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Sambutan  
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI 

 
Sebagaimana telah kita ketahui bersama Bahwa Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Nasional / RPJMN 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional / 
RPJMN 2010 – 2014 telah mengamanatkan bahwa pembangunan nasional haruslah 
mengagendakan peningkatan kesejahteraan rakyat dan menetapkan pengarusutamaan gender / 
PUG sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan pembangunan nasional yang berkeadilan 
bagi laki-laki dan perempuan, termasuk di dalamnya adalah bidang social melalui 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial. 

Penetapan strategi kesetaraan dan keadilan bagi laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial, telah disikapi dengan positif oleh Kementerian Sosial RI.  Hal tersebut dapat 
dijelaskan dengan ditetapkannya upaya-upaya stratejik PUG bidang sosial sejak tahun 2002-2007 
yang dilaksanakan oleh Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial yang kemudian 
dilanjutkan oleh Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI, sejak tahun 2008 sampai saat ini. 

Saya yakin, dengan rentan waktu yang cukup panjang selama 10 tahun (2002-2012) telah banyak 
yang dilakukan dan menghasilkan keluaran (output) yang strategis. Adanya buku pedoman 
penyusunan perencanaan bidang sosial yang responsif gender serta adanya alokasi kegiatan dan 
anggaran yang responsif gender di unit kerja Eselon I merupakan bukti bahwa PUG bidang sosial 
telah terimplementasi di Kementerian Sosial RI. Tentunya saja, masih banyak capaian output 
kegiatan PUG bidang sosial yang telah dihasilkan Kementerian Sosial RI yang tidak dapat saya 
sebutkan pada kesempatan ini. 

Melalui output yang telah dihasilkan PUG bidang sosial, Kementerian Sosial menjawab tantangan 
tujuan pembangunan nasional yang setara dan berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan. 
Sayangnya, upaya-upaya kemajuan tersebut tidak signifikan didukung oleh dokumen-dokumen 
Kementerian Sosial RI yang “afirmatif” terhadap pernyataan gender.  

Saya berharap, upaya Kementerian Sosial RI yang telah dilakukan selama 1 (satu) dekade dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang responsif gender tidak menjadi sia-sia hanya tidak 
didukung oleh ketersediaan dokumen yang afirmatif terhadap pernyataan PUG. Kementerian 
Sosial RI harus mampu menjawab tantangan tersebut dan meyakinkan bahwa data terpilah dan 
kebutuhan analisa gender dapat dipenuhi oleh program dan kegiatan yang dijadikan “trigerr” dalam 
melembagakan kesetaraan dan keadilan laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan 
kesejahteraan sosial. 

Dengan adanya laporan  hasil kegiatan Audit Gender Kementerian Sosial RI, yang merupakan 
proyek kerjasama Kementerian Sosial RI, KPP dan PA RI dengan UNFPA, memberikan masukan 
positif untuk melengkapi kelemahan-kelemahan yang ada dalam mengintegrasikan 
penyelenggaraan kesejahteraan social dan gender. Akhirnya, saya berharap laporan ini 
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bermanfaat bagi semua pihak. Semoga Allah SWT, Tuhan YME senantiasa melimpahkan karunia 
dan bimbingan-Nya kepada kita semuanya dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 
PMKS yang setara dan berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan. 

Sekian, terima kasih.   

Wassalamu'alaikum Wr. Wb. 

Jakarta, 10 Desember 2012  
Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial RI 
 
 
 
Toto Utomo Budi Santosa 
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Sambutan  
Kepala Biro Perencanaan 

 
Kesetaraan gender dan kesetaraan sosial merupakan tujuan strategis pembangunan kesejahteraan sosial. 
Kementerian Sosial merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 
tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, 
serta memperhatikan Instruksi Presiden Nomor 9 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam 
Pembangunan Nasional, berkomitmen untuk mendukung terimplementasinya pengarusutamaan gender 
(PUG) dalam pembangunan kesejahteraan sosial. 

Kementerian Sosial RI mengintergasikan kesetaraan gender dan kesetaraan sosial dalam empat 
penyelenggaraan utama pembangunan kesejahteraan sosial: penyelenggaraan rehabilitasi sosial, 
penyelenggaraan pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan, penyelenggaraan perlindungan 
dan jaminan sosial, serta dukungan teknis lainnya dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, seperti 
pengembangan sumber daya manusia dan potensi/sumber kesejahteraan sosial. Kementerian Sosial RI 
berupaya untuk mewujudkan kesetaraan gender dan kesetaraan sosial melalui isu kebijakan, program, 
kegiatan, dan penganggaran yang responsif gender. Langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan 
peningkatan pemahaman kepada SKPD dan para perencana komponen tentang gender, 
pengarusutamaan gender, dan analisis gender. Langkah ini diambil dalam rangka mendukung peningkatan 
pemahaman para pemangku kepentingan tentang gender dan isu gender dalam pembangunan 
kesejahteraan sosial. 

Dalam konteks PUG dan kesetaraan sosial dipahami sebagai suatu isu penting dan strategis dalam proses 
mengurangi angka penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan peningkatan peran potensi dan 
sumber kesejahteraan sosial (PSKS) melalui penciptaan dan peningkatan Akses, partisipasi, pengambilan 
keputusan dan penerima manfaat terhadap hasil-hasil pembangunan kesejahteraan sosial.  PUG dan 
kesetaraan sosial bukan hanya tentang “bias gender, atau buta gender” tetapi mencakup pula 
kelembagaan dan perubahan sikap “disfungsional ke fungsional sosial”.  Dengan demikian, PUG dan 
kesetaraan sosial memerlukan pengembangan mekanisme kapasitas, akuntabilitas, alokasi sumber daya 
dan komitmen. 

Melalui kegiatan Audit Gender diharapkan dapat memperoleh gambaran sejauhmana PUG di 
implementasikan Kementerian Sosial RI. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman tentang proses dan 
mekanisme audit gender dalam pembangunan kesejahteraan sosial menjadi penting untuk dimiliki oleh 
Kementerian Sosial RI melalui para pengambil kebijakan dan para perencana komponen.  Melalui 
pemahaman ini diharapkan dapat ditemukenali kendala dan upaya-upaya peningkatan PUG dalam 
penyelenggaraan kesejahteraan sosial.   

Akhirnya kami berharap laporan Audit Gender Kementerian Sosial RI dan beberapa rekomendasi yang 
telah dirumuskan oleh Tim Audit Gender melalui rangkaian kegiatan yang telah dilakukan dapat dijadikan 
bahan pembelajaran dan masukan positif untuk meningkatkan kinerja ouput penyelenggaraan 
kesejahteraan social yang berkeadilan bagi laki-laki dan perempuan.  
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Semoga langkah kecil ini menjadi momentum strategis dalam memberikan gambaran yang komprehensif 
tentang gender dan PUG di Kementerian Sosial RI. 

 

Jakarta, 10 Desember 2012  
Kepala Biro Perencanaan Kementerian Sosial RI 
 
 
 
Emmy Widayanti 
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Kata Pengantar 
 

 
Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Ese, atas rahmad dan hidayah-Nya laporan 
Audit Gender Kementerian Sosial Tahun 2012 telah selesai kami susun.  Kegiatan Audit Gender ini 
merupakan kerjasama antara Kementerian Sosial RI, KPPPA dengan UNFPA melalui Proyek Gender 
Based Violance. 
 
Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum menjawab kebutuhan sebagaimana yang diharapkan oleh 
para pihak terkait bagaimana gender di implementasikan Kementerian Sosial RI, baik dalam 
penyelenggaraan program/kegiatan maupun dalam dokumen strategis. Akhirnya kami berharap apa yang 
telah dihasilkan dan dituangkan dalam laporan Audit Gender ini dapat bermanfaat bagi para pihak. 
 
Kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Sekretaris Jenderal dan Kepala Biro 
Perencanaan Kemnterian Sosial RI, serta para pihak yang telah berkontribusi secara aktif memberikan 
data dan informasi dalam kegiatan Audit Gender Kementerian Sosial RI.  Secara khusus kami 
mengucapkan terima kasih ke pada Kementerian KPPPA dan UNFPA atas dukungan kegiatan Audit 
Gender Kementerian Sosial RI Tahun 2012. Kepada Tim Audit Gender, kami berharap kegiatan ini menjadi 
pembelajaran yang konstruktif dalam melakukan analisa gender lebih lanjut. 
 
Demikian, semoga laporan ini bermanfaat dalam mengintegrasikan penyelenggaraan kesejahteraan social 
dan pengarusutamaan gender dalam rangka mewujudkan kesejahteraan social yang setara dan 
berkeadilan gender. 
 
Jakarta, 10 Desember 2012  
Hormat Kami, 
 
 
Tim Audit Gender Kementerian Sosial 
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Daftar Singkatan dan Akronim 
 

Pengarusutamaan Gender 
(PUG)  

Strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan 
keadilan gender dalam aspek kehidupan manusia melalui kebijakan dan program yang 
memperhatikan pengalaman-pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan 
perempuan dan laki-laki (dan orang lanjut usia, anak-anak di bawah umur, orang-orang 
dengan kebiasaan berbeda/difable, serta orang-orang yang tidak mampu secara ekonomi) 
untuk memberdayakan perempuan dan laki-laki mulai dari tahap perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dari seluruh kebijakan, program, kegiatan di berbagai 
bidang kehidupan pembangunan nasional dan daerah. 
 

Data terpilah menurut jenis 
kelamin  

Data/bahan keterangan dari aspek-aspek yang diamati dan dikelompokkan berdasarkan jenis 
kelamin. 
 

Perencanaan dan 
Penganggaran Responsif 
Gender  

Instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat 
pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang 
lebih berkeadilan. 
 

Responsif Gender  Perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-
laki di dalam masyarakat yang disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan 
kultural untuk mencapai kesetaraan gender. 
 

Gender  Perbedaan-perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang 
bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang 
dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas. Gender merupakan konstruksi sosial 
budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman. 
 

Kesetaraan Gender  Kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan 
dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 
politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan kesamaan 
dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang. 
 

Keadilan Gender  perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan 
pembangunan nasional, yaitu dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, 
hambatan sebagai perempuan dan sebagai laki-laki untuk mendapat akses dan manfaat dari 
usaha-usaha pembangunan; untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan (seperti 
yang berkaitan dengan kebutuhan, aspirasi) serta dalam memperoleh penguasaan (kontrol) 
terhadap sumberdaya. 
 

ODK Orang Dengan Kecacatan ringan, berat dan tetap. 
 

TAGANA Taruna Siaga Bencana yang tujuan ini adalah untuk memproses serta merubah manusia 
sebagai alat untuk mencapai hasil akhir yang bersifat sosial. Selanjutnya yang menjadi 
sasaran sekaligus juga sebagai masukan dan keluaran utama organisasi ini adalah manusia. 
Mengingat tujuannya yang beraneka ragam, maka organisasi pelayanan sosial kerapkali 
harus menentukan prioritas diantara tujuan-tujuan ini, yang diantaranya dapat saling 
kontradiksi, misalnya pencegahan, pemberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi. 
 

LU Lanjut Usia. 
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Traffiking Perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan 
ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, 
penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, atau memberi atau 
menerima bayaran atau manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai 
wewenang atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. (Protokol PBB tahun 2000 untuk 
Mencegah, Menanggulangi dan Menghukum Trafiking terhadap Manusia, khususnya 
perempuan dan anak-anak; Suplemen Konvensi PBB mengenai Kejahatan Lintas Batas 
Negara). 
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