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B A B  I 
PENDAHULUAN 

 
 

1. Latar Belakang  
 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
 
Agar peran “pemerintah bersama masyarakat” semakin efektif dan efisien dalam 

upaya mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (good governance) dalam arti 
demokratis, berkeadilan, terdesentralisasi, transparan, akuntabel, responsif, dan partisipatif, 
salah satu instrumen manajemen publik yang harus dilakukan adalah tahapan perencanaan. 
Definisi “perencanaan” sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: suatu proses untuk 
menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 
memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan nasional disusun 
secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. 
Perencanaan pembangunan nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro 
semua fungsi pemerintahan, yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam 
Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan pembangunan nasional terdiri atas 
perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan 
perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian 
perencanaan, yaitu: politik, teknokratik, partisipatif, atas-bawah (top-down), dan bawah-
atas (bottom-up). 

 
Perencanaan pembangunan nasional tersebut di atas selanjutnya menghasilkan: (a) 

rencana pembangunan jangka panjang; (b) rencana pembangunan jangka menengah; dan 
(c) rencana pembangunan tahunan. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) merupakan penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia 
yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan nasional. Selanjutnya, Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, 
dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN. RPJMN memuat 
strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan lintas 
Kementerian/Lembaga, lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro. Selanjutnya, 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, yang memuat prioritas 
pembangunan, rancangan kerangka perekonomian secara menyeluruh termasuk arah 
kebijakan fiskal, serta program Kementerian/Lembaga, lintas Kementerian/Lembaga, 
kewilayahan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat 
indikatif. 

 
Dengan mengacu pada RPJPN, maka Kementerian/Lembaga menyusun Rencana 

Strategis (Renstra) lima tahun dan Rencana Kerja (Renja) tahunannya; setiap daerah 
(provinsi dan kabupaten/kota) menyusun RPJP Daerah, RPJM Daerah, dan RKP Daerah; 
serta setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) menyusun Renstra dan Renja SKPDnya. 
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 Perkembangan Gender Analysis Pathway (GAP) 
 
 GAP pertama kali dikembangkan (proses penyusunan dilakukan sejak tahun 1998) 
sebagai respon terhadap kebutuhan akan adanya  piranti analisis berkaitan dengan  
penetapan salah satu tujuan pembangunan nasional dalam GBHN 1998, yaitu “terwujudnya 
kesetaraan dan keadilan gender di seluruh bidang pembangunan”. Penyusunan GAP pada 
waktu itu dilakukan dengan bekerjasama antara Bappenas dan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan (dh Menteri Negara Peranan Wanita) dengan bantuan teknis dari CIDA (melalui 
Women‟s Support Project II). Pada saat itu, belum tersedia piranti analisis gender untuk 
perencanaan1. Moser (1993) telah mengembangkan Gender Planning and Development 
Theory, Practice and Training. namun, dirasa perlu untuk mengembangkan piranti analisis 
gender yang dapat diterapkan dalam konteks sistem perencanaan di Indonesia. Selanjutnya, 
pada tahun 2001 berhasil disusun piranti analisis gender bagi perencana pembangunan yang 
dikenal dengan Gender Analysis Pathway (GAP).   
 
 Penyusunan GAP selain dilatarbelakangi untuk merespon salah satu upaya 
pencapaian tujuan kesetaraan dan keadilan gender yang diamanatkan GBHN 1998, tetapi 
juga dimaksudkan untuk melakukan analisis gender pada program-program pembangunan 
Repelita VI.  
 
 Kelebihan dari piranti GAP ini adalah tidak hanya merupakan piranti analisis gender 
bagi perencanaan, tetapi juga digunakan untuk melakukan pengarusutamaan gender ke 
dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi berdasarkan hasil 
analisis gender tersebut, yaitu dituangkan dalam bentuk Policy Outlook and Plan of Actions 
atau POP.  
 
 Pada tahun 2001 telah diaplikasikan di 5 (lima) sektor pembangunan (pada waktu 
itu, istilah “sektor” masih digunakan), yaitu sector-sektor ketenagakerjaan, pendidikan, 
hukum, pertanian, dan koperasi dan UKM (KUKM). Selanjutnya, pada tahun 2002 aplikasi 
GAP ditambah lagi dengan 4 (empat) sektor yaitu kesejahteraan sosial, keluarga berencana, 
kesehatan, dan lingkungan hidup. Sampai dengan saat ini, GAP telah diaplikasikan di 
berbagai sektor lainnya, baik di tingkat nasional (di pusat) maupun di tingkat daerah 
(provinsi dan kabupaten/kota).  
 
 Selama 5 tahun terakhir ini, banyak pengalaman dari para fasilitator maupun 
masukan dari para pengguna yang sangat bermanfaat (lessons learned) untuk perbaikan 
GAP dan POP.  Oleh sebab itulah dirasa perlu untuk melakukan penyempurnaan agar proses 
melaksanakan analisis gender dengan menggunakan GAP dan pengintegrasian gender ke 
dalam keseluruhan siklus perencanaan dapat lebih mudah dan user friendly. Sebagai salah 
satu piranti analisis gender, GAP dan POP dikembangkan dengan menggunakan metodologi 
yang sederhana dan mudah dipahami. 
 

2.  Prinsip-prinsip yang Mendasari GAP  
 
 GAP memberi perspektif baru, yaitu perspektif gender yang melihat permasalahan 
dan penangannya serta pengukuranya dari kemaslahatan laki-laki dan perempuan. Nilai dan 
prilaku yang diubah disini adalah pendekatan lama yang bersifat netral, yang berasumsi 
bahwa kebijakan, program dan kegiatan dimaksudkan untuk masyarakat; tetapi 

                                                           
1
 Pada tahun 2004 juga telah dikembangkan piranti analisis yang dikenal dengan Problem-based 
Analysis (Proba). 
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mengabaikan kenyataan yang ”tersembunyi‟ akan adanya perbedaan-perbedaan antara 
perempuan dan laki-laki yang dasarnya gender stereotype.    
 
 GAP merupakan alur yang logik dan konsisten. Dengan mengaplikasikan GAP, 
memberi perspektif baru yang harus dilalui dalam keseluruhan siklus perencanaan, dimulai 
dari mereformulasikan tujuan (kebijakan, program, kegiatan), memetakan situasi sebagai 
pembuka wawasan, mengidentifikasikan isu (gender) yang harus dicermati serta program 
kegiatan untuk merespon permasalahan sampai dengan indikator yang akan dipakai. 
 

GAP membangun komunikasi dan kerjasama yang partisipatif. GAP memberi ruang 
untuk pihak lain (eksekutif, legislatif dan masyarakat madani) berpartisipasi dan memberi 
masukan; sehingga proses perencanaan dapat mempertimbangkan dan kemudian 
mengakomodasi kebutuhan, kepentingan serta pengalaman berbagai pihak, termasuk 
perempuan, yang selama ini terabaikan. Prilaku yang diubah di sini adalah proses 
perencanaan pembangunan tidak lagi menjadi ranah perencana semata. 
 

3.      Mengapa Harus Melakukan Analisis Gender 
 
 Pentingnya melakukan analisis dari perspektif gender untuk menghasilkan 
perencanaan pembangunan yang responsive gender tidak dapat disangkal lagi. Kenyataan 
memperlihatkan, bahwa hasil dan pembangunan selama ini tidak selalu adil dinikmati dan 
diakses oleh perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Hal ini dibuktikan dari data dan 
informasi dari berbagai hasil program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, 
ekonomi, politik, -untuk sekedar menyebut beberapa diantaranya-, yang menunjukkan 
perempuan tertinggal dibandingkan dengan laki-laki. Selama ini seringkali para perencana 
luput mempertimbangkan kenyataan bahwa peran dan hubungan antara perempuan dan 
laki-laki termasuk  tanggung jawab diantara mereka dapat berbeda dalam suatu masyarakat 
budaya atau lokasi. Selanjutnya, perbedaan ini dapat mempengaruhi kemampuan mereka 
dalam merespon kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Budaya patriarkhi yang 
menempatkan perempuan pada posisi sub-ordinasi, kurangnya akses dan penguasaan 
terhadap informasi, pengetahuan, dan keterampilan; kurang terpaparnya dengan kehidupan 
di luar rumah tangga; keterbatasannya dalam proses pembuatan keputusan, misalnya, 
adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi seseorang/sekelompok orang dalam 
memanfaatkan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. 
 
 Melalui analisis gender dimaksudkan menemu-kenali isu gender yang selama ini 
dianggap perencana sebagai sesuatu hal yang „biasa‟ dan „kodrati‟, padahal dasarnya adalah 
pelabelan berdasarkan atas jenis kelamin (gender stereotype). Gender stereotype ini sering 
terbawa ke dalam proses penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, atau ketika 
mengkonstruksi perencanaan, sehingga menghasilkan suatu kebijakan, program, dan 
kegiatan yang tidak sensitif/responsif terhadap isu-isu gender. Oleh sebab itu, penanganan 
isu gender (yang menyangkut: kebutuhan, kepentingan, pengalaman yang berbeda antara 
perempuan dan laki-laki) dalam proses perencanaan kebijakan, program, kegiatan 
pembangunan menjadi sangat penting dan perlu diakomodasi; bukan saja hal ini merupakan 
hak masyarakat, tetapi juga berarti akan lebih meningkatkan efisiensi, kualitas dan 
akuntabilitas pembangunan. 
 

4.  Berbagai Kesepakatan yang Mendasari 
 
 Upaya pencapaian kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dilandasi 
oleh berbagai kesepakatan baik di tingkat global/dunia, maupun kesepakatan nasional. 
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Upaya tersebut dilakukan melalui strategi pengarusutamaan gender untuk memastikan 
bahwa perspektif gender dan perhatian menuju kesetaraan gender adalah sentral untuk 
semua kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di seluruh tingkatan pemerintahan 
(nasional, provinsi, dan kabupaten/kota), mulai dari tahap perencanaan, hingga 
pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi. 
 
 Berbagai kesepakatan internasional tersebut antara lain adalah: Convention on the 
Ellimination of All Forms of Discriminations Against Women (CEDAW) yang telah diratifikasi 
melalui UU No. 7 tahun 1984, Beijing Platform for Actions (1995), dan Millennium 
Development Goals (2000).  
 
 Sementara itu, kesepakatan-kesepakatan nasional antara lain adalah: Inpres No. 9 
Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan 
Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang RPJMN 2004-2009, dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang 
RPJPN 2005-2025.  
 

5. Perencanaan Pembangunan yang Responsif Gender 
 

Perencanaan pembangunan yang responsif gender adalah perencanaan dan 
penganggarannya yang dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan kebutuhan, 
kepentingan, pengalaman yang dihadapi perempuan dan laki-laki dalam proses penyusunan 
perencanaan itu. Dalam melakukan perencanaan yang responsif gender para perencana 
perlu melakukan analisis gender pada semua kebijakan, program, dan kegiatan 
pembagunan. Analisis gender dilakukan di 3 (tiga) tingkatan. Pertama, di tingkat 
penyusunan program; kedua, di tingkat internal lembaga/satuan kerja; dan ketiga, di tingkat 
pelaksanaan, dengan memperhatikan 4 (empat) faktor utama penyebab kesenjangan 
gender. Keempat faktor tersebut adalah: 

 
a. Faktor akses. Apakah perempuan dan laki-laki memperoleh akses yang sama 

terhadap sumber-sumber daya pembangunan? 
b. Faktor kontrol. Apakah perempuan dan laki-laki memiliki kontrol (penguasaan) 

yang sama terhadap sumber-sumber daya pembangunan? 
c. Faktor partisipasi. Bagaimana perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam 

program-program pembangunan dan dalam mengambil keputusan? 
d. Faktor manfaat. Apakah perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama 

dari hasil pembangunan? 
 

Jika dalam melakukan perencanaan kebijakan, kebijakan tersebut telah responsif 
gender, maka kebijakan yang dihasilkan juga akan responsif gender. Selanjutnya, jika dalam 
melakukan perencanaan program, program tersebut telah responsif gender, maka program 
pembangunan yang dihasilkan juga akan responsif gender. Demikian halnya jika dalam 
melakukan perencanaan kegiatan, kegiatan tersebut telah responsif gender, maka kegiatan 
pembangunan yang dihasilkan juga akan responsif gender. Apabila perencanaan yang 
dilakukan pada seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan telah responsif 
gender, maka diharapkan akan terwujud kesetaraan gender di berbagai bidang 
pembangunan. 

 
Pengertian kebijakan di sini adalah kebijakan makro dan mikro yaitu kebijakan 

nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, termasuk desa. Sedangkan pengertian program di 
sini adalah program pembangunan nasional dan daerah, sebagaimana tertuang dalam 
dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah dan tahunan. Selanjutnya, 
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pengertian kegiatan pembangunan adalah seluruh kegiatan operasional baik yang berupa 
kegiatan pokok maupun kegiatan teknis (rincian dari kegiatan pokok) yang tertuang dalam 
dokumen rencana pembangunan jangka panjang, menengah, dan/atau tahunan, serta 
dalam dokumen anggaran (RAPBN dan/atau RAPBD provinsi/kabupaten/kota).  
 

6. Siapa yang Harus Melakukan Perencanaan yang Responsif Gender 
dan Dimana  

 
Perencanaan pembangunan yang responsif gender (perencanaan kebijakan, 

program, dan kegiatan) harus dilakukan oleh seluruh perencana kebijakan (policy makers), 
perencana program (program planners), dan perencana kegiatan (technical planners). 
Perencanaan pembangunan tersebut harus dilakukan di seluruh tingkatan administrasi 
pemerintahan yang meliputi tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.  
 

7. Kapan Perencanaan yang Responsif Gender Harus Dilakukan 
 
Perencanaan kebijakan dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang dilakukan pada satuan 

waktu setiap lima tahun sekali (kebijakan jangka menengah, seperti RPJMN, RPJMD dan 
Renstra), dan setiap tahun (kebijakan jangka pendek, seperti RKP, RKPD dan Renja). 
Namun demikian, jika diperlukan, koreksi kebijakan jangka menengah dan jangka pendek 
dapat dilakukan setiap waktu. 
 

Sementara itu, perencanaan program dan perencanaan kegiatan dilakukan setiap 
tahun dalam rangka menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan. Namun demikian, seperti 
halnya dengan kebijakan, koreksi program dan kegiatan dapat dilakukan setiap saat. 
 
 Dengan demikian, perencanaan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan 
yang responsif gender dilakukan pada saat yang sama, dan merupakan satu kesatuan 
proses, sesuai dengan rentang waktu tersebut di atas. 


