf 
kepada atasan dan sesama rekan sekerja 

 

Pertemuan 

 Saat sosialisasi dan penyusunan anggaran 
perencana komponen (PK), wakil PK dan 
aplikator di masing-masing UKE II seringkali tidak 
hadir. Yang mengantikanpun tidak berada pada 
posisi yang tepat.  

 Staf seringkali hadir pada pertemuan yang tidak 
strategis untuk bisa memberi masukan (di forum 
maupun mengusulkan kepada pimpinan hasil 
RTL)  

 

Pengangaran 

 Unit kerja merasa belum mendapat porsi 
anggaran yang cukup untuk mendorong PUG di 
internal mereka 

 Usulan penguatan kompetensi dan kemampuan 
pemahaman gender, seringkali terhenti dilevel 
pimpinan dengan alasan keterbatasan  dana. 

 Beberapa usulan kegiatan yang mendukung 
pengitegrasian gender, terpotong atau tidak 
masuk dalam usulan (karena ada kebijakan 
penghematan/optimalisasi anggaran) 
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Pendataan 

 Masih belum singkronnya data badiklitkesos 
dengan Unit kerja lainnya (masih terjadi 
perbedaan jumlah dan total) 

 Data Badiklitkesos untuk kerja-kerja yang lebih 
tehnis belum di manfaatkan optimal karena 
direktorant masih menggunakan data mereka 
masing-masing 

 Ditjen dan Sekjen mengusulkan untuk membuat 
pendataan sendiri yang kemudian dilakukan 
validitas secara bersama-sama 

 Badiklitkesos belum memiliki instrument dan 
metode yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
internal Kemensos  

 Sebagian besar dokumen belum 
mencantumkan data terpilah gender 

 

Kelembagaan 

 Masih muncul ego antar unit kerja di eselon 
II yang menyulitkan pengintegrasian 
beberapa program diinternal Kemensos 

 Memfungsikan bagian Ortala (Organisasi 
Tata Laksana) sebagai fungsi pembinaan 
unit kerja eselon I dan OHH (Organisasi 
Hukum dan Humas) yang mengurus unit 
kerja esselon I 

 Mendorong OHH (Organisasi Hokum dan 
Humas) berkosultasi dengan para 
perencanaan  

 Belum tercantumnya hasil evaluasi SOP 
tercantum di LAKIP  

 Mencari informasi kelembagaan yang 
memiliki posisi strategis untuk mendorong 
pengimplementasian PUG yang lebih 
maksimal 

 

Capaian Positif 

 Telah terbangun kelembagaan Lansia di Kemensos, sekaligus mengakomodir data 
terpilah gender berdasarkan data Lansia 

  Sudah terbangun koordinasi lintas sector,  antara Kemensos, instansi lain & NGO  
(difasilitasi oleh, Ditjen RSTS & ODK) 

 Telah tersusun instrumen kaji cepat data terpilah PSKBA,PSKBS,PSKTK,PSKPM 
(Limjamsos) 

 Dibentuknya hotline service TRC (Limjamsos) 

 Pola pelayanan sudah berbasis kesetaran gender (Direktort Napza) 

  Beberapa unit kerja sudah memiliki data terpilah (Lansia, PKH) 

 Beberapa unit kerja sudah mulai membuat instrument/tools yang lebih responsive 
gender ( Bencana Alam dan Sosial, Pusdatin, Lansia) selebihnya belum terdata 

 Biro perencanaan sudah membuat modul PPRG yang tersebar di internal Kemensos 
sebagai pintu masuk pemahaman perspekti gender bagi perencana dimasing-masing 
Setjen. 
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V. Rekomendasi 

Beberapa pengakuan yang bisa dipaparkan dalam proses audit gender adalah,  keberanian 
Kementerian Sosial membuka diri dan memberikan informasi secara terus terang  diinternal 
kelembagaan Kemensos. Upaya ini adalah yang pertama kali dilakukan oleh Kementerian Sosial dan 
belum dilakukan oleh Kementerian dan lembaga lainnya. 

Upaya yang telah diidentifikasi ini bisa menjadi pendekatan sistematis dan berkelanjutan dari tahapan  
perencanaan hingga pengangaran. Tentu saja kesiapan keahlian dan kompetensi yang cukup bagi 
internal Kemensos akan mendorong sekaligus memanfaatkan kemampuan SDM yang sudah ada, 
sehingga, kemampuan mereka dihargai dan berguna dilingkup internal Kemensos.   

Konsekuensi dari hasil audit yang telah dilakukan, apakah pengalaman belajar dan 
mendiskusikan PUG di internal Kemensos akan memunculkan komitmen yang lebih kuat sekaligus 
mengurangi kesenjangan dan resistensi dari beberapa pihak yang merasa belum penting untuk 
mendorong PUG diinternal Kemensos. Dan sebagai hasil akhir dalam proses kosultasi ini, tim audit 
secara bersama-sama membuat sejumlah rekomendasi yang disajikan dalam rencana aksi 
pengarusutamaan gender. 

 

Rencana aksi ini sendiri diharapkan : 

1. Memperkuat kapasitas internal Kemensos untuk pengarusutamaan gender disemua tingkatan, 
sekaligus menyempurnakan proses perencanaan program, kegiatan serta dukungan kebijakan 
yang lebih sistematis dan terukur. Penyempurnaan panduan PPRG Bidang Sosial dan 
penetapannya melalui Keputusan Menteri Sosial RI merupakan salah satu langkah strategis 
penguatan kapasitas internal Kemensos. 

2. Hasil rencana aksi diharapkan bisa disetujui oleh seluruh pemangku kepentingan, staf dan 
pimpinan Kementerian Sosial terutama di UKE I dan II sehingga mendukung keberlanjutan 
sekaligus memperkuat akuntabilitas untuk pelaksanaanya 

 

Selain Itu Hasil Rekomendasi dan Rencana Aksi yang akan Dilakukan Diharapkan : 

1. Menjadi peran dan tangung jawab kelembagaan bukan individu. 

2. Pimpinan tertinggi diharapkan memberi dukungan akuntabilitas yang lebih kuat untuk 
pengarusutamaan gender. 

3. Sementara tangungjawab pelaksanaan di tingkat implementasi akan menjadi peran dan 
tangungjawab Biro Perencanaan sebagai penangungjawab gender di Kementerian Sosial. 
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Usulan Rekomendasi 

1. Melakukan revisi Kepmensos 07A/HUK/2007 tentang Pedoman Umum Perencanaan 
Pembangunan Kesos karena masih mengacu pada RPJMN 2005 – 2009 sehingga perlu 
disesuaikan dengan RPJMN 2010 – 2014  

2. Melakukan revisi Renstra Kementerian Sosial yang include  PUG dalam panduan tehnisnya 
( Terpaparkan  kegiatan Kesos responsif gender tercantum dalam point kegiatan apa saja)   

3. Mendorong diterbitkannya Permensos tentang pedoman PPRG bidang sosial 

4. Adanya Tindak lanjut membuat peraturan unit kerja eselon I (UKE- I)  yang berisi program 
prioritas setiap UKE II sudah harus responsif gender 

5. Badiklit menjadi pelaksana awal diklat untuk pejabat eselon (III – IV ) lingkup Kemensos 

6. Biro perencaan mengorganisir seluruh pelaksanaan Wokshop, Bintek (bimbingan tehnis) 
bagi perencana komponen diinternal Kemensos 

7. Bagian Program dan Pelaporan akan menjadi pelaksana sekaligus pendamping kepada 
perencana komponen dan aplikator di UKE II dalam penyusunan perencanaan responsif 
gender 

8. Membuat Road Map di Kementerian Sosial atau Desain Pelaksanan PUG untuk bisa masuk 
kedalam Restra Kemensos dan bekerjasama lintas Kementerian dan organisasi 
Internasional lainnya (antara lain;   KPP&PA, Bappenas, Kemendagri, UNFPA, UN-Women) 

Pendataan 
1. Membangun koordinasi antara Pusdatin dengan unit kerja untuk menyediakan data pilah 

gender termasuk membuat instrumen data terpilah  
2. Mengolah hasil pendataan hasil isntrumen yang bisa dijadikan bahan evaluasi dalam bentuk 

pedoman dan harus menjadi tangung jawab seluruh unit kerja yang lain. 

Hasil Prodak/Dokumen Cetak Kemensos 

1. Menampilkan gambar, hasil tulisan yang tidak eksploitatif gender  

2. Penempelan kalimat responsif gender di setiap dokumen strategis Kemensos 

3. Setiap prodak sosialisasi baik media cetak maupun elektronik bidang sosial harus ikut 
melakukan  proses kosultasi yang bermuatan gender 

4. Memperbanyak kuantitas prodak sosialisasi Kemensos 

Kemitraan  

1. Biro Perencanaan melaksanakan sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan mitra 
kerja Kemensos 

Spesifik 

1. Melakukan sosialsiasi dan pendampingan  ke mitra ditjen Rehsos, Linjamsos, Dayasos PK, 
Badiklit  

2. Kebutuhan membuat kajian di sesuaikan dengan isu kerja ( antara lain;  indeks bantuan, 
kajian kebutuhan dasar, jumlah bantuan) yang responsif gender  
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VI. Penutup. 

Seluruh rekomendasi yang dihasilkan selama proses audit gender, akan dituangkan kedalam rencana aksi 

yang diharapkan bisa menjadi agenda kerja Kementerian Sosial pada tahapan kedepan. Tentu saja 

rencana aksi besar harus diturunkan dalam kertas kerja yang lebih detail dan sfesifik berbasis kebutuhan 

masing-masing unit kerja, karena kebutuhan dan pendekatan yang tepat untuk masing-masing unit kerja 

tentunya akan berbeda dan membutuhkan penangan yang berbeda pula. 

Masing-masing unit kerja bisa menurunkan kembali rencana aksi besar ini menjadi bagian yang bisa 

ditangani dan dilaksanakan sendiri di masing-masing Setjen dan Ditjen guna mendukung pencapaian PUG 

yang lebih baik. Proses akhir dari seluruh pembelajaran audit gender, benar-benar diharapkan akan 

mampu meningkatan kesadaran gender sekaligus menjadi bagian yang terus terintegrasi dalam seluruh 

kerja dilingkup Kemensos, karena pengimplementasian PUG hanya bisa dilaksanakan dari seluruh proses 

kesadaran sekaligus komitmen dari para pimpinan Kementerian sosial yang mengangap kerja bidang 

sosial yang berkeadilan gender sangat penting untuk bisa memberi kesetaraan dan keadilan gender bagi 

perempuan dan laki-laki. 
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Strategi Gender Mainstreaming dan Rencana Aksi 

Outcomes Baseline Autput Results Indikator Resources 

1. Mekanisme Kelembagaan Pengarusutamaan Gender ; Pelatihan Gender, Distribusi Informasi & Penguatan Kemitraan 

Seluruh Keahlian dan struktur di 
Kementerian Sosial   mendukung 
pengarusutamaan gender dalam 
semua prioritas  

   Sudah dibentuk tim atau GFP 
(Gender Focal Point) difasilitasi 
oleh Biro perencanaan 

   GFP belum melakukan 
pendampingan secara kontinyu 
pada unit kerja 

   Kerja-kerja GFP masih bersifat 
ad-hock dan baru berdasarkan 
kegiatan yang diagendakan Biro 
Perencanaan 

   GFP belum memiliki SOP 
kerja yang jelas serta 
pembagian kerja tim 

 GFP mampu  menjadi pendamping dalam 
proses perencanaan dan pengangaran 
responsive gender di masing-masing unit 
tehnis Kemensos  

 Terbentuk tim tehnis di UKE I dan 
melakukan berkoordinasi dengan GFP 

 Terbentuknya tim ahli gender (internal Biro 
Perencanaan/lintas unit kerja) yang mampu 
memfasilitasi capacity building dan keahlian 
gender diinternal Kemensos   

 Terbentuknya aturan di dalam GFP 

 Ada kerjasama lintas kementerian dan 
donor internasional dan NGO local untuk 
bantuan asistensi dan pendanaan 
(KPP&PA, UNFPA, Word relief, UN 
Women, dll) 

     Penguatan kemampuan & 
keahlian GFP lebih dari 50 
persen 

     GFP didukung oleh 
konsultan gender yang 
memiliki kepakaran sosial 
untuk memberikan masukan 
pada perencanaan program 
dan anggaran bidang sosial 

    Jumlah produk/dokumen 
yang responsif gender 
meningkat hasil asistensi GFP 
dan konsultan 

    Meningkatnya kegiatan yang 
didanai donor terkait integrasi 
PUG dilingkup Kemensos  

Kemensos, 
KPP& PA, 
UNFPA, dll  

Peningkatan Kapasitas SDM 
Kemensos 

     Masih variatifnya 
pemahaman gender dilingkup 
Kemensos  

     Belum termuatnya materi 
gender & PUG pada 
Prajabatan, Diklat Pim & 
semua jajaran. 

     Masih terbatasnya 
pemahaman para perencana 
dalam konteks PUG 

     Disetiap TOT belum 
diselipkan  materi gender & 

 Adanya berbagai capacity building untuk 
mensuport seluruh staf Kemensos 

 Adanya capacity building bagi UPT & 
STKS untuk mensuport kerja Kemensos 

 Termuatnya  materi gender dan PUG,  
masuk pada muatan local bidang social,  
pada prajabatan, diklat pim  (IV & III) , 
disemua jajaran  

 Adanya assistensi bagi para perencana 
yang dikawal oleh GFP & Biro Perencana 

 Setiap pelaksanaan  TOT bagi 

 Ada alat/instrument yang bisa 
digunakan oleh staf di lingkup 
kemensos untuk peningkatan 
kapasitas 

 Meningkatnya pemahaman 
staff & pimpinan pasca 
prajabatan sekitar 50 % 

 Secara regular dilakukan 
pelatihan peningkatan 
kapasitas perencana 
komponen, perencana untuk 
bisa memahami PPRG 

UNFPA, Word 
Relief, UN 
Women, dll 
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PUG  widyaiswara tercantum materi PUG bidang 
social 

 

 Meningkatnya 50 % 
widyaiswara yang paham 
gender dan PUG   

Penguatan & mempercepat 
Proses Pengintegrasian PUG 
kedalam Kebijakan, Program dan 
Kegiatan Kemensos 

 Belum terbangun kesadaran 
di staf pentingnya melakukan 
Pengarusutamaan gender 

 Kemampuan Staf program & 
perencana di Kemensos 
belum cukup memadai untuk  
mengintegrasikan PUG 
kedalam kebijakan, program 
& kegiatan dilingkup 
Kemensos 

 Rendahnya ketertarikan & 
komitmen  staf dalam seluruh 
proses perencanaan & 
pelaksanaan responsive 
gender karena tidak dianggap 
tusi mereka. 

 

 Adanya desain pengembangan 
pemahaman yang dirancang oleh GFP 
diinternal Kemensos 

 Adanya instrument dan panduan responsif 
gender secara spesifik perbidang dan 
secara umum bidang sosial 

 Adanya regulasi berbentuk nota kerja, SK 
pimpinan dan updating seluruh regulasi 
terkait gender yang pernah dibuat oleh 
Kemensos untuk mendukung percepatan 
PUG 

 Setiap Ditjen memiliki 
meknisme dan pola 
pembelajaran dalam 
penguatan pemahaman 
gender berkoordinasi dengan 
GFP  

 Setiap Ditjen memiliki 
instrument responsive gender 
untuk menjadi tools dalam 
perencanaan & pelaksanaan 
kerja 

  Regulasi yang ada dilingkup 
Kemensos dijalankan dan 
terjadi peningkatan program & 
kegiatan responsive gender 
sebanyak 50 persen 

Kemensos, 
KPP&PA 
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I. Lampiran Hasil Survey Dan Wokshop  

A. Kepakaran Gender dan Visi Organisasi terkait PUG 

Sejauh ini 18,7 persen staf dilingkup Kementerian Sosial mengaku sudah mengimplementasikan 

kesetaraan gender dalam kerja-kerja yang mereka lakukan, kondisi ini terkait dengan informasi yang 

secara pribadi maupun kelembagaan berikan belum cukup memadai, dimana sekitar 16 persen staf 

mengaku memiliki informasi gender yang mereka peroleh secara pribadi dan belum banyak informasi dan 

pengetahuan gender yang mereka peroleh disuport dari internal Kemensos. Walaupun 24 persen staf 

merasa sangat penting melaksanakan kebijakana gender bagi pencapaian sasaran strategis dan 

operasional dilingkup Kementerian Sosial. 

 

Tetapi selama wokshop berlangsung, kesadaran akan pentingnya pengimplementasin PUG hampir 

menjadi kesadaran bersama seluruh unit kerja yang mengikuti audit gender, sehingga komitmen untuk 

terus mengimplementasikan PUG telah dinyatakan oleh unit kerja di lingkup Kementerian sosial. Hal ini 

dibuktikan dengan mulai adanya intrumen dalam pengimplementasin gender yang telah dibuat oleh unit 

kerja.  

Sekitar 13 persen peserta menjawab bahwa Kemensos sudah memiliki upaya penataan dalam hal 

pertukaran informasi dan pengalaman antar unit kerja, yang dipantau melalui laporan kinerja tahunan dan 

beberapa laporan kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh unit tehnis. Dan 19 persen mengungkapkan 

bahwa secara internal Kemensos sudah menawarkan banyak kesempatan (capacity building) untuk 

memperkuat pengetahuan terkait isu gender. Dan progres yang mulai terasa adalah cukup familiarnya 

beberapa istilah gender dilingkup kemensos, walaupun tidak menutup kemungkinan masih sangat banyak 

staf yang tidak paham dengan istilah-istilah gender. 
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Pada sisi kerjasama dengan mitra kerja, sekitar 22,7 persen mengaku cukup bisa memberikan umpan balik 

penjelasan kebijakan gender pada mitra kerja Kementerian Sosial pada saat ini. Berkorelasi pada 

kemampuan unit tehnis dalam merekrut konsultan, dimana 25 persen peserta perwakilan unit tehnis, 

mengaku sering mendorong sekaligus memasukan isu gender dalam beberapa kerjasama dengan 

konsultan pelaksana kegiatan Kemensos. Tetapi faktanya  hanya sekitar 8,9 persen unit tehnis yang 

memanfaatkan kepakaran/kemampuan konsultan dalam isu gender yang dikaitkan dengan keefektifan 

pemanfaatan kerjasama yang dilaksanakan. 

 

Hubungan untuk saling menghormati dan mengingatkan dalam konteks relasi gender diakui staf 

Kemensoso baru 16, 4 persen yang merasa sudah melakukan, begitu juga saat ada masalah terkait relasi 

tersebut, hanya sekitar 16 persen yang mencoba membantu mengidentifikasi sekaligus menyelesaikan 

permasalahan tersebut. Hal ini terdukung karena budaya kelembagaan Kemensos yang juga sudah secara 

aktif untuk mengurangi tindakan diskriminasi gender melalui ungkapan, dan lelucon yang tidak bias gender, 

sekaligus sudah ada kebijakan aktif  sebanyak 33 persen untuk mempromosikan kesetaraan gender 

sekaligus menghormati keberagaman dalam pembuatan keputusan dilingkup kerja Kementerian Sosial RI. 
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Yang belum cukup banyak dilakukan adalah mengkomunikasikan sekaligus mendialokan gender dan 

pengimplementasian gender bersama organisasi mitra Kemensos, karena baru 14 persen hal tersebut 

dilakukan. Kondisi ini terkait masih kecilnya diskusi diinternal unit kerja dan para pimpinan untuk 

mendorong organisasi mitra melibatkan sekaligus mendorong organisasi mitra untuk memberi layanan 

mereka yang benar-benar responsif gender.  

 

 

Lampiran 2. Jumlah yang terlibat dalam proses Audit Gender 

Kegiatan Jumlah Laki Perempuan 

Tim Auditor 10 orang  4 orang 6 orang  

Wawancara mendalam  18 orang 10 orang 8 orang 

Wokshop Organisasi Mitra 7 orang 2 orang 5 orang  

Wokshop Internal kemensos 54 orang   

Survey Kuesioner 100 orang    
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Dokumentasi Kegiatan 

  

RAPAT TIM KECIL GENDER PADA KEGIATAN AUDIT GENDER 

  

RAPAT DENGAN MITRA KERJA KEMENTERIAN SOSIAL PADA KEGIATAN AUDIT GENDER 
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RAPAT SOSIALISASI HASIL DAN RENCANA AKSI PADA KEGIATAN AUDIT GENDER 

  

  

 

 


