
BAB II 
LANGKAH-LANGKAH MELAKUKAN  

GENDER ANALYSIS PATHWAY 
 
 
Piranti analisis gender GAP dilaksanakan dalam 9 (sembilan) langkah.  
 
Langkah 1 
 
1. Menetapkan kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang akan dianalisis, baik 

yang sudah ada  maupun yang akan dibuat. Pastikan di tingkat apa yang  akan 
dianalisis, apakah di tingkat kebijakan, program atau kegiatan. Misalnya di tingkat 
kebijakan, analisis bisa mencakup kebijakan itu sendiri, dan/atau rincian dari 
kebijakan itu, yaitu dalam (satu atau lebih) program dan atau (satu atau lebih) 
kegiatan. 

2. Periksa rumusannya, apakah responsif terhadap isu gender, yaitu isu yang 
menceminkan kebutuhan, kepentingan dan pengalaman laki-laki dan perempuan 
yang bisa berbeda. Karena kebijakan/program/kegiatan yang netral (netral 
gender), dan/atau tidak bermaksud diskriminatif terhadap jenis kelamin tertentu, 
dapat berdampak berbeda terhadap perempuan dan laki-laki.  

3. Perjelas dan pertajam tujuan yang ingin dicapai. Kalau memilih kebijakan yang 
akan dianalisis, maka yang akan diacu adalah tujuan dari kebijakan tersebut; 
demikian pula halnya apabila yang dipilih adalah program atau kegiatan.  

 
Perhatikan juga kurun waktu pencapaian tujuan, misalnya apakah tujuan akan 
dicapai dalam waktu satu tahun, lima tahun, atau yang lain. (Masukan sebagai 
hint, dalam box) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 2 
 
1. Menyajikan data pembuka wawasan, yang terpilah menurut jenis kelamin untuk 

melihat apakah ada kesenjangan gender. 
2. Data pembuka wawasan bisa berupa data statistik, data kualitatif, hasil kajian, 

hasil pengamatan, dan/atau kearifan local (local wisdom).  
3. Data pembuka wawasan dapat diperoleh dari: 

 Untuk program baru: hasil baseline survey dan atau analisis situasi yang 
berkaitan dengan tujuan yang akan dianalisis. 

Contoh:  

Program: Upaya Kesehatan; Sub-program: Making Pregnancy Saver. 

Rumusan: Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan mendekatkan pelayanan 

kesehatan maternal yang berkualitas kepada sasaran, sehingga pada akhir tahun 2004 

diharapkan cakupan pelayanan ante-natal meningkat menjadi 90%, cakupan persalinan 

oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75%, cakupan pelayanan post-natal 

meningkat menjadi 90%. 
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 Untuk program yang sudah berjalan: analisis situasi dan ditambah dengan hasil 
program yang (telah atau sedang) berjalan. 

4. Bila tidak tersedia data terpilah dapat diperoleh melalui FGD (focus group 
discussion) atau rapid assessment. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 3,4, dan 5 adalah menemukenali isu gender apakah di proses perencanaan 
(Langkah 3), internal lembaga (Langkah 4), dan/atau pada tahap pelaksanaan (Langkah 
5). 
 
Langkah 3 
 
Periksa dan analisis lebih lanjut data pembuka wawasan (Langkah 2) apa yang 
menyebabkan terjadinya isu gender di proses perencanaan kebijakan/program/kegiatan 
dengan memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan yaitu, akses, kontrol, partisipasi, 
dan manfaat. 

 Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki akses 
yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan; 

 Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki 
kontrol (penguasaan) yang sama terhadap sumber-sumber pembangunan; 

 Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan perempuan dan laki-laki 
partisipasi yang sama dalam berbagai tahapan pembangunan termasuk dalam 
pengambilan keputusan; dan  

 Apakah kebijakan/program/kegiatan memberikan manfaat yang sama terhadap 
perempuan dan laki-laki. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh:  

Data pembuka wawasan:  

1. Angka kematian ibu (AKI) tinggi 

2. Unmet need KB tinggi 

3. Antenatal care rendah 

4. Kehamilan dengan kondisi “4 T” tinggi 

5. Komplikasi obstetri yang ditangani rendah 

6. Pengetahuan laki-laki tentang kehamilan dan persalinan risiko tinggi rendah 

Contoh:  

Faktor kesenjangan 

Akses  

Akses perempuan terhadap pelayanan kesehatan kurang karena keputusan untuk 

memanfaatkan pelayanan ada di tangan suami/keluarga. Akses laki-laki terhadap 

informasi tentang kehamilan dan persalinan kurang, termasuk yang risiko tinggi. 

Partisipasi  

Partisipasi laki-laki dalam penanganan kehamilan dan persalinan risiko tinggi kurang. 

Kontrol 

Perempuan tidak memiliki kemampuan untuk memilih pelayanan kesehatan untuk 

dirinya sendiri. 

Manfaat  

Manfaat pelayanan kesehatan maternal tidak dirasakan secara optimal oleh 

perempuan. Manfaat kegiatan penyuluhan kesehatan maternal tidak dirasakan oleh 

laki-laki 
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Langkah 4 
 
Melihat apakah internal lembaga/budaya organisasi menyumbang terhadap terjadinya 
isu gender, misalnya: 

 produk hukum 
 pemahaman personil unit kerja tentang gender 
 political will dari pengambil kebijakan (berkaitan dengan prioritas program, 

anggaran) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 5 
 
Melihat dan menganalisis apakah (a) pelaksana program tidak peka terhadap kondisi isu 
gender di masyarakat yang jadi target program; dan (b) kondisi masyarakat sasaran 
(target group) masih belum kondusif (patriakhi, stereotype, dan isu gender lainnya). 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 6 
 
Setelah menemukenali isu gender (melalui Langkah 2 sampai dengan Langkah 5) dan 
mengaitkan dengan tujuan semula maka dilakukan perumusan kembali (reformulasi) 
tujuan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contoh:  

Sebab internal lembaga 

Kegiatan penyuluhan dan pelayanan kehamilan di Posyandu hanya disediakan untuk 

perempuan. Hal ini menyebabkan pengetahuan dan pemahaman laki-laki tentang 

kehamilan risiko tinggi, dan perannya dalam mendampingi isterinya yang kehamilannya 

berisiko tinggi juga kurang sekali. 

 

Contoh :  

Sebab eksternal lembaga 

Masyarakat masih banyak yang beranggapan bahwa pertolongan kehamilan dan 

persalinan oleh dukun lebih menguntungkan daripada oleh bidan atau tenaga 

kesehatan. 

Contoh :  

Reformulasi program 

Menurunkan angka kematian ibu (AKI) dengan mendekatkan pelayanan 

kesehatan maternal yang berkualitas kepada sasaran, seshingga pada akhir 

tahun 2004 diharapkan cakupan pelayanan antenatal meningkat menjadi 90 

%, cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat menjadi 75 

%, cakupan pelayanan postnatal meningkat menjadi 90 %, dengan lebih 

meningkatkan keterlibatan laki-laki/suami. 
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Langkah 7 
 
Setelah menemukenali isu gender (melalui Langkah 2 sampai dengan Langkah 5) dan 
mengacu pada reformulasi tujuan maka disusun rencana aksi yang responsif gender. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 8 
 
Menetapkan base-line  

 yaitu keadaan yang akan dipakai untuk mengukur kemajuan (progres) 
pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan yang telah responsif gender. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Langkah 9 
 
Menetapkan indikator gender yaitu ukuran kuantitatif maupun kualitatif untuk: 

 Memperlihatkan bahwa kesenjangan gender telah menghilang atau berkurang. 

 Memperlihatkan perubahan nilai dan perilaku pada para perencana 
kebijakan/program/kegiatan, di internal lembaga dan di masyarakat. 

 Memperlihatkan perubahan relasi gender di dalam rumah tangga, di internal 
lembaga, dan/atau di masyarakat. 

 

Contoh :  

Rencana aksi 

Meningkatkan KIE kepada masyarakat tentang kehamilan dan persalinan risiko tinggi 

termasuk kepada laki-laki/suami. 

Contoh :  

Base-line 

Tingkat kepesertaan laki-laki dalam pengaturan kehamilan melalui KB pada tahun 

2002-2003 hanya 2 %. 

Contoh:  

Indikator gender 

Tingkat kepesertaan laki-laki dan perempuan dalam ber-KB (pada tahun tertentu setelah 

dilaksanakan intervensi). 
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GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 

 
 

Langkah 1 Langkah 2 Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 6 Langkah 7 Langkah 8 Langkah 9 

Pilih 

Kebijakan/ 

Program/ 

Kegiatan 

yang akan 

dianalisis: 

identifikasi 

tujuannya 

Data 

Pembuka 

Wawasan 

Isu Gender Kebijakan dan Rencana Aksi ke 

Depan 

Monitoring 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjangan 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 

Tujuan 

Rencana Aksi Data Dasar 

(Baseline)  

Indikator 

Gender 

Mengacu 

pada 

situasi 

analisis 

dan 

baseline 

survey 

yang 

terpilah 

menurut 

jenis 

kelamin 

Mengacu pada 

data pembuka 

wawasan, 

dengan 

memperhatikan 

ke-4 faktor 

kesenjangan 

(akses, kontrol, 

partisipasi, 

manfaat) 

Fokus pada 

sebab internal 

lembaga (UU, 

peraturan/ 

kebijakan/ 

proses peren 

canaan, 

pemahaman 

unit kerja 

tentang 

gender) 

Fokus pada 

sebab 

eksternal 

lembaga dan 

pada proses 

implementasi 

di masyarakat 

Mereformulasi 

tujuan 

(kebijakan/prog

ram/kegiatan) 

sehingga 

menjadi 

responsif 

gender  

Menetapkan 

rencana aksi 

untuk merespon 

isu gender yang  

teridentifikasi 

(Langkah 3-5) 

Memilih 

keadaan 

yang akan 

dipakai 

untuk 

mengukur 

kemajuan. 

(Catatan: 

Bisa 

diambil dari 

data 

pembuka 

wawasan, 

Langkah 2) 

Tanda/ ukuran 

untuk 

memperlihatkan: 

- kesenjangan 

gender hilang/ 

berkurang 

- perubahan nilai 

dan perilaku 

- perubahan 

relasi gender 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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 9 

 
 
 

Langkah 1 Langkah 
2 

Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 Langkah 
6 

Langkah 7 Langkah 
8 

Langkah 9 

Pilih 
Kebijakan/ 

Data 
Pembuka 

 Isu Kesenjangan Gender   Kebijakan ke Depan Monitoring  

Program/ 

Kegiatan 

yang akan 

Wawasan Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 

Kesenjang-an 

Internal 

Sebab 

Kesenjangan 

Eksternal 

Reformulasi 

Kebijakan & 

Tujuan 

Rencana 

Aksi 

Base-line Indikator 

Gender 

dianalisis; 

identifikasi 

tujuan yang 

ingin dicapai 

 Mengacu pada 

data pembuka 

wawasan, dg 

memperhatikn 

ke-4 faktor 

kesenjangan 

(akses, 

kontrol, 

partisipasi, 

manfaat) 

Fokus pada 

sebab inter-

nal lembaga 

(UU, peratur 

an/kebijakan/

proses peren 

canaan, 

pemahaman 

unit kerja ttg 

gender) 

Fokus pada 

sebab ekster-

nal lembaga 

dan pada 

proses 

implementasi 

di masyarakat 

Fokus pd 

bgm me-re 

formulasi 

tujuan dg 

memperhi-

tungkan isu 

dan 

kesenjanga

n gender yg  

teriden-

tifikasi 

Fokus pd 

macam 

kegiatan utk 

meng-

hilangkan/m

engurangike

senjangan 

gender 

Memilih 

keadaan yg 

akan 

dipakai utk 

mengukur 

progres 

Tanda/ 

ukuran utk 

memperlihatk

an bahwa 

kesenjang-an 

gender hilang/ 

berkurang 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Program : 

Upaya 

Kesehatan 

Subprogram 

: Making 

Pregnancy 

Saver 

Rumusan : 

Menurunkan 

angka 

kematian ibu 

Data 

Pembuka 

wawasan :  

1. Angka 

Kematia

n Ibu 

tinggi 

2. Unmet 

need 

KB 

tinggi 

Faktor 

kesenjangan 

Akses  

Akses 

perempuan 

terhadap 

pelayanan 

kesehatan 

kurang karena 

keputusan 

untuk 

Sebab 

internal 

lembaga 

Kegiatan 

penyuluhan 

dan pelayanan 

kehamilan di 

Posyandu 

hanya 

disediakan 

untuk 

Sebab 

eksternal 

lembaga 

Masyarakat 

masih banyak 

yang 

beranggapan 

bahwa 

pertolongan 

kehamilan dan 

persalinan oleh 

Menurunkan 

angka 

kematian 

ibu (AKI) 

dengan 

mendekatka

n pelayanan 

kesehatan 

maternal 

yang 

berkualitas 

Meningkatka

n KIE kepada 

masyarakat 

tentang 

kehamilan 

dan 

persalinan 

risiko tinggi 

termasuk 

kepada laki-

laki/suami. 

Tingkat 

kepesertaan 

laki-laki 

dalam 

pengaturan 

kehamilan 

melalui KB 

pada tahun 

2002 hanya 

2 % 

 

Tingkat 

kepesertaan 

laki-laki dan 

perempuan 

dalam 

pengaturan 

kehamilan 

melalui KB 

(pada tahun 

tertentu 

setelah 
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(AKI) dengan 

mendekatkan 

pelayanan 

kesehatan 

maternal 

yang 

berkualitas 

kepada 

sasaran, 

sehingga 

pada akhir 

tahun 2004 

diharapkan 

cakupan 

pelayanan 

antenatal 

meningkat 

menjadi 90 

%, cakupan 

persalinan 

oleh tenaga 

kesehatan 

terlatih 

meningkat 

menjadi 75 

%, cakupan 

pelayanan 

postnatal 

meningkat 

menjadi 90 

%, 

……………. 

 

3. Antenat

al Care 

rendah 

4. Kehamil

an 

dengan 

kondisi 

4 T 

tinggi 

5. Kompli

kasi 

obstetri 

yang 

ditangan

i rendah 

6. Pengeta

huan 

laki-laki 

tentang 

kehamil

an dan 

persalin

an risiko 

tinggi 

rendah 

 

memanfaatkan 

pelayanan ada 

di tangan 

suami/keluarg

a. 

Akses laki-

laki terhadap 

informasi 

tentang 

kehamilan dan 

persalinan 

kurang, 

termasuk yang 

risiko tinggi. 

 

perempuan. 

Hal ini 

menyebabkan 

pengetahuan 

dan 

pemahaman  

laki-laki 

tentang 

kehamilan 

risiko tinggi, 

dan perannya 

dalam 

mendampingi 

isterinya yang 

kehamilannya 

berisiko tinggi 

juga kurang 

sekali. 

 

 

dukun lebih 

menguntungka

n daripada oleh 

bidan atau 

tenaga 

kesehatan 

kepada 

sasaran, 

seshingga 

pada akhir 

tahun 2004 

diharapkan 

cakupan 

pelayanan 

antenatal 

meningkat 

menjadi 90 

%, cakupan 

persalinan 

oleh tenaga 

kesehatan 

terlatih 

meningkat 

menjadi 75 

%, cakupan 

pelayanan 

postnatal 

meningkat 

menjadi 90 

%, 

……………

dengan lebih 

meningkatk

an 

keterlibatan 

laki-

laki/suami 

 dilaksanakan 

intervensi) 
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