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Perubahan iklim berdampak sangat buruk dan luas pada kehidupan masyarakat di Indonesia, khususnya pada 

sektor keamanan pangan, perikanan, kesehatan dan air bersih. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada 

naiknya temperatur bumi tetapi juga men    s dan kuantitas air, habitat, hutan, kesehatan, lahan pertanian dan 

ekosistem wilayah pesisir.

Dampak Perubahan iklim ini sangat dirasakan utamanya oleh masyarakat yang rentan seperti perempuan dan 

anak, perempuan kepala keluarga, kelompok difabel, dan lansia di berbagai bidang pembangunan. Kebutuhan-

kebutuhan masyarakat rentan ini perlu dipertimbangkan dan mendapatkan tanggapan dalam pembangunan 

baik adaptasi maupun mitigasi perubahan iklim. Sehingga pembiayaan perubahan iklim merupakan bagian dari 

pembangunan yang responsif gender untuk menjawab kesenjangan-kesenjangan agar masyarakat yang rentan 

tersebut mempunyai akses, berpartisipasi dan mempunyai kesempatan dalam pengambilan keputusan serta 

dapat menikmati manfaat pembangunan secara adil dan setara.

Kajian pembiayaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender ini bertujuan untuk mengkaji hubungan 

antara dampak perubahan iklim dan gender, memetakan peraturan perundangan/kebijakan yang terkait 

perencanaan dan penganggaran, mendapatkan gambaran anggaran perubahan iklim yang responsif gender yang 

telah disusun oleh Kementerian/Lembaga, serta mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam penyusunan 

anggaran. Pada akhirnya, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi perbaikan proses penyusunan 

anggaran perubahan iklim yang responsif gender.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI, Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian 

Keuangan RI, UNDP, United Nations Environment Programme (UNEP) dan Pattiro mengucapkan syukur ke hadirat 

Allah SWT, dimana telah merampungkan Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang Responsif Gender. Kami 

menyampaikan ucapan terima kasih banyak atas partisipasi bagi Ibu/Bapak yang telah memberikan sumbangan 

pemikiran dan masukan yang sangat berguna sebagai bahan penyusunan kajian ini.

Semoga kajian pembiayaan Perubahan Iklim yang Responsif Gender ini bermanfaat untuk pengambil kebijakan. 

Kepada tim penyusun kajian ini kami sampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Jakarta, Desember 2019

Deputi Bidang Kesetaraan Gender

Ir. Agus Erni, MSc
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Perubahan iklim merupakan isu global yang nyata dan harus menjadi perhatian baik bagi pemerintah 
maupun masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan perubahan iklim memiliki dampak baik secara 
langsung maupun tidak langsung yang mengubah lingkungan fisik manusia. Pihak-pihak yang paling 
merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara berkembang dan kelompok 
masyarakat yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak .

Demi keberlanjutan generasi mendatang , Indonesia dan hampir seluruh negara di dunia telah sepakat 
dan berkomitmen untuk menjaga temperatur global tidak melebihi 2°C di atas rata-rata temperatur 
saat masa pra-revolusi industri. Indonesia, sama halnya dengan negara berkembang lainnya, 
telah menyampaikan kontribusinya terhadap komitmen global dengan menetapkan target untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% di bawah tingkat business as usual (BAU) pada 
tahun 2030 dengan upaya nasional dan hingga 41% dengan dukungan intemasional. Komitmen ini telah 
dicantumkan di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) dan disampaikan kepada 
United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) pada bulan November 2016 .

Untuk mendukung dan mendorong kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di Indonesia, 
Kementerian Keuangan melalui Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan 
Kebijakan Fiskal, telah menerapkan mekanisme pendanaan anggaran perubahan iklim di tingkat 
nasional. Penandaan anggaran ini bertujuan untuk menginventarisasi kegiatan, besaran dan realisasi 
anggaran publik yang berkontribusi terhadap penurunan emisi GRK serta meningkatkan ketahanan 
dampak dari perubahan iklim. Lebih lanjut, untuk mengetahui kondisi penyusunan anggaran perubahan 
iklim yang responsif gender, telah disusun Laporan Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang Responsif 
Gender.

Saya mendukung penuh terbitnya Laporan Kajian Pembiayaan Perubahan Iklim yang Responsif Gender 
sebagai laporan  kajian pemerintah pertama yang berhasil memetakan dan mengintegrasikan kegiatan 
pendanaan aksi perubahan iklim dan isu gender. Kajian ini tidak hanya berhasil menemukan peluang 
dan tantangan yang dihadapi, namun juga rekomendasi untuk akselerasi penyusunan anggaran 
tematik perubahan iklim yang responsif gender kepada KIL penggerak Perencanaan Penganggaran 
Responsif Gender (PPRG), antara lain Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan 
dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Kementerian 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PP)/Bappenas.

Kajian ini ditujukan untuk menggambarkan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran 
serta kondisi terkini dalam penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif gender, yang telah 

Kata Pengantar
Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan RI
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dilakukan oleh kementerian terkait. Selain itu, diharapkan laporan kajian ini dapat dikembangkan untuk 
penelitian lanjutan yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan kebijakan.

Apresiasi secara khusus saya sampaikan kepada United Nations Development Programme (UNDP), 
United Nations Environment Programme (UNEP) dan PATTIRO atas dukungan kepada Kementerian 
Keuangan dalam inisiatif pembiayaan perubahan  iklim yang responsif gender.

Akhir kata saya sampaikan selamat dan apresiasi kepada tim penyusun dari Pusat Kebijakan Pembiayaan 
Perubahan lklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal atas dedikasinya dalam penyusunan buku ini.

Jakarta, Mei 2020

Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Febrio Nathan Kacaribu. 
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1.1 Latar Belakang 

Efek dari perubahan iklim dapat mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat di berbagai belahan dunia. 
Pihak-pihak yang paling merasakan dampak perubahan iklim tersebut adalah negara-negara berkembang 
dan kelompok masyarakat yang rentan, seperti perempuan dan anak-anak. Sebuah studi yang dilakukan 
oleh The London School of Economics and Political Science terhadap 141 negara yang terkena bencana 
pada periode 1981-2002 juga menemukan kaitan erat antara bencana alam dan status sosial ekonomi 
perempuan. Bencana alam berakibat pada penurunan angka harapan hidup perempuan dan peningkatan 
gender gap dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan paling banyak menerima dampak 
dari berbagai bencana alam yang terjadi. Akibatnya, terjadi peningkatan angka kemiskinan di kalangan 
perempuan dan semakin terbukanya ketidaksetaraan gender karena perempuan harus menanggung 
beban tanggung jawab ganda yang lebih berat daripada laki-laki. 

Peningkatan kemiskinan di kalangan perempuan sebagai akibat dari perubahan iklim rentan terjadi 
karena perempuan banyak bekerja di sektor informal, seperti pertanian atau perkebunan dengan menjadi 
buruh lepas harian atau membantu suami tanpa ada ikatan kerja dengan perusahaan perkebunan. Kondisi 
ini mengakibatkan perempuan rentan terkena dampak ekonomi karena perempuan yang bekerja di sektor 
tersebut akan kehilangan mata pencaharian jika terjadi bencana alam. Selain itu, posisi perempuan yang 
bukan merupakan pengambil keputusan dalam keluarga masih menjadi penghalang untuk merealisasikan 
berbagai inisiatif ekonomi untuk meningkatkan sumber pendapatan alternatif bagi keluarganya. 

Permasalahan yang sama juga dialami oleh perempuan sebagai kepala keluarga. Menurut data BPS 
tahun 2017, ada sekitar 9,9 juta rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan yang akan terkena dampak 
negatif dari bencana alam. Meskipun mereka cenderung lebih bebas dalam membuat keputusan, namun 
di masyarakat perempuan memiliki posisi kurang beruntung karena akses yang terbatas terhadap sumber 
daya, hak-hak yang dibatasi dan aspirasi yang belum tersuarakan di dalam proses pengambilan keputusan 
sehingga mengakibatkan kondisi sosial ekonomi perempuan tidak akan serta merta menjadi lebih baik. 
Secara umum, Indonesia menghadapi masalah ketimpangan kemiskinan yang serius. 

Untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim terhadap kelompok rentan, perlu dilakukan 
pengintegrasian perspektif gender dalam penyusunan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dan 
pelaksanaannya di semua sektor pembangunan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk 
melaksanakan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan maupun mengarusutamakan 
perubahan iklim di dalam RPJMN 2015-2019. Dalam pelaksanaannya, strategi pengarusutamaan gender 
(PUG) dilakukan melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 

Pada pertemuan G-20 di Pittsburgh, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan komitmen untuk 
menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan upaya sendiri dan mencapai 41% dengan bantuan 
internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (Business as Usual/BAU). Sebagai 

Pendahuluan
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upaya dukungan terhadap komitmen tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan rencana aksi yang 
dituangkan ke dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang ditetapkan pada tahun 
2011. Selain itu, pada tahun 2014, Pemerintah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi Perubahan 
Iklim (RAN API). Komitmen ini sesuai dengan arah kebijakan umum dalam RPJMN 2015-2019 yaitu 
“memperbaiki kualitas lingkungan, mitigasi bencana alam dan penegakan perubahan iklim”. 

Seiring perkembangannya, pada tahun 2015, negara-negara di dunia juga menyepakati Persetujuan 
Paris (Paris Agreement) yang bertujuan untuk menjaga peningkatan temperatur rata-rata global jauh di 
bawah 2oC dari masa pra-industri. Sebagai bentuk kontribusinya terhadap Persetujuan Paris, Pemerintah 
Indonesia menyampaikan dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) kepada UNFCCC pada 
November 2016, yang mencantumkan komitmennya sebesar 29% dibawah tingkat BAU pada tahun 2030 
dengan upaya sendiri dan ditingkatkan kontribusinya sampai dengan 41% dibawah BAU dengan dukungan 
internasional. 

Implementasi NDC memerlukan komitmen tidak hanya Pemerintah tetapi juga non-party stakeholders 
(NPS), mencakup Provinsi, Kabupaten/Kota, dunia usaha, dan masyarakat. Pelaksanaan NDC oleh NPS 
harus sejalan dengan pelaksanaan oleh Pemerintah melalui Kementerian/Lembaga, sehingga capaian 
penurunan emisi GRK oleh NPS dapat diintegrasikan ke dalam capaian nasional. Intervensi utama yang 
dilakukan oleh pemerintah pusat pemerintah provinsi, organisasi nirlaba lokal dan internasional yang 
bersama-sama berkontribusi dalam kegiatan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi di tingkat tapak dapat 
memberikan nilai manfaat bagi komunitas lokal, sektor swasta, universitas dan pemerintah lokal.

Dalam upaya pencapaian target penurunan emisi tersebut, aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim 
sangat penting untuk dilaksanakan karena penundaan pelaksanaan upaya adaptasi diperkirakan akan 
meningkatkan kerugian ekonomi yang lebih besar di kemudian hari. Beberapa kajian menunjukkan bahwa 
kerugian ekonomi akibat perubahan iklim baik langsung maupun tidak langsung di Indonesia tahun 2100 
dapat mencapai 2,5%, yaitu empat kali kerugian PDB rata-rata global akibat perubahan iklim (World Bank, 
2010). Bahkan, apabila peluang terjadinya bencana akibat perubahan iklim turut diperhitungkan, maka 
kerugian ekonomi dapat mencapai 7% dari PDB (World Bank, 2010; ADB, 2010).  

Terkait isu gender, beberapa komitmen internasional yang telah mengintegrasikan isu tersebut ke 
dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, antara lain: COP 20 – UNFCCC, pada tahun 2014 di Lima, 
Peru, tentang “The Lima Work Programme on Gender” yang memutuskan untuk mengajak negara-negara 
untuk memajukan kesetaraan gender dan mengupayakan kebijakan perubahan iklim yang responsif 
gender. Komitmen ini dilanjutkan dalam Keputusan Nomor 21 hasil COP 21-UNFCCC pada tahun 2015, 
mengenai “Gender and Climate Change” dan Keputusan Nomor 3 tentang “Establishment of Gender 
Action Plan” yang dihasilkan dalam pertemuan COP 23-UNFCCC yang diselenggarakan pada tahun 2017.

Integrasi gender dalam kegiatan perubahan iklim diharapkan dapat berkontribusi pada target 
pencapaian Nationally Determined Contribution (NDC) terutama mengenai:

1. Pelaksanaan aksi segera untuk mengendalikan perubahan iklim dan dampaknya, 

2. Memajukan ketahanan pangan dan pertanian berkelanjutan, mencapai kesetaraan gender, 

3. Menjamin keberadaan sumber daya air dan keberlanjutannya, akses energi yang murah dan mudah 
untuk semua, 

4. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, 

5. Infrastruktur berketahanan iklim, 

6. Pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan, 
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7. Pemanfaatan berkelanjutan dan konservasi sumber daya laut, dan perlindungan dan pemulihan 
ekosistem daratan yang berkelanjutan, 

8. Pengelolaan hutan berkelanjutan, penanganan penggurunan, penghentian dan pembalikan degradasi 
lahan dan kehilangan keanekaragaman hayati. 

Untuk mengetahui sejauh mana Kementerian/Lembaga melaksanakan aksi mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim, sejak tahun 2016 Kementerian Keuangan telah melakukan penandaan anggaran 
perubahan iklim sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 136/PMK.02/2014 
tentang Petunjuk Penyusunan Dan Penelaahan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga. Lampiran 1 PMK ini telah mengatur penandaan pada tematik Anggaran Pendapatan Belanja 
Negara (APBN) mitigasi perubahan iklim. Penandaan mitigasi dilakukan di 6 kementerian, yaitu: 
Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Pekerjaan 
Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Penandaan 
anggaran merupakan proses memberikan tanda dalam dokumen anggaran yang berguna untuk 
menelusuri dan mengidentifikasi output suatu kegiatan beserta anggarannya yang tercantum dalam RKA/
KL, dalam hal ini ditujukan untuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandaan anggaran dilakukan 
dalam rangka memudahkan identifikasi output serta besaran alokasi anggaran untuk setiap kegiatan 
mitigasi perubahan iklim. Penandaan dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan yang ditandai benar-
benar mencerminkan kegiatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Penandaan dilakukan pada level 
output, karena ditingkat ini mempunyai indikator capaian dan besaran dana yang dialokasikan. 

Di sisi lain, untuk mengetahui pelaksanaan strategi pengarusutamaan gender melalui Perencanaan 
Penganggaran Responsif Gender (PPRG), sejak tahun 2010 telah dilakukan penandaan Anggaran 
Responsif Gender (ARG). Penandaan ARG merupakan bagian dari pelaksanaan Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 119/PMK.02/2009 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Kerja dan Anggaran K/L telah menegaskan agar K/L dalam menyusun RKA-KL untuk membuat Gender 
Budget Statement (GBS) di tujuh Kementerian. GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) disebut 
juga dengan Lembar Anggaran Responsif Gender (Lembar ARG) merupakan dokumen akuntabilitas 
yang berperspektif gender dan disusun oleh lembaga pemerintah untuk menginformasikan suatu 
kegiatan telah responsif terhadap isu gender yang ada, dan apakah telah dialokasikan dana yang 
memadai pada kegiatan bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. Dalam PMK 
ini, penandaan anggaran untuk ARG diterapkan pada 7 kementerian yaitu: Departemen Pendidikan 
Nasional, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Kesehatan, Departemen Pertanian, Departemen 
Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, dan Kementerian Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 

Untuk mengetahui kondisi penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif gender, 
Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, dengan dukungan dari project Sustainable Development Financing (SDF) United 
Nations Development Programme (UNDP) melaksanakan kajian pembiayaan perubahan iklim 
yang responsif gender. Kajian ini menggambarkan regulasi terkait perencanaan dan penganggaran 
serta kondisi existing penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif gender dilakukan oleh 
kementerian yang memiliki keterkaitan dengan dampak perubahan iklim. Kajian ini dilakukan melalui 
dua tahapan yaitu kajian pendahuluan dan kajian pendalaman. 
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1.2 Tujuan

Kajian pembiayaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender bertujuan untuk:

a. Mengkaji hubungan antara dampak perubahan iklim dan gender.

b. Memetakan peraturan perundangan terkait perencanaan dan penganggaran untuk perubahan iklim 
dan gender.

c. Mendapatkan gambaran anggaran perubahan iklim yang responsif gender yang telah disusun oleh 
Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian 
Energi dan Sumber Daya Manusia (KESDM), Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Pertanian di 
tahun 2016, 2017 dan 2018. 

d. Mendapatkan gambaran proses penyusunan anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif 
gender di KLHK dan KESDM.

e. Mengidentifikasi tantangan dan peluang penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif 
gender KLHK dan KESDM.

f. Menyusun rekomendasi perbaikan proses penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif 
gender.

1.3 Metodologi

Kajian ini dilaksanakan melalui dua tahapan. Tahapan pertama, yaitu kajian pendahuluan yang 
dilakukan dengan melakukan review literatur/dokumen terkait regulasi/kebijakan tentang perubahan 
iklim, strategi PUG dan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dokumen perencanaan dan 
penganggaran, dan hasil penelitian maupun publikasi terkait penandaan anggaran perubahan iklim dan 
anggaran responsif gender yang telah diterbitkan, baik oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian 
Keuangan, KPPPA, maupun institusi lainnya. Dalam kajian pendahuluan juga dilakukan analisis terhadap 
hasil penandaan anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender di lima kementerian, yaitu 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR), Kementerian Energi dan Sumber 
Daya Mineral (KESDM), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Pertanian (Kementan).

Tahapan kedua, yaitu kajian pendalaman yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran proses 
penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif gender yang mencakup proses penyusunan di 
KLHK dan KESDM, proses di K/L yang memfasilitasi penandaan anggaran perubahan iklim maupun proses 
di K/L yang memfasilitasi penandaan anggaran responsif gender.  

Metode yang dilakukan pada kedua tahapan kajian adalah sebagai berikut:

1. Kajian Pendahuluan 

Kajian pendahuluan dilakukan dengan melakukan review literatur/dokumen yang berkaitan tentang 
Anggaran Perubahan Iklim dan Anggaran Responsif Gender (ARG). Tahapan dalam kajian ini meliputi:

a. Kajian terhadap hubungan perubahan iklim terhadap gender 

Tahapan ini merupakan proses kajian berbagai literatur mengenai pengetahuan dan pemahaman 
tentang berbagai aspek hubungan antara perubahan iklim dan gender melalui hasil kajian 
terdahulu, modul, maupun publikasi lainnya. 
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Pendahuluan

b. Identifikasi Regulasi 

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi regulasi/kebijakan terkait perubahan iklim dan 
pengarusutamaan gender. Identifikasi dibutuhkan untuk mendapatkan gambaran kebijakan 
tentang perubahan iklim dan pengarusutamaan gender yang ada dan sedang dilaksanakan pada 
saat ini. 

c. Penelaahan Dokumen Anggaran Perubahan Iklim dan ARG 

Tahapan ini untuk mendapatkan gambaran anggaran perubahan iklim yang responsif gender 
yang telah disusun oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (KESDM), 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KPUPR), Kementerian Pertanian 
(Kementan) di tahun 2016, 2017 dan 2018. Sumber data yang digunakan berasal dari Ditjen 
Anggaran dan dalam prosesnya dilakukan validasi dengan melakukan penelaahan konsistensi 
informasi antar dokumen dan klarifikasi kepada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan dan 
Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Kajian pendahuluan menghasilkan gambaran mengenai hubungan perubahan iklim dan gender, 
regulasi yang berkaitan dengan perubahan iklim dan ARG serta peta anggaran perubahan iklim dan 
ARG di lima kementerian. Selain itu, kajian pendahuluan juga menghasilkan kriteria kementerian 
yang akan dijadikan objek kajian pendalaman. Berdasarkan kriteria yang disepakati kementerian 
yang dipilih adalah KLHK dan KESDM. 

2. Kajian Pendalaman 

Kajian mendalam dilakukan untuk menggali lebih lanjut informasi yang sudah didapatkan di kajian 
pendahuluan, terutama untuk mengetahui proses penyusunan anggaran perubahan iklim yang 
responsif gender. Tahapan yang digunakan sebagaimana berikut:

a. Pengumpulan Data (dokumen kementerian terpilih)

Proses pengumpulan data dalam kajian ini dilakukan melalui wawancara mendalam ke beberapa 
pemangku kepentingan terdiri dari KLHK, KESDM dan KPPPA, Bappenas, Kementerian Keuangan 
dan Gender Expert. Wawancara dilakukan dalam rangka menggali gambaran proses penyusunan 
dan penandaan anggaran perubahan iklim dan responsif gender yang dilakukan berdasarkan 
peran yang dimiliki oleh pemangku kepentingan. Tahapan ini ingin mendapatkan gambaran 
proses penyusunan dan penandaan anggaran perubahan iklim dan ARG, serta mengidentifikasi 
sebab-akibat yang berkenaan proses penyusunan dan penandaan anggaran perubahan iklim 
dan ARG. Selain itu, pada tahapan ini juga dilakukan pengumpulan dokumen yang dibutuhkan 
dari kementerian terpilih.

b. Pengolahan dan Analisis Data

Data dan informasi yang didapatkan dari hasil wawancara, selanjutnya dikonfirmasi melalui 
diskusi terfokus bersama KLHK dan KESDM. Diskusi terfokus dimaksudkan sebagai metode 
triangulasi data untuk mengkonfirmasi temuan wawancara. Kemudian dilakukan kompilasi dan 
pengkodean informasi untuk mendapatkan gambaran mengenai gambaran proses, identifikasi 
faktor penyebab, tantangan dan peluang optimalisasi dari penyusunan dan penandaan anggaran 
perubahan iklim yang responsif gender yang dilakukan oleh KLHK dan KESDM. 
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c. Penyusunan Laporan

Dari hasil pengolahan data dan analisis yang dilakukan, disusunlah laporan temuan dan 
rekomendasi untuk mengoptimalkan penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif 
gender, termasuk rekomendasi bagaimana penyusunan dan pelaksanaan anggaran perubahan 
iklim yang responsif gender dapat berkontribusi pada penyusunan dan pelaksanaan Gender 
Action Plan yang dimandatkan oleh COP 23. 

1.4 Ruang Lingkup Kajian 

Kajian ini berawal dari pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim yang dimulai sejak tahun 
2015. Lingkup pembahasan dalam kajian ini adalah:

(i) anggaran perubahan iklim yang responsif gender di lima Kementerian (KLHK, Kementan, 
KPUPR dan Kemenhub, dan KSDM) dengan menggunakan data tahun 2016, 2017, dan 2018. 

(ii) proses penyusunan dan penandaan anggaran perubahan iklim dan responsif gender di KLHK 
dan KESDM, serta gambaran proses lingkungan pendukung bagi penyusunan anggaran responsif 
gender yang dilakukan oleh K/L Penggerak Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

1.5 Definisi Operasional 

Di dalam kajian ini, beberapa definisi operasional yang digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Gender adalah peran, tanggung jawab, hak, relasi dan identitas antara perempuan dan laki-laki 
yang didefinisikan/dilekatkan kepada perempuan dan laki-laki di dalam suatu masyarakat dan 
konteks tertentu dan bagaimana peran, tanggung jawab, hak dan identitas perempuan dan laki-laki 
ini memberikan dampak dan mempengaruhi satu sama lain. Peran-peran ini dapat berbeda sesuai 
tempat dan waktunya.

b. Peran gender adalah bagaimana laki-laki dan perempuan seharusnya bertindak, berpikir dan 
merasakan menurut norma dan tradisi di suatu tempat dan waktu tertentu.

c. Pembagian kerja berdasarkan gender adalah alokasi waktu perempuan dan laki-laki untuk 
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, baik di rumah, di tempat kerja dan di masyarakat 
menurut pola kerja yang telah diterima masyarakat di suatu tempat dan waktu tertentu.

d. Kesenjangan gender adalah ketidakseimbangan atau perbedaan kesempatan, akses, partisipasi, 
kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki yang dapat terjadi dalam proses pembangunan. 

e. Pengarusutamaan gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi 
satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas 
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. 

f. Keadilan gender adalah perlakuan adil (fairness) bagi perempuan dan laki-laki di dalam mengakses 
sumber daya di masyarakat, termasuk barang publik, penghargaan dan kesempatan.

g. Kesetaraan gender adalah kesamaan hak, voice, tanggung jawab dan kesempatan bagi perempuan 
dan laki-laki di masyarakat, tempat kerja dan di rumah. 

h. Responsif gender adalah proses identifikasi, memahami dan melaksanakan intervensi (dapat dalam 
bentuk kebijakan, program, kegiatan) untuk mengatasi kesenjangan gender dan mengatasi bias/netral 
gender.  
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i. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah instrumen untuk mengatasi adanya 
perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan 
dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. 

j. Aksi perubahan iklim yang responsif gender adalah intervensi untuk merespon dampak perubahan iklim 
dalam bentuk mitigasi dan adaptasi yang mengintegrasikan aspek gender dengan mengoptimalkan 
potensi perempuan dan laki-laki sebagai aktor perubahan maupun sebagai penerima manfaat dengan 
meminimalisasi dampak negatif perubahan iklim bagi kelompok perempuan, anak dan penyandang 
disabilitas. 

k. Anggaran perubahan iklim yang responsif gender adalah strategi integrasi gender dalam aksi mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan di level output kegiatan Kementerian/Lembaga.

l. Penandaan anggaran adalah suatu proses memberikan tanda dalam dokumen anggaran yang berguna 
untuk menelusuri dan mengidentifikasi output suatu kegiatan beserta anggarannya, yang tercantum 
dalam Rencana Kerja Kementerian dan Lembaga (Renja K/L) maupun Rencana Kerja Anggaran 
Kementerian Lembaga (RKA K/L).

m. Penandaan anggaran perubahan iklim adalah proses untuk mengidentifikasi besaran anggaran yang 
digunakan untuk membiayai output yang spesifik ditujukan untuk perubahan iklim yaitu mitigasi dan 
adaptasi.

n. Penandaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender adalah mekanisme untuk mengidentifikasi 
sejauh mana integrasi gender dilakukan di dalam output-output terkait aksi mitigasi/adaptasi 
perubahan iklim yang dilakukan dalam bentuk penandaan tema gabungan di aplikasi KRISNA, yaitu 
pada penandaan tematik anggaran mitigasi/adaptasi perubahan iklim dan tematik anggaran responsif 
gender. 

o. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang disusun melalui proses perencanaan yang 
memperhatikan kesenjangan capaian pembangunan dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat 
antara laki-laki dan perempuan.
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Perubahan iklim membawa dampak terhadap semua sendi kehidupan manusia yang secara langsung 
atau tidak langsung mengubah lingkungan fisik manusia dimana mereka tinggal dan melakukan kegiatan 
kesehariannya. Peningkatan keragaman aktifitas manusia serta peningkatan tuntutan kualitas hidup manusia 
mendorong penggunaan teknologi yang konsumtif terhadap penggunaan sumber energi tidak terbarukan 
seperti pembakaran minyak secara kontinyu dalam jumlah yang semakin besar yang mengakibatkan 
penipisan cadangan dan menghasilkan polutan yang berkontribusi mengakibatkan terjadinya pemanasan 
global. Meningkatnya emisi GRK ke atmosfer sejak masa industrialisasi hingga saat ini dapat berakibat buruk 
bagi lingkungan hidup. Untuk menangani masalah perubahan iklim ini diperlukan kerjasama antar pihak 
secara multilateral. Program dalam mengendalikan perubahan iklim dapat dibedakan menjadi dua jenis, 
yaitu mitigasi dan adaptasi. Mitigasi merupakan upaya pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) untuk 
mengurangi risiko dampak perubahan iklim, sementara adaptasi adalah upaya penyesuaian diri terhadap 
perubahan kondisi yang disebabkan oleh perubahan iklim.

Demi keberlanjutan generasi mendatang, Indonesia dan hampir seluruh negara-negara lain di dunia 
telah sepakat dan berkomitmen untuk menurunkan tingkat emisi GRK, guna menjaga pemanasan global 
tidak melebihi 2oC di atas rata-rata temperatur saat masa pra-revolusi industri. Hal ini juga tertuang dalam 
Paris Agreement (Persetujuan Paris) di bawah Konvensi Kerangka Kerja PBB terkait Perubahan Iklim atau 
dikenal dengan UNFCCC (United Nations Framework Convention on Climate Change). Hingga saat ini, sudah 
ditandatangani oleh 194 negara dan di ratifikasi oleh 132 negara termasuk Indonesia melalui Undang-
Undang No. 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement. Menindaklanjuti komitmen tersebut, 
pada Conference of the Parties (COP) ke-21 UNFCCC, Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi 
sebagaimana yang dicantumkan di dalam dokumen Nationally Determined Contribution (NDC) sebesar 29% 
dari business as usual (BAU) dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Target tersebut 
menggambarkan komitmen yang lebih ambisius dari target sebelumnya yang ditetapkan pada pertemuan 
G-20, dimana Indonesia menyatakan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 
26% pada tahun 2020 dari tingkat business as usual (BAU). Untuk menindaklanjuti komitmen penurunan 
emisi GRK tersebut, Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) disusun untuk 
memberikan kerangka kebijakan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan lainnya dalam 
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan upaya mengurangi 
emisi GRK. RAN-GRK ini telah disahkan dalam suatu Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang 
Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK). 

Komitmen yang ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia ini sejalan dengan kebijakan yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 
Hidup, yang mengatur beberapa hal terkait perubahan iklim pada tahap perencanaan, pengendalian, 
dan pemeliharaan lingkungan hidup. Di tahap perencanaan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
diwajibkan menyusun Rancangan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang 
mencakup rencana mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Di dalam Pasal 10 ayat (5) menyatakan bahwa 

Hubungan Gender
dan Perubahan Iklim
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“RPPLH menjadi dasar penyusunan dan dimuat di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang”. Lebih lanjut, perubahan iklim juga diatur dalam tahap 
pengendalian lingkungan hidup melalui penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang 
dalam penyusunan kajiannya mencakup kajian mengenai kerentanan dan adaptasi perubahan iklim. 
KLHS berperan penting dalam menyusun atau mengevaluasi kebijakan, rencana dan/atau program, dan 
telah digunakan sebagai instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. 

Perubahan iklim dirasakan dampaknya oleh seluruh negara di dunia, namun dampaknya 
didistribusikan secara berbeda antar wilayah, generasi, kelompok umur, kelompok pendapatan, 
pekerjaan dan gender (IPCC, 2001). Ada hubungan timbal balik antara perubahan iklim dan gender: 
(1) perubahan iklim cenderung memperburuk ketidaksetaraan gender yang ada; (2) ketidaksetaraan 
gender membuat perempuan menghadapi dampak negatif yang lebih besar. Hal ini diperjelas di dalam 
UNDP Development Report Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa kesenjangan gender memiliki 
keterkaitan erat dengan resiko dan kerentanan yang disebabkan oleh faktor iklim. Perempuan 
memiliki posisi kurang beruntung karena akses yang terbatas terhadap sumber daya, hak-hak yang 
dibatasi dan aspirasi yang belum tersuarakan di dalam proses pengambilan keputusan dan kondisi ini 
telah mengakibatkan perempuan memiliki kerentanan terhadap dampak perubahan iklim.

Untuk merespon keterkaitan antara gender dan perubahan iklim, COP 20 di tahun 2014 
telah menyepakati Keputusan No 18 tentang “The Lima Work Programme on Gender” yang 
mempromosikan kesetaraan gender dan mengupayakan kebijakan perubahan iklim yang responsif 
gender, termasuk di dalam sesi workshop, training dan capacity building. Selanjutnya, hasil 
COP 21 (Paris Agreement/Deklarasi Paris yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 
16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement) yang diselenggarakan pada tahun 2015, 
telah mengeluarkan keputusan Nomor 21 tentang “Gender and Climate Change”. Keputusan 
ini merupakan capaian penting terkait pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan 
perempuan di dalam aksi-aksi perubahan iklim, yang meminta para pihak untuk melaksanakan 
aksi adaptasi dan upaya peningkatan kapasitas yang responsif gender. Selanjutnya pertemuan 
COP 23 yang diselenggarakan pada tahun 2017 menghasilkan Keputusan Nomor 3 tentang 
“Establishment of Gender Action Plan”. Para pihak diminta menyusun dan melaksanakan sebagai 
upaya pengarusutamaan gender di semua elemen dari aksi perubahan iklim. Gender Action Plan 
mencakup lima area prioritas, yaitu: (i) peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan dan komunikasi; 
(ii) kesetaraan gender, partisipasi dan kepemimpinan perempuan; (iii) koherensi; (iv) pelaksanaan 
dan sarana pelaksanaan yang responsif gender; (v) monitoring dan pelaporan. 

Sebagai bentuk komitmen Indonesia untuk merespon dampak perubahan iklim, termasuk 
dampaknya bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan lainnya, pemerintah mengadopsi 
kebijakan ratifikasi terkait perubahan iklim dan pengarusutamaan gender pada dokumen perencanaan 
dan penganggaran lima tahunan yang kemudian diturunkan oleh kebijakan teknis kementerian terkait.
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Hubungan Gender dan Perubahan Iklim

2.1 Regulasi Perubahan Iklim dan Pengarusutamaan Gender

Komitmen Indonesia dalam perubahan iklim dan pengarusutamaan gender telah tertuang sebagaimana 
gambar berikut ini:

Gambar di atas menggambarkan perjalanan regulasi yang berkaitan dengan perubahan iklim 
dan pengarusutamaan gender. Komitmen pemerintah terkait pengarusutamaan gender dimulai dari 
komitmen pemerintah terhadap hasil konvensi CEDAW (Convention on Elimination of All Forms of 
Discrimination Against Women) yang berisi komitmen untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi 
terhadap perempuan di segala bidang seperti sosial, politik, ekonomi, hukum, keamanan, termasuk 
diskriminasi dalam keluarga melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Sementara regulasi 
mengenai perubahan iklim dimulai saat Indonesia meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan 
Bangsa Bangsa mengenai Perubahan Iklim (UNFCCC) pada tahun 1994 dan pengesahan Protokol Kyoto. 
Selanjutnya, Pemerintah Indonesia menjadikan isu perubahan iklim dan pengarusutamaan gender 
sebagai sasaran pada pembangunan yang dimuat dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN). Di bawah ini adalah tabel regulasi yang berkaitan dengan perubahan 
iklim dan pengarusutamaan gender.

UU No.7
thn. 1984
Raftifikasi
CEDAW

UU No.6
thn. 1994
Raftifikasi
UNFCCC

UU No.17
thn. 2004
Protokol

Kyoto

RPJMN
thn. 2004
2004-2009

RPJMN
thn. 2010
2010-2014

RPJMN
thn. 2015
2015-2019

Perpres
thn. 2011

No. 61,
RAN-GRK

UU No.32
thn. 2009

Perlindungan 
& 

Pengelolaan 
LH

Perpres
thn 2011
No. 71,

Inventarisasi 
GRK 

Nasional

PP 
thn. 2017
Tentang

Sinkronisasi 
Perencanaan 
Pembangun-

an

InPres No. 9
thn. 2000
PUG dalam

Pembangun-
an

Gender Perubahan Iklim Dokumen RPJMD yang memuat gender dan perubahan iklim 

Peraturan Terkait Perubahan Iklim Dan Pengarustamaan Gender
Gambar 1
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Peraturan yang berkaitan dengan perubahan iklim dan pengarusutamaan gender
Tabel 1

No Peraturan Gender Perubahan Iklim

UU Nomor 7 tahun 1984 
tentang Pengesahan Konvensi 
Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap 
Wanita (CEDAW)

1 Memuat hak dan kewajiban perempuan 
berdasarkan persamaan hak dengan pria, serta 
perlunya mengambil langkah untuk menjamin 
pelaksanaan hasil konvensi CEDAW. 

Upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan 
gender dalam kehidupan berkeluarga, 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
dipandang perlu melakukan strategi 
pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses 
pembangunan nasional.

Integrasi pengarusutamaan gender ke dalam 
seluruh proses pembangunan merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional 
semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat 
Pusat dan Daerah. 

UU Nomor 6 tahun 1994 
tentang Pengesahan Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa 
mengenai Perubahan Iklim 
(UNFCCC)

2 Pemerintah Indonesia aktif mengambil bagian 
bersama-sama dengan anggota masyarakat 
internasional lainnya, dalam upaya mencegah 
meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di 
atmosfer. Indonesia diminta untuk 
mengkoordinasikan tindakan dalam upaya 
penanggulangan perubahan iklim dan 
menyiapkan peraturan- peraturan yang 
menyangkut perubahan iklim. 

Instruksi Presiden Nomor 9 
Tahun 2000 tentang 
Pengarusutamaan Gender 
Dalam Pembangunan Nasional

3

Undang–Undang Nomor 32 
Tahun 2009 tentang 
Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup

4 Mengatur beberapa hal terkait perubahan iklim 
pada tahap perencanaan, pengendalian, dan 
pemeliharaan lingkungan hidup. Pengendalian 
Perubahan Iklim dilaksanakan oleh K/L dan 
Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota)

Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang 
Pemerintah Daerah

5 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 
diarahkan perlu ditingkatkan dengan 
memperhatikan potensi dan keanekaragaman 
daerah, serta peluang dan tantangan 
persaingan global dalam kesatuan sistem 
penyelenggaraan.

Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor 
33 Tahun 2016 tentang 
Pedoman Penyusunan Aksi 
Adaptasi Perubahan Iklim 

6 Pedoman bagi pemerintah dan pemerintah 
daerah dalam menyusun aksi adaptasi 
perubahan iklim dan mengintegrasikan dalam 
rencana pembangunan suatu wilayah dan/atau 
sektor spesifik seperti ketahanan pangan, 
kemandirian energi, kesehatan, permukiman, 
infrastruktur, pesisir dan pulau-pulau kecil yang 
dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 
dan pengelolaan lingkungan hidup.
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No Peraturan Gender Perubahan Iklim

Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 
Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 
2004 – 2009 

7 Sasaran pembangunan bidang lingkungan 
hidup dalam RPJMN 2004-2009 diantaranya 
adalah, meningkatnya kualitas air permukaan 
(sungai, danau dan situ) dan kualitas air tanah 
disertai pengendalian dan pemantauan 
terpadu antar sektor, berkembangnya 
kemampuan adaptasi terhadap perubahan 
iklim global, tersusunnya informasi dan peta 
wilayah-wilayah yang rentan terhadap 
kerusakan lingkungan, bencana banjir, 
kekeringan, gempa bumi, dan tsunami, serta 
bencana-bencana alam lainnya, dan 
meningkatnya kesadaran masyarakat akan 
pentingnya memelihara sumber daya alam dan 
lingkungan hidup.

Dalam agenda mewujudkan Indonesia yang Adil 
dan Demokratis, maka dalam prioritas dan arah 
kebijakan RPJMN 2004-2009, keadilan gender 
menjadi sasaran prioritas kedua dari 5 sasaran 
prioritas. Sasaran prioritas kedua tersebut 
menyatakan terjaminnya keadilan gender bagi 
peningkatan peran perempuan dalam berbagai 
bidang pembangunan yang tercermin dalam 
berbagai perundangan, program pembangunan, 
dan kebijakan publik, membaiknya angka GDI 
(Gender-related Development Index) dan angka 
GEM (Gender Empowerment Measurement), dan 
menurunnya tindak kekerasan terhadap 
perempuan dan anak; serta meningkatnya 
kesejahteraan dan prlindungan anak.

 Satu dari delapan misi dalam RPJMN 2010-2014 
adalah mewujudkan pemerataan pembangunan 
dan berkeadilan. Misi tersebut dilakukan melalui 
pengurangan kesenjangan sosial secara 
menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat 
dan menghilangkan diskriminasi dalam berbagai 
aspek termasuk gender

 Dalam pelaksanaan pembangunan yang tertuang 
dalam RPJMN 2010-2014 prinsip 
pengarusutamaan menjadi landasan operasional 
bagi seluruh pelaksanaan pembangunan dan 
menjadi jiwa serta semangat yang mewarnai 
berbagai kebijakan dan bidang pembangunan. 
Salah prinsip pengarusutamaan dalam 
pembangunan adalah pengarusutamaan gender 
(PUG).

Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 
Tentang Rencana 
Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 
2010 – 2014

8 Salah satu sasaran pembangunan ekonomi dan 
kesejahteraan adalah di bidang lingkungan 
hidup. Sasaran yang hendak dicapai adalah, 
penahanan laju kerusakan lingkungan dengan 
peningkatan daya dukung dan daya tampung 
lingkungan; peningkatan kapasitas adaptasi dan 
mitigasi perubahan iklim. Selain itu terus 
dilakukan program reboisasi, penghutanan 
kembali (reforestasi) dan program 
pengurangan emisi karbon. 

Peraturan Presiden Nomor 61 
Tahun 2011 Tentang Rencana 
Aksi Nasional Penurunan Emisi 
Gas Rumah Kaca 

9 Regulasi ini sebagai acuan bagi K/L dalam 
melakukan perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan yang berkontribusi terhadap 
penurunan emisi GRK, yang mencakup bidang 
pertanian, kehutanan dan lahan gambut, 
energi dan transportasi, industri, pengelolaan 
limbah serta kegiatan pendukung. 

Peraturan Presiden Nomor 71 
Tahun 2011 Tentang 
Penyelenggaraan Inventarisasi 
GRK Nasional

10 Memandatkan kepada Menteri dan/atau 
Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian 
yang terkait dengan ruang lingkup inventarisasi 
GRK, mengembangkan metodologi 
inventarisasi dan faktor emisi atau serapan 
GRK, melakukan pemantauan dan 
pengumpulan data aktivitas sumber emisi dan 
serapan GRK termasuk simpanan karbon, serta 
penetapan faktor emisi dan faktor serapan 
GRK. 

RPJMN 2004-2009

RPJMN 2010-2014
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Sebagaimana tabel diatas, terdapat dua periode dokumen RPJMN secara kontinyu menjadikan 
perubahan iklim sebagai strategi pembangunan lintas bidang dan menjadikan Pengarusutamaan Gender 
(PUG) sebagai strategi pembangunan yang bersifat lintas bidang. PUG menjadi strategi untuk memastikan 
pembangunan berkeadilan terhadap semua kelompok laki-laki, perempuan, disabilitas dan kelompok 
rentan lainnya. 

2.2 Konsep Perencanaan Penganggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender

Perubahan iklim memiliki konsekuensi serius pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti 
lingkungan, pangan, energi, kesehatan, sosial budaya serta perekonomian. Sebagai contoh pada aspek 
lingkungan, dimana cuaca ekstrim yang sering terjadi dan sulit ditebak. Misalnya musim kemarau yang 
berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim dan hujan lebat yang 
sering sekali terjadi yang mengakibatkan banjir. Perubahan iklim tidak netral gender dan memberikan 
dampak yang berbeda bagi kelompok perempuan, laki-laki, anak, orang tua, disabilitas, dan kelompok 

No Peraturan Gender Perubahan Iklim

Di bidang lingkungan hidup, perubahan iklim yang dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih, 
pangan, dan ancaman kesehatan, berdampak lebih besar terhadap perempuan dibandingkan laki-laki. Hal 
ini karena perempuan melakukan kegiatan yang seringkali bersinggungan langsung dengan alam, yang 
mengakibatkan perempuan lebih rentan.

Adanya penelahaan terhadap program, kegiatan, keluaran (output), dan lokasi pada rancangan Renja-K/L 
yang dilakukan oleh:

1. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terhadap ketepatan Sasaran rancangan Renja-K/L 
dengan RKP; dan

2. Menteri Keuangan terhadap kesesuaian rancangan Renja-K/L dengan kebijakan efisiensi dan belanja 
negara.

Kebijakan ini telah mendorong adanya sistem informasi perencanaan dan penganggaran yang 
terintegrasi. Sistem ini diharapkan dapat mendukung Kementerian/Lembaga (K/L) agar lebih efektif dan 
efisien dalam melakukan perencanaan, penganggaran, pelaporan kinerja dan pengendalian proyek 
pembangunan berdasarkan isu pembangunan, seperti isu tematik APBN yang lebih lanjut diatur oleh 
Peraturan Menteri Keuangan. Isu tematik APBN yang diatur, antara lain terkait dengan mitigasi perubahan 
iklim, adaptasi perubahan iklim dan anggaran responsif gender yang akan dijelaskan di bagian 
selanjutnya. 

Buku II menjelaskan arah dan strategi 
pembangunan lintas bidang diantaranya terkait 
pengarusutamaan gender dengan sasaran yaitu:

 Meningkatnya kualitas hidup dan peran 
perempuan di berbagai bidang pembangunan,

 Meningkatnya perlindungan perempuan dari 
berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO.

 Meningkatnya kapasitas kelembagaan PUG dan 
kelembagaan perlindungan perempuan dari 
berbagai tindak kekerasan di tingkat nasional dan 
daerah. 

Arah kebijakan yang diambil adalah: 

 meningkatkan kualitas hidup dan peran 
perempuan di berbagai bidang pembangunan

 Meningkatkan perlindungan perempuan dari 
berbagai tindak kekerasan, termasuk TPPO.

 Meningkatkan kapasitas kelembagaan PUG dan 
kelembagaan perlindungan perempuan dari 
berbagai tindak kekerasan. 

Peraturan Presiden Nomor 2 
Tahun 2015 mengenai RPJMN 
2015-2019

11 Buku II menjelaskan arah dan strategi 
pembangunan lintas bidang diantaranya terkait 
perubahan iklim dengan sasaran yaitu:

 Menurunkan emisi GRK untuk lima sektor 
prioritas: kehutanan dan lahan gambut, 
pertanian, energi dan transportasi, industri 
dan limbah, mendekati 26% pada tahun 
2019. 

 Meningkatnya ketahanan masyarakat 
terhadap dampak perubahan iklim, 
khususnya terlaksananya langkah-langkah di 
15 (lima belas) daerah rentan, yang 
merupakan daerah percontohan pelaksanaan 
RAN-API. 

Arah kebijakan yang akan dilakukan adalah:

 Memperkuat koordinasi, pelaksanaan, 
pemantauan, dan pelaporan RAN/RAD-GRK.

 Menerapkan Rencana Aksi Nasional Adaptasi 
Perubahan Iklim (RAN-API) secara sinergis.

Peraturan Pemerintah Nomor 
17 Tahun 2017 Tentang 
Sinkronisasi Proses 
Perencanaan dan 
Penganggaran Pembangunan 
Nasional

12

RPJMN 2015-2019
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rentan lainnya. Dampak perubahan iklim terhadap perempuan meliputi seluruh aspek, lingkungan, baik 
pangan, energi, kesehatan, sosial budaya serta perekonomian, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 
berikut ini:

Realita bahwa perubahan iklim mempengaruhi perempuan dan laki-laki secara berbeda menjadikan 
perspektif kesetaraan gender sangat penting ketika membahas pengembangan kebijakan, pengambilan 
keputusan, dan strategi untuk mitigasi dan adaptasi. Perempuan memiliki dua sisi, yaitu sebagai bagian 
dari kelompok terdampak perubahan iklim. Perempuan juga memiliki potensi sebagai agen perubahan 
yang kuat, dan kepemimpinan perempuan sangat penting di dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim. Oleh karena itu, memahami risiko dan berbagai dampak perubahan iklim terhadap laki-laki dan 
perempuan adalah kunci dalam mencapai pembangunan berkelanjutan dan SDGs. 

Untuk mengantisipasi dampak negatif perubahan iklim terhadap kelompok perempuan dan rentan, 
maka diperlukan analisis gender. Analisis gender didasarkan pada konsep gender dimana terjadi 
pembedaan peran antara perempuan dan laki-laki yang disebabkan oleh faktor budaya masyarakat 
setempat. Dalam praktiknya, pembedaan peran ini mengakibatkan terjadinya ketidakadilan gender di 
dalam lima bentuk, yaitu diskriminasi, subordinasi, stereotipe, beban ganda dan kekerasan terhadap 
salah satu jenis kelamin. Pembedaan peran gender ini mengakibatkan adanya perbedaan kebutuhan 
antara laki-laki dan perempuan. Peran gender perempuan dan laki-laki dibagi menjadi tiga ranah: 
reproduksi, produksi dan peran di komunitas. Di ranah reproduksi, laki-laki berperan sebagai ayah 
sedangkan perempuan berperan sebagai ibu dan istri, yang mencakup peran domestik untuk merawat 
anggota keluarga yang rentan, yang mencakup anak, lansia dan penyandang disabilitas. Di ranah 
produksi, laki-laki berperan sebagai pencari nafkah dan perempuan sebagai pencari nafkah tambahan. 
Di ranah komunitas, laki-laki memiliki peran terkait kepemimpinan, politik dan pertahanan, sedangkan 
perempuan memiliki peran terkait pelayanan di masyarakat yang bersifat sukarela sebagai perluasan 
peran reproduksi. 

Analisis gender dalam perubahan iklim merujuk pada strategi implementasi NDC yang telah 
menetapkan lima sektor prioritas, yang terkait dengan proporsi kontribusinya dalam upaya penurunan 
emisi GRK 29 % dari BAU 2030, yakni: kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), industri (0.10%), 
dan limbah (0.38%). Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia meliputi peningkatan ketahanan 

Dampak Perubahan Iklim Bagi Perempuan
Tabel 2

Kegagalan panen Penyediaan pangan rumah tangga; peningkatan pekerjaan

Kekurangan bahan bakar Penyediaan bahan bakar rumah tangga; konflik penggunaan bahan bakar

Dampak Perubahan Iklim Dampak terhadap Perempuan

Kekurangan air bersih Penyediaan air bersih rumah tangga; air terkontaminasi bahan berbahaya

Bencana alam Meningkatnya insiden kematian; menurunnya angka harapan hidup

Kurangnya akses terhadap layanan kesehatan; meningkatnya beban merawat anak-anak, 
orang sakit dan orang tua

Perpindahan Kehilangan mata pencaharian; kurangnya tempat tinggal; konflik 

Perang sipil/konflik Kehilangan mata pencaharian; kekerasan seksual dan trauma 

Meningkatnya kejadian penyakit

Kelangkaan sumber daya alam Kemunduran tingkat ekonomi; kekurangan; penghidupan yang tergantung pada sumber 
daya; berhenti sekolah; pernikahan dini

Sumber: KPPPA, Pedoman Teknis Adaptasi Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Daerah (2015)
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ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta ketahanan ekosistem dan lansekap selain juga 
pengkondisian untuk ketahanan iklim. Dalam First Nationally NDC Indonesia yang telah dilaporkan pada 
tahun 2017, disebutkan bahwa Indonesia telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk mengurangi 
emisi dari sektor berbasis lahan dengan mengambil kebijakan moratorium penebangan hutan primer 
dan pelarangan konversi dari hutan yang tersisa dengan kegiatan pengurangan deforestasi dan degradasi 
hutan, restorasi fungsi-fungsi ekosistem, serta pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk perhutanan 
sosial melalui partisipasi aktif sektor swasta, usaha kecil dan menengah, organisasi masyarakat sipil, 
masyarakat lokal dan kelompok masyarakat yang paling rentan, terutama Masyarakat Hukum Adat, dan 
perempuan - baik dalam tahap perencanaan maupun implementasi.  

Di sektor kehutanan, contoh isu gender yang perlu diperhatikan adalah terkait peran laki-laki dan 
perempuan di dalam konservasi. FAO (1999) menjelaskan bahwa perempuan dan laki-laki memainkan 
peran yang berbeda dalam upaya konservasi masyarakat, dengan perempuan sering mengambil peran 
utama di dalam pemilihan dan pelestarian benih. Perempuan memiliki pengetahuan mendalam tentang 
flora dan fauna di lingkungan mereka dan metode konservasinya dan secara tradisional telah menggunakan 
sumber daya alam untuk makanan, obat-obatan dan energi. Perempuan telah menginvestasikan 90-
95% dari uang yang mereka terima terkait dengan keanekaragaman hayati untuk meningkatkan kualitas 
hidup keluarga. Jika spesies hilang, maka akan berdampak pada kelompok yang paling rentan, terutama 
perempuan. Sayangnya, sistem pengelolaan keanekaragaman hayati yang bergantung pada pengetahuan, 
keterampilan, dan tenaga kerja perempuan, sering kali belum melibatkan kelompok perempuan di dalam 
pengambilan keputusan, termasuk yang terkait dengan teknologi atau pengetahuan baru.

Di sektor energi, isu gender yang perlu diperhatikan adalah perbedaan peran antara laki-laki 
dan perempuan dalam penyediaan dan pemanfaatan energi. Berdasarkan data WEO 2015 Electricity 
Access Database, di Indonesia terdapat sekitar 49 juta masyarakat yang belum mendapat akses energi 
cukup untuk mencapai tingkat kesejahteraan hidup yang maksimal, dengan rasio elektrifikasi (akses listrik 
masyarakat) Indonesia di tahun 2015 sebesar 88,3%. Dengan demikian, penyediaan energi khususnya di 
wilayah pedesaan, titik terluar dan daerah terpencil menjadi prioritas. Selain itu, Laporan Bank Dunia 
2013 menyatakan kurang lebih 30 juta rumah tangga menggunakan LPG dan 24,5 juta rumah tangga masih 
memasak dengan kayu bakar, dimana tanggung jawab penyediaan kayu bakar ini selalu dilekatkan sebagai 
tanggungjawab perempuan karena dikaitkan dengan peran gender di ranah domestik untuk memasak 
bagi seluruh anggota keluarga. Terkait konsumsi energi, hasil penelitian yang dilakukan oleh OECD (2008a 
dan 2008b) menjelaskan bahwa gender memiliki pengaruh besar terhadap konsumsi berkelanjutan 
yang disebabkan perbedaan pola konsumsi antara laki-laki dan perempuan. Di beberapa negara OECD, 
perempuan membuat lebih dari 80% keputusan konsumen. Selain itu perempuan lebih cenderung menjadi 
konsumen yang berkelanjutan, misalnya cenderung membeli makanan berlabel ramah lingkungan atau 
organik, memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk mendaur ulang dan menempatkan lebih banyak 
nilai pada energi efisien daripada laki-laki. Dengan kondisi seperti ini, menjadi penting untuk dilakukan 
konversi energi dari kayu bakar ke energi ramah lingkungan dan mengoptimalkan potensi perempuan 
untuk menjadi agen perubahan gerakan hemat energi dengan membiasakan membeli peralatan hemat 
energi. Paralel dengan hal ini, laki-laki juga perlu ditingkatkan kontribusi perannya di dalam mengelola 
rumah tangga agar tanggung jawab terkait penyediaan dan pemanfaatan energi tidak hanya dilakukan 
oleh perempuan saja. 

Di sektor limbah, isu gender yang perlu di perhatikan terkait dengan perbedaan peran antara laki-
laki dan perempuan di dalam pengelolaan sampah, misalnya di tingkat rumah tangga. Sebagian besar 
rumah tangga belum mempunyai kesadaran mengolah limbah rumah tangga dimana 46,7% rumah 
tangga membuang langsung ke got, 17,2% membuang limbah tanpa penampungan, 15,5% membuang 
limbah menggunakan penampungan tertutup di pekarangan dengan SPAL, 13,2% membuang limbah 
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menggunakan penampungan terbuka di pekarangan, 7.4% membuang limbah dengan penampungan di 
luar pekarangan (Riskesdas 2013). Minimnya kesadaran mengolah limbah rumah tangga akan berdampak 
pada akses air bersih dan sanitasi yang buruk sanitasi yang buruk dan meningkatnya emisi. Akibatnya, 
Indonesia ditaksir mengalami kerugian ekonomi di sektor kesehatan sebesar 29,13 trilyun rupiah pada 
tahun 2013 (ESI, WSP-World Bank, 2013). Dengan kondisi seperti ini, menjadi penting untuk dilakukan 
pengelolaan sampah rumah tangga dan meningkatkan nilai ekonomi dari kegiatan pengelolaan sampah. 
Paralel dengan hal ini, laki-laki juga perlu ditingkatkan kontribusi perannya di dalam mengelola rumah 
tangga agar tanggung jawab terkait hal ini tidak hanya dilakukan oleh perempuan saja.

Berdasarkan hasil analisis gender, dilakukan perumusan rencana aksi untuk mengatasi isu kesenjangan 
gender yang telah teridentifikasi dengan cara mengakomodasi pemenuhan kebutuhan praktis gender 
dan kepentingan strategis gender. Kebutuhan praktis gender merujuk pada kebutuhan dasar dalam 
rangka menjalankan peran gender, contohnya penyediaan air, penyediaan energi, perawatan kesehatan, 
penyediaan pangan keluarga. 

Sedangkan kepentingan strategis gender merujuk pada area-area yang perlu diubah untuk menjawab 
kebutuhan jangka panjang dalam rangka mengubah peran gender perempuan dan laki-laki untuk berbagi 
lebih setara, termasuk untuk pekerjaan domestik, reproduksi dan berbagi manfaat untuk kegiatan ekonomi 
produktif. Contohnya, pengurangan beban pekerjaan rumah tangga dan perawatan anak, penyediaan akses 
yang setara kepada laki-laki dan perempuan untuk mengikuti training mengoperasikan pembangkit listrik, 
menyediakan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dalam aksi mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim, ada dua peran dari perempuan, laki-laki, anak-anak dan penyandang disabilitas 
yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai aktor perubahan (agent of change) maupun sebagai pihak 
terdampak. Aspek akses, partisipasi, kontrol bisa menjadi daya ungkit kelompok perempuan, laki-laki, anak-
anak dan penyandang disabilitas  sebagai aktor perubahan, sedangkan aspek manfaat terkait erat dengan 
peran sebagai penerima manfaat yang perlu dipertimbangkan di dalam menyusun dan melaksanakan aksi 
mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. 

Dalam praktiknya, upaya-upaya untuk pemenuhan di kebutuhan praktis gender dan kepentingan 
strategis gender bisa dilakukan secara paralel di dalam pelaksanaan program/kegiatan, sepanjang desain 
programnya sudah mengakomodasi 4 aspek integrasi gender (akses, partisipasi, kontrol dan manfaat). 
Sedangkan peran sebagai penerima manfaat atau sebagai aktor perubahan akan sangat tergantung dari 
tipe kegiatan dan output yang dihasilkannya. 

Merumuskan rencana aksi untuk merespon isu kesenjangan gender dilakukan di tahapan perencanaan 
yang dilanjutkan didalam proses penganggaran. Berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan 
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kementerian/Lembaga yang merupakan Lampiran 1 dari SEB 
tentang Stranas Pengarustamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender 
(PPRG), disebutkan bahwa PUG merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender 
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi 
atas kebijakan dan program pembangunan. Pelaksanaan integrasi PUG ke dalam siklus perencanaan dan 
penganggaran pemerintah diharapkan dapat mendorong pengalokasian sumber daya pembangunan 
menjadi lebih efektif, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil dalam memberikan manfaat pembangunan 
bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan. 

Pelaksanaan PUG harus terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan perencanaan dan 
penganggaran untuk menjamin agar perencanaan dan penganggaran yang dibuat  oleh seluruh lembaga 
pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan yang lainnya sudah responsif gender. Perencanaan 
dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan 
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mempertimbangkan empat aspek yaitu: akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang dilakukan 
secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya perencanaan dan penganggaran tersebut 
mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan, laki-laki, disabilitas dan 
kelompok rentan lainnya baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan. 
Proses enganggaran yang Responsif Gender (PPRG) akan menghasilkan Anggaran Responsif Gender 
(ARG) direfleksikan dalam dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) dengan 
melampirkan dokumen Gender Budget Statement (GBS). 

Berdasarkan Stranas PUG-PPRG 2012, penerapan ARG perlu memperhatikan diantaranya: 

1. Penerapan ARG dalam sistem penganggaran diletakkan pada output. Relevansi komponen input 
dengan output yang akan dihasilkan harus jelas.

2. Penerapan ARG difokuskan pada kegiatan dan output kegiatan dalam rangka:

a. Penugasan prioritas pembangunan nasional dan pencapaian SDGs;

b. Pelayanan kepada masyarakat (service delivery); dan/atau

c. Pelembagaan pengarusutamaan gender/PUG (termasuk didalamnya capacity building, 
advokasi gender, kajian, sosialisasi, diseminasi dan/atau pengumpulan data terpilah).

3. ARG merupakan penyusunan anggaran guna menjawab secara adil kebutuhan setiap warga negara, 
baik perempuan maupun laki-laki (keadilan dan kesetaraan gender).

4. ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran dengan jumlah tertentu untuk pengarusutamaan gender, 
tapi lebih luas lagi, bagaimana anggaran dapat memberikan manfaat yang adil untuk perempuan dan 
laki-laki. Prinsip tersebut mempunyai arti sebagai berikut:

a. ARG bukanlah anggaran yang terpisah untuk perempuan dan laki-laki;

b. ARG sebagai pola anggaran yang akan menjembatani kesenjangan status, peran dan tanggung 
jawab antara perempuan dan laki-laki;

c. ARG bukanlah dasar untuk meminta tambahan alokasi anggaran;

d. Adanya ARG tidak selalu berarti penambahan dana yang dikhususkan untuk program perempuan;

e. Alokasi ARG bukan berarti hanya terdapat dalam program khusus pemberdayaan perempuan;

f. ARG bukan berarti ada alokasi dana 50% untuk laki-laki 50% untuk perempuan dalam setiap 
kegiatan; dan atau

g. Tidak semua program/kegiatan/output harus dilakukan analisis gender.

Pelaksanaan ARG yang diharapkan dapat diterapkan pada setiap program/kegiatan yang terkait 
dengan pelayanan (service delivery), mendukung prioritas pembangunan nasional, serta percepatan 
pencapaian SDGs. Sedangkan program/kegiatan responsif gender dijelaskan dalam Pedoman Pengawasan 
Pelaksanaan PPRG bagi Kementerian/Lembaga (2017), yaitu: 

1) Program/kegiatan yang dalam proses penyusunannya dilakukan analisis gender, yaitu:

a. Menggunakan data pembuka wawasan

b. Program/kegiatan yang disusun terkait secara logis dengan masalah yang ingin diatasi

c. Mengakomodasi kebutuhan praktis dan strategis gender
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2) Program/kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang memenuhi kriteria SMART (Specific, 
Measurable, Achievable, Realistic, Timebound)

3) Program/kegiatan yang memiliki alokasi anggaran memadai dan menerapkan prinsip ekonomis, 
efisien, efektif dan berkeadilan dalam penyusunan anggarannya. Program/kegiatan responsif 
gender ditandai dengan adanya Gender Budget Statement (GBS) pada tahap penganggarannya. 

Dengan demikian, hubungan antara anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender 
akan terlihat pada program/kegiatan terkait perubahan iklim yang sudah mengintegrasikan isu gender 
di dalam penyusunan, pelaksanaan maupun evaluasinya. Penyusunan anggaran perubahan iklim yang 
responsif gender diharapkan memberikan co-benefit (manfaat bersama) bagi upaya untuk mencapai 
target NDC terkait perubahan iklim dan upaya untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender yang 
tercermin dari peningkatan indikator IPG dan IDG. 

2.3 Integrasi Perubahan Iklim dan Gender dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Indonesia berkomitmen menyediakan dana untuk mendukung kegiatan perubahan iklim serta 
mengeluarkan kebijakan yang mendukung. Komitmen terkait pembiayaan perubahan iklim ini juga 
menjadi insentif bagi para pihak dalam konvensi untuk memanfaatkan kesempatan yang ada, terutama 
terkait sumber-sumber pembiayaan yang bersifat eksternal dalam rangka menanggulangi permasalahan 
perubahan iklim di negaranya masing-masing. Regulasi Indonesia membuka ruang bagi pembiayaan 
perubahan iklim yang bersumber dari pendanaan dalam maupun luar negeri. 

Dari sisi regulasi, perubahan iklim dan anggaran gender menjadi isu tematik dalam Peraturan Menteri 
Keuangan sejak tahun 2014 hingga saat ini. Dengan adanya tematik gabungan menjadi peluang untuk 
pemerintah dan K/L untuk mengembangkan program dan kegiatan yang berdampak di kedua aspek 
tersebut. Berikut ini gambaran peraturan menteri yang berkaitan dengan perubahan iklim dan gender. 
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Sejak dikeluarkannya RPJMN 2004-2009, peraturan menteri yang memperkuat pelaksanaan gender 
dalam pembangunan semakin kuat untuk menegaskan bagi K/L untuk melakukan enganggaran yang 
Responsif Gender (PPRG) dengan menyusun RKA-KL yang melampirkan Gender Budget Statement (GBS). 
Sedangkan integrasi gender dalam agenda perubahan iklim semakin kuat setelah terbitnya Rencana Aksi 
Nasional tentang Adaptasi Perubahan Iklim (RAN-API) yang memandatkan untuk menyusun aksi Adaptasi 
Perubahan Iklim yang mengintegrasikan aspek gender dalam aksi tersebut. 

Pada tabel 3 di bawah, terlihat bahwa kebijakan pertama yang secara eksplisit menjelaskan pentingnya 
mengintegrasikan isu gender dalam upaya mengatasi dampak perubahan iklim adalah lampiran 3 RAN 
API yang menjelaskan tentang area prioritas dari RAN API dan bagaimana mengintegrasikan aspek 
gender dalam program aksi adaptasi perubahan iklim. Beberapa sektor menjadi fokus rekomendasi 
untuk diintegrasikan isu gender di dalam menyusun program aksi adaptasi perubahan iklim, antara 
lain ketahanan pangan, energi, kesehatan masyarakat, rencana tata ruang (spasial), infrastruktur dan 
perumahan. 

Kebijakan selanjutnya yang mengatur tentang PUG-PPRG dan perubahan iklim adalah Peraturan 
Kementerian Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga yang menegaskan perlunya upaya penandaan 
anggaran (budget tagging) untuk beberapa tema APBN, diantaranya Anggaran Responsif Gender dan 
mitigasi perubahan iklim. 

PMK yang mengatur hal yang sama di tahun 2015-2017 telah mewajibkan K/L untuk mengkategorikan 
keluaran (output) ke dalam tema-tema APBN. Pengkategorian ke dalam jenis tema APBN berada pada 
level output kegiatan. Diantara tema tersebut adalah gender dan mitigasi perubahan iklim yang dilakukan 
dengan melakukan penandaan anggaran dalam aplikasi ADIK. Sementara pada PMK yang dikeluarkan 
pada tahun 2017,  isu adaptasi perubahan iklim mulai dimasukkan sebagai tematik APBN. 

Mulai tahun anggaran 2018, penandaan pada isu tematik APBN dilakukan dengan menggunakan 
aplikasi Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA) yang dikembangkan dari aplikasi Renja 
K/L (Bappenas) dan aplikasi RKA K/L (Kemenkeu).

KRISNA merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh 3 kementerian, yaitu: Kementerian PPN/Bappenas, 
Kemenkeu, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) yang 
dilakukan untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja dalam 
satu aplikasi. KRISNA bersifat real-time, berbasis web, online, serta dapat diakses melalui perangkat elektronik 
(PC, Laptop, Tablet, dan Smartphone) yang terhubung dengan fasilitas internet. Aplikasi KRISNA digunakan dalam 
proses penyusunan Renja K/L Tahun 2018 yang selanjutnya akan menjadi referensi bagi RKA KL. Aplikasi KRISNA 
memuat menu untuk penandaan anggaran tematik APBN termasuk di dalamnya anggaran perubahan iklim 
(mitigasi dan adaptasi perubahan iklim) dan ARG. Keberadaan aplikasi KRISNA membantu dalam sinergi 
dan integrasi perencanaan dan penganggaran, serta terjadinya penyelarasan antar keduanya dalam 
manajemen kinerja, sehingga diharapkan dapat membentuk suatu proses manajemen pemerintahan 
yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. 

Secara rinci perkembangan dan integrasi peraturan menteri terkait gender dan perubahan iklim 
sebagaimana tabel di bawah ini:
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Peraturan Menteri Terkait Perubahan Iklim dan Anggaran Responsif Gender
Tabel 3

No Peraturan Gender Perubahan Iklim

Pada lampiran 1 PMK menjelaskan tentang 
pengaturan hal baru dalam penganggaran tahun 
2010 dan beberapa penyempurnaan. Hal baru 
yang diatur dalam PMK ini diantaranya adalah, 
penerapan ARG dan penggunaan hasil monitoring 
dan evaluasi. 

Lampiran III 
Penegasan bagi K/L dalam menyusun RKA-KL 
untuk memuat upaya perwujudan kesetaraan 
gender melalui penyusunan Gender Budget 
Statement (GBS). Dalam lampiran ini disertakan 
contoh penyusunan GBS

Pembentukan Tim PPRG untuk mengoordinasikan 
pelaksanaan PPRG lintas sektor dan lintas 
kementerian/lembaga

Surat Keputusan Menteri 
Negara PPN/Kepala Bappenas 
Nomor 6Kep.30/M.PPN/HK/ 
03/2009 tentang Tim Pengarah 
dan Tim Teknis Perencanaan 
dan Penganggaran yang 
Responsif Gender (PPRG).

1

Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 
119/PMK.02/2009 Tentang 
Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan Rencana Kerja dan 
Anggaran K/L dan Penyusunan, 
Penelaahan, Pengesahan dan 
Pelaksanaan Dokumen Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
Tahun Anggaran 

2

Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 104/PMK.02/ 
2010 Tentang Petunjuk 
penyusunan dan Penelaahan 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga.

3

Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 93/PMK.02/2011 
tentang Petunjuk penyusunan 
dan Penelaahan Rencana Kerja 
dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga.

4 Pada lampiran 1 PMK, menjelaskan tentang 
Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu 
pilar landasan operasional pelaksanaan seluruh 
kebijakan, program dan kegiatan baik di tingkat 
nasional maupun di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota. PMK memastikan ketersediaan 
dokumen gender analisis/ARG pada dokumen 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan 
Lembaga

Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 112/PMK.02/ 
2012 tentang Petunjuk 
penyusunan dan Penelaahan 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga.

6 Lampiran 1. Pengarusutamaan Gender merupakan 
salah satu pilar landasan operasional pelaksanaan 
seluruh kebijakan, program dan kegiatan baik di 
tingkat nasional maupun di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota. PMK memastikan ketersediaan 
dokumen gender analisis/ARG pada dokumen 
Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan 
Lembaga

Strategi Nasional mengatur tentang pembagian 
peran bagi Kementerian/Lembaga dalam 
penerapan PPRG di tingkat pusat dan daerah, juga 
untuk percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender sesuai RPJMN 2010-2014. 

Surat Edaran Bersama (SEB) 
Menteri Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ 
Kepala Bapenas, Menteri 
Dalam Negeri, Menteri 
Keuangan dan Menteri Negara 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Nomor 
270/M.PPN/II/2012, 
SE-33/MK.02/2012, 
050/43794/AJ dan 
21/MPP.PA/2012 tentang 
Strategi Nasional PPRG

5

RPJMN 2004-2009

RPJMN 2010-2014
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No Peraturan Gender Perubahan Iklim

Rencana Aksi Nasional Adaptasi 
Perubahan Iklim (RAN-API) 
Tahun 2014

7 Dalam lampiran 3 RAN-API berisi area prioritas dan 
pertimbangan mengintegrasikan aspek gender 
dalam program Aksi Adaptasi Perubahan Iklim 

Memandatkan kepada Pemerintah Provinsi 
dan Kabupaten/Kota untuk menyusun 
Strategi/Rencana Aksi Daerah Adaptasi 
Perubahan Iklim sebagai arahan dalam 
menyiapkan dokumen perencanaan 
pembangunan yang tahan perubahan iklim. 
Diharapkan terbentuk sistem pembangunan 
yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan 
(resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan 
iklim di segala bidang, melalui koordinasi 
terpadu semua pemangku kepentingan yang 
terlibat, baik dari pemerintah, organisasi 
kemasyarakatan, masyarakat, swasta, 

Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 
136/PMK.02/2014 tentang 
Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan Rencana Kerja dan 
Anggaran 

8 Menegaskan isu tematik yang perlu menjadi diantaranya adalah ARG dan Perubahan Iklim. Pada lampiran 
1 peraturan ini mewajibkan penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim kepada tujuh K/L; Kementan, 
Kemenperin, KemenPU, Kemenhub, KESDM, KLH, Kemenhut.

Mewajibkan K/L untuk mengkategorikan keluaran (output) ke dalam tema-tema APBN diantara isu 
tematik adalah gender dan perubahan iklim. Pengkategorian ke dalam jenis tema APBN berada pada level 
output kegiatan. 

Pengkategorian output yang menjadi tema APBN dilakukan melalui aplikasi ADIK khusus untuk tema 
APBN (Budget Tagging).

Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 163 
/PMK.02/2016 Tentang
Petunjuk Penyusunan Dan 
Penelaahan Rencana Kerja Dan 
Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga Dan 
Pengesahan Dan Isian 
Pelaksanaan Anggaran

10 Mewajibkan K/L untuk mengkategorikan keluaran (output) ke dalam tema-tema APBN. Pengkategorian ke 
dalam jenis tema APBN berada pada level output kegiatan. Diantara tema tersebut adalah gender dan 
mitigasi perubahan iklim

Mengkategorikan output yang menjadi tema APBN dengan aplikasi ADIK khusus untuk tema APBN 
(Budget Tagging). 

Kementerian Perencanaan 
Pembangunan Nasional, 
Petunjuk Pelaksanaan
Nomor. 1 /Juklak/Sesmen/10/ 
2017 Tentang Penyusunan 
Rencana Kerja Kementerian / 
Lembaga

11 Mewajibkan K/L untuk melakukan rekap kegiatan program tematik dari output kegiatan, diantaranya 
gender, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim

Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 94 
/PMK.02/2017 Tentang 
Petunjuk Penyusunan Dan 
Penelaahan Rencana Kerja Dan 
Anggaran Kementerian Negara/ 
Lembaga Dan Pengesahan Dan 
Isian Pelaksanaan Anggaran 

12 Lampiran 1 Menjelaskan penyusunan RKA-K/L berkewajiban untuk mengkategorikan suatu keluaran 
(output) melalui penandaan pada tema-tema dalam APBN, diantaranya Anggaran Responsif Gender, 
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim. 

ARG, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim masuk dalam tujuh  penandaan tematik APBN melalui 
aplikasi Kolaborasi Renja dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA).

Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 196 
/PMK.02/2015 Tentang
Petunjuk Penyusunan Dan 
Penelaahan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga Dan 
Pengesahan dan Isian 
Pelaksanaan Anggaran 

9

RPJMN 2015-2019
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Berdasarkan tabel di atas, penandaan perubahan iklim dan ARG telah menjadi isu tematik pada 
tematik APBN sejak tahun anggaran 2015. Penandaan tematik perubahan iklim dan ARG terbagi menjadi 
dua fase. Fase pertama adalah penandaan yang dilakukan di tahun 2015-2017 dengan menggunakan 
aplikasi ADIK, yang secara rinci dapat dilihat dalam tabel 4 berikut ini.

No Peraturan Gender Perubahan Iklim

Peraturan Menteri 
Perencanaan dan 
Pembangunan Nasional Nomor 
9 Tahun 2017 tentang Tata Cara 
Penyusunan dan Penelahan 
Rencana Kerja 
Kementerian/Lembaga

13 Kementerian Perencanaan, Kementerian Keuangan, dan kementerian/lembaga melakukan penelaahan 
terhadap rancangan Renja K/L. Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan dengan fokus utama 
pada ketepatan rancangan Renja K/L dengan dokumen rancangan RKP, Kementerian Keuangan 
memfokuskan pada konsistensi Renja K/L dengan kebijakan efesiensi dan efektifitas belanja negara dan 
kementerian/lembaga memberikan penjelasan, data dan informasi yang dibutuhkan dalam rancangan 
Renja K/L

Peraturan ini juga memuat tentang K/L untuk menuangkan dan memasukkan (input/upload) rancangan 
awal Renja K/L dan rancangan awal Renja K/L yang telah disempurnakan dalam sistem informasi KRISNA. 

Peraturan Menteri 
Pembangunan Nasional Nomor 
5 Tahun 2018 tentang Tata Cara 
Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah 

14 Penyusunan rancangan Renja K/L dan penelaahan rancangan Renja K/L dilakukan melalui sistem 
informasi perencanaan dan penganggaran berbasis elektronik (KRISNA).

Tematik APBN 2015 201
Tabel 4

001 Anggaran Infrastruktur Anggaran Infrastruktur Pemberantasan kemiskinan dan kelaparan (MDGs 1 ) 

Kode Tematik 2015 Tematik 2016 Tematik 201

002 Kerjasama Selatan-Selatan dan 
Triangular (KSST)

Kerjasama Selatan-Selatan dan 
Triangular (KSST)

Pencapaian pendidikan dasar umum (MDGs 2) 

003 Anggaran Responsif Gender (ARG) Anggaran Responsif Gender (ARG) Peningkatan kesetaraan gender dan 
pemberdayaan perempuan atau ARG (MDGs 3) 

004 Mitigasi perubahan iklim Mitigasi perubahan iklimPenurunan angka kematian anak (MDGs 4) 

005 Anggaran Pendidikan Anggaran Pendidikan Peningkatan kesehatan ibu (MDGs 5) 

006 Anggaran Kesehatan Anggaran Kesehatan Pemberantasan HI /AIDS, malaria, dan penyakit 
lainnya (MDGs 6) 

007 Adaptasi Perubahan Iklim (API) Penjaminan kelestarian lingkungan hidup (MDGs 7) 

008 Mengembangkan kerjasama global bagi 
pembangunan (MDGs 8) 

009 Anggaran Infrastruktur 

010

011

Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

Anggaran Responsif Gender (ARG) 

012 Mitigasi perubahan iklim

013 Anggaran Pendidikan 

014 Anggaran Kesehatan 
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Sedangkan fase kedua dimulai pada tahun anggaran 2018 dimana penandaan anggaran dilakukan 
dengan menggunakan aplikasi KRISNA yang secara lengkap dapat dilihat pada tabel 5 berikut ini. Mulai 
tahun anggaran 2020, penandaan tematik bertambah satu tema, yaitu upaya konvergensi penurunan 
stunting.

Dari penjelasan di masing-masing regulasi teknis,  sistem Perencanaan Penganggaran Indonesia cukup 
memadai untuk mengimplementasikan tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender. 
Hal ini didukung oleh tiga faktor, yaitu : (i) adanya regulasi tentang sinkronisasi perencanaan penganggaran 
yang didukung oleh aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran); (ii) adanya 
mekanisme dan institusi yang memfasilitasi proses penandaan anggaran perubahan iklim maupun 
anggaran responsif gender; serta (iii) adanya reward system pelaksanaan Perencanaan Penganggaran 
Responsif Gender, yaitu Anugerah Parahita Ekapraya (APE). 

Faktor pertama yang mendukung pelaksanaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender adalah 
adanya regulasi tentang perencanaan penganggaran terbaru yang menguatkan pentingnya sinkronisasi 
perencanaan dan penganggaran, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi 
Perencanaan Penganggaran, Peraturan Menteri Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan 
dan Penelaahan Renja K/L dan Peraturan Menteri Bappenas Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan 
Rencana Kerja Pemerintah serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.02/2017 
Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 
Dan Pengesahan dan Isian Pelaksanaan Anggaran. 

Dalam beberapa regulasi ini, disebutkan bahwa Renja K/L digunakan sebagai pedoman penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran K/L (RKA K/L), tersedianya fasilitas tagging (penandaan) untuk keperluan 
kebijakan perencanaan dan penganggaran termasuk tagging tematik. Lampiran 1 PMK menjelaskan 
penyusunan RKA-K/L berkewajiban untuk mengkategorikan suatu keluaran (output) melalui penandaan 
pada tema-tema dalam APBN, diantaranya Anggaran Responsif Gender, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan 
Iklim. 

Regulasi ini didukung oleh aplikasi KRISNA yang memiliki menu penandaan anggaran tematik untuk 
anggaran perubahan iklim yang responsif gender yang dilakukan dengan cara melakukan penandaan 
ganda, yaitu melakukan penandaan untuk tematik nomor 04 (mitigasi perubahan iklim) atau 07 (adaptasi 
perubahan iklim) yang dilanjutkan dengan melakukan penandaan untuk tematik 03 (anggaran responsif 
gender). 

Penandaan Tematik dalam Aplikasi KRISNA
Tabel 5

1 Anggaran Infrastruktur

2 Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)

3 Anggaran Responsif Gender

4 Mitigasi Perubahan Iklim

5 Anggaran Pendidikan

6 Anggaran Kesehatan

7 Adaptasi Perubahan Iklim

No Tema
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Hubungan Gender dan Perubahan Iklim

Untuk mempermudah K/L di dalam melakukan penandaan anggaran perubahan iklim, Kementerian 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menyusun Pedoman Penentuan Aksi Mitigasi Perubahan Iklim, bersama-
sama dengan Kementerian/Lembaga terkait dan para pakar. Pedoman ini berisi penjelasan mengenai proses 
penyusunan sampai ke level komponen kegiatan dalam setiap aksi mitigasi baik yang secara langsung maupun 
tidak langsung menurunkan emisi GRK, berdasarkan kriteria dan indikator serta bukti fisik yang diperlukan. 
Namun demikian, dalam pedoman ini belum ada penjelasan terkait bagaimana strategi integrasi gender di 
dalam aksi mitigasi baik yang secara langsung maupun tidak langsung.

Faktor kedua yang mendukung pelaksanaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender adalah 
adanya mekanisme dan institusi yang mengawal pelaksanaan penandaan anggaran perubahan iklim dan 
anggaran responsif gender. Institusi yang memfasilitasi pelaksanaan penandaan anggaran perubahan 
iklim adalah Kemenkeu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bappenas. Fasilitasi 
dilakukan dalam bentuk penyusunan Pedoman Penandaan Anggaran Perubahan Iklim, sosialisasi dan 
pendampingan kepada Kementerian/Lembaga di dalam melakukan penandaan anggaran perubahan 
iklim. Institusi dimaksud juga menyusun pelaporan penandaan anggaran perubahan iklim. Sedangkan 
institusi yang memfasilitasi pelaksanaan penandaan anggaran responsif gender disebut dengan istilah 
‘K/L Penggerak”, yang terdiri dari Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Penjelasan lebih rinci terkait hal ini terdapat di bagian 2.4.

Faktor ketiga yang mendukung pelaksanaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender adalah 
adanya reward system pelaksanaan Strategi PUG-PPRG dalam bentuk pemberian penghargaan Anugerah 
Parahita Ekapraya (APE) yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Pemberian penghargaan APE ini 
merupakan salah satu mekanisme reward yang dikembangkan oleh KPPPA untuk memotivasi Kementerian/
Lembaga melaksanakan Strategi Pengarusutamaan Gender, termasuk Perencanaan Penganggaran 
Responsif Gender. Dalam penghargaan APE, pelaksanaan Strategi PUG terbagi dalam empat kategori, 
yaitu pratama, madya, utama dan mentor. Penjelasan lebih rinci terkait hal ini terdapat di bagian 2.5.

2.4 Aspek Kelembagaan dalam Penganggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender 

Masing-masing kementerian penggerak memiliki peran sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
Bappenas berperan di proses perencanaan (penelaahan Renja K/L). Berdasarkan Peraturan Presiden 
Nomor 66 Tahun 2015 tentang Bappenas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 20 Tahun 2016, secara umum struktur organisasi Bappenas dapat dijelaskan sebagai berikut. 
Kepala Bappenas dibantu oleh Sekretariat Utama, Inspektur Utama, dan 9 (sembilan) Deputi, yang 
bertugas melakukan pengkajian perencanaan pembangunan, termasuk pengkajian lintas bidang dan 
pengarusutamaan seperti penanggulangan kemiskinan, perubahan iklim, dan kesetaraan gender. 
Untuk memperkuat fungsi perencanaan, Kementerian PPN/Bappenas memiliki 3 (tiga) pusat, yaitu 
pertama, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana (Pusbindiklatren); kedua, Pusat Data 
dan Informasi Perencanaan Pembangunan (Pusdatinrenbang); dan ketiga, Pusat Analisis Kebijakan (PAK). 
Ketiga pusat tersebut bertanggungjawab kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui koordinasi 
Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Kementerian Keuangan berperan di proses penganggaran (penelaahan RKA K/L). Kemenkeu melakukan 
review RKA K/L untuk memastikan prinsip ekonomis, efisiensi dan efektivitas di dalam penyusunan 
anggaran sebagai bagian dari pelaksanaan sistem penganggaran berbasis kinerja. Sedangkan KPPPA 
berperan di dalam melakukan proses pendampingan kepada K/L terkait Perencanaan Penganggaran 
Responsif Gender dengan melakukan pelatihan dan pendampingan kepada K/L di dalam membangun 
kelembagaan PUG, melakukan analisis gender dan menyusun dokumen Gender Budget Statement.
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Mekanisme pembagian peran K/L Penggerak juga terdapat di dalam Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan 
Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk K/L yang merupakan Lampiran dari Surat Edaran Bersama 4 
Kementerian tentang Strategi Nasional PUG melalui PPRG di tahun 2012 yang telah diperbaharui dengan 
dokumen “Kerangka Kerja Bersama Tim Penggerak PPRG Tingkat Pusat” yang diterbitkan bersama oleh di 
tahun 2016 oleh Bappenas, Kemenkeu, KPPPA dan Kemendagri. Kemendagri merupakan K/L Penggerak 
yang berperan sebagai pembina pemerintah daerah dengan melakukan fasilitasi agar pemerintah daerah 
melaksanakan PPRG. Mekanisme K/L Penggerak PPRG ini merupakan enabling environment (lingkungan 
pendukung) bagi pelaksanaan PPRG yang optimal. 

Berdasarkan perannya, Bappenas melakukan fasilitasi penandaan perubahan iklim dan anggaran 
responsif gender melalui Trilateral Meeting yang dilaksanakan pada bulan Mei antara Bappenas, 
Kementerian Keuangan dan K/L terkait. Trilateral Meeting merupakan forum untuk mensinergikan dan 
mengkonsolidasikan rencana prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam RKP dengan rencana 
program dan kegiatan K/L yang akan dituangkan dalam Renja K/L, yang selanjutnya menjadi pedoman 
dalam penyusunan RKA-K/L dan APBN. Pembahasan dalam Trilateral Meeting antara lain:

1. Program dan Kegiatan Prioritas (dikoordinasikan oleh Bappenas) 

a. Pembahasan program dan kegiatan prioritas dengan menajamkan sasaran, target, lokasi dan 
rencana pendanaannya termasuk pengakomodasian hasil pembahasan Musrenbangnas 

b. Memastikan kesiapan pelaksanaan Program dan Kegiatan (lahan, DED dsb) Membahas dukungan 
kerangka regulasi dan kelembagaan 

c. Kementerian Keuangan dapat memberikan masukan untuk mempertajam program dan kegiatan 
prioritas 

2. Program dan Kegiatan operasional dan kebijakan pengelolaan belanja negara (dikoordinasikan oleh 
Kemenkeu) 

a. Menyampaikan dan membahas rencana dan pendanaan belanja operasional 

b. Kebijakan untuk meningkatkan efesiensi anggaran 

Dari sisi regulasi, trilateral meeting merupakan tahapan bagi K/L, Bappenas dan Kemenkeu untuk 
mendiskusikan dan menyepakati output-output anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender. 

2.5 Reward System Pelaksanaan Strategi PUG

Dalam memperkuat pelaksanaan strategi PUG, termasuk PPRG, Kementerian Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengembangkan sistem penghargaan kepada Kementerian/
Lembaga yang telah melaksanakan 7 prasyarat PUG melalui pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 
yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. 

Indikator penilaian mencakup indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan indikator 
pelaksanaan Pengarusutamaan Gender sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Permen PPA Nomor 
9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak. Indikator kelembagaan Pengarusutamaan Gender mencakup 7 
prasyarat PUG (komitmen, kebijakan, data, alat analisis, SDM, anggaran, partisipasi masyarakat) dengan 4 
kategori APE yaitu: pratama, madya, utama dan mentor. Ketujuh prasyarat PUG yang dilaksanakan oleh 
K/L ditunjukkan dengan indikator kinerja sebagaimana berikut: 
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Hubungan Gender dan Perubahan Iklim

Sedangkan besaran Anggaran Responsif Gender menjadi salah satu indikator pelaksanaan PUG. 
Dalam pelaksanaannya, penghargaan APE belum dilengkapi dengan insentif finansial. Gambaran lima 
kementerian yang menjadi obyek kajian ini di dalam  menerima APE pada periode 2012, 2014 dan 2016, 
disajikan dalam tabel dibawah ini:

Dari tabel di atas, dari lima kementerian yang menjadi objek kajian, hanya KESDM yang belum 
mendapatkan APE selama tiga tahun 2012, 2014, 2016, sedangkan Kemenhub tidak mendapatkan APE 
pada tahun 2014. Sementara kementerian lainnya secara bertahap kategori yang didapat meningkat dari 
setiap penilaian APE yang dilakukan.

Prasyarat PUG
Tabel 6

1. Komitmen  Peraturan Menteri terkait

2. Kebijakan  Kegiatan Renstra K/L yang mengandung isu gender

  Renja Tahunan yang mengandung isu gender

  Pedoman atau acuan pelaksanaan PPRG di K/L

  Petunjuk teknis pelaksanaan PPRG K/L (di tingkat Satker)

  Kebijakan tentang data terpilah

3. Kelembagaan  POKJA PUG di K/L

 • Focal point

  Rencana kerja POKJA PUG

  Laporan kerja POKJA PUG

4. Sumber Daya Manusia  Tim (SDM) terlatih (paham PUG dan PPRG) atau fasilitator (K/L)

  SDM perencana Satker memiliki kemampuan dalam melaksanakan PPRG 

5. Sumber dana  Anggaran untuk pelembagaan PUG

6. Data terpilah  Data terpilah tentang program terkait

7. Alat analisis gender  Metoda analisis gender yang digunakan

8. Peran serta masyarakat  Forum pertemuan dengan LSM terkait dalam pelaksanaan PUG dan PPRG

  Anggota POKJA PUG dan masyarakat 

Prasyarat Pug  Indikator Kinerja

Sumber: Lampiran SEB 4 Menteri tentang Strategi Nasional PUG melalui PPRG, 2012

Kementerian Penerima APE 2012, 2014 dan 2016
Tabel 7

KLHK Madya Madya Utama

KPUPR Utama Mentor Mentor

Kemenhub Pratama  Madya

Kementan Pratama Madya Mentor

KESDM   

Kementerian 2012 2014 2016

Sumber: KPPPA 2018
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3HASIL KAJIAN
ANGGARAN PERUBAHAN IKLIM

YANG RESPONSIF GENDER
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3.1 Hasil Penandaan Anggaran Perubahan Iklim dan Anggaran Responsif Gender

Penandaan Anggaran Perubahan Iklim pada beberapa Kementerian selama tahun 2016-2018 dimana 
terjadi peningkatan maupun penurunan dalam jumlah output-nya, sebagaimana dapat dilihat pada Grafik 
1 berikut ini.

Pada tahun 2018, KLHK mengalami kenaikan jumlah output yang ditandai sebagai anggaran perubahan 
iklim, dibandingkan tahun 2017. Hal yang sama juga terjadi pada KESDM dan KPUPR. Sementara Kementan 
dan Kemenhub mengalami penurunan jumlah output di tahun 2018, jika dibandingkan dengan tahun 
2016 dan 2017.

Secara keseluruhan, besaran penandaan Anggaran Perubahan Iklim di lima kementerian mengalami 
peningkatan. Dari Grafik 2, terlihat bahwa jumlah keseluruhan anggaran perubahan iklim pada 5 

Catatan:  2016-2017 merupakan anggaran mitigasi 
  201  merupakan gabungan penandaan kegiatan dan output mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kecuali anggaran Kemenhub (hanya anggaran mitigasi) 

Jumlah Kegiatan dan Output Perubahan Iklim di 5 Kementerian
Grafik 1
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kementerian terjadi peningkatan setiap tahunnya, tahun 2017 meningkat 10,1 triliun dari 2016, dan pada 
2018 meningkat menjadi 25,8 triliun dari 2017. Kenaikan ini dikontribusikan oleh kenaikan anggaran 
perubahan iklim KPUPR dan KLHK. Sedangkan besaran anggaran perubahan iklim untuk tiga kementerian 
(Kementan, Kemenhub dan KESDM) terjadi kenaikan pada tahun 2017 dan penurunan di tahun 2018.

Anggaran PI pada KPUPR merupakan paling besar selama kurun waktu 2016-2018. Pada tahun 2018 
meningkat hampir 50% dari anggaran tahun 2017 yaitu 48,05 triliun menjadi sebesar 97,72 triliun. 
Anggaran ini terdiri dari anggaran mitigasi (50,38 triliun) dan anggaran Adaptasi (47,33 triliun). Sementara 
KLHK setiap tahun mengalami kenaikan tahun 2016 sebesar 1,62 triliun, tahun 2017 sebesar 1,46 triliun 
dan pada tahun 2018 sebesar 3,33 triliun.

Sementara di tahun 2016-2018 anggaran di tiga kementerian mengalami naik turun, yaitu, Kementan 
dimana pada tahun 2016 mempunyai anggaran sebesar 4,27 triliun, sementara ditahun 2017 mengalami 
kenaikan sebesar 4,84 triliun, namun ditahun 2018 mengalami penurunan menjadi 0,68 triliun. 
Sedangkan KESDM tahun 2016 sebesar 1,54 triliun, dan tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 3,28 
triliun, namun ditahun 2018 terjadi penurunan menjadi 2,84 triliun dibanding tahun 2017. Hal senada 
terjadi pada Kemenhub mengalami tahun 2016 anggaran perubahan iklim sebesar 21 triliun, ditahun 
2017 naik menjadi 23,88 triliun dan ditahun 2018 terjadi penurunan anggaran dari 23,88 triliun tahun 
2017, menjadi 16,6 triliun di tahun 2018.

Sedangkan hasil penandaan anggaran responsif gender di lima kementerian, secara umum, lima 
kementerian belum konsisten di dalam melaksanakan penandaan anggaran responsif gender di periode 
2016-2018, sebagaimana bisa dilihat pada grafik 3 berikut ini:

Catatan:  2016-2017 merupakan anggaran mitigasi 
  201  merupakan gabungan penandaan kegiatan dan output mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, kecuali anggaran Kemenhub
   (hanya anggaran mitigasi) 

Besaran Penandaan Anggaran Perubahan Iklim di 5 Kementerian
Grafik 2
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Hasil Kajian Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif  Gender

Pada tahun 2016, hanya ada dua kementerian yang melakukan penandaan ARG yaitu: (i) KESDM 
yang memiliki 1 output ARG di 1 kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia, Energi (SDME) dan Sumber Daya Mineral (BPSDME); (ii) Kementan yang memiliki 2 output ARG 
di 2 kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan. Sedangkan KPUPR, KLHK dan 
Kemenhub tidak melakukan penandaan ARG.

Sementara ditahun 2017, ada tiga kementerian yang melakukan penandaan Anggaran Responsif 
Gender, yaitu: (i) Kementan dengan 1 output di 1 kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Perkebunan; 
(ii) KESDM dengan 1 output di 1 kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi ; dan (iii) 
KLHK dengan 14 output di 5 kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi. 
Sedangkan KPUPR, dan Kemenhub tidak melakukan penandaan ARG.

Di tahun 2018 dari lima kementerian yang melakukan penandaan bertambah satu menjadi empat 
kementerian, yaitu: (i) KPUPR dengan 3 output di 3 kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Pembiayaan 
Rumah; (ii) KESDM dengan 1 output di 1 kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan 
ESDM; (iii) Kemenhub dengan 2 output di 1 kegiatan yang dilakukan oleh Ditjen Perkereta Apian; dan (iv) 
KLHK dengan 2 output di 2 kegiatan yang dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan dan Inovasi 
dan Dirjen Penegakan Hukum.

KESDM adalah satu-satunya Kementerian yang konsisten melakukan penandaan Anggaran Responsif 
Gender di tahun 2016-2018, meskipun dilakukan oleh satuan kerja yang berbeda. Tahun 2016 penandaan 
dilakukan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Mineral dan Energi (SDME) dan Sumber Daya Mineral 
(SDM), tahun 2017 dilakukan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi dan tahun 2018 oleh Badan Penelitian 
dan Pengembangan ESDM. Kepatuhan dan konsistensi KESDM dalam melakukan penandaan ARG perlu 
diapresiasi mengingat pada penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang terakhir di tahun 2016, 
Kementerian ESDM tidak mendapatkan penghargaan sama sekali.

Secara umum, besaran penandaan Anggaran Responsif Gender di lima Kementerian meningkat untuk 
periode 2016-2018, sebagaimana bisa dilihat pada tabel berikut ini.

Sumber: DJA Kementerian Keuangan

Jumlah Penandaan Kegiatan dan Output Responsif Gender di 5 Kementerian
Grafik 3

Grafik Perbandingan Kegiatan dan output 5 Kementerian 
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Di tahun 2016, jumlah ARG di 5 Kementerian sebesar 15,40 miliar, tahun 2017 meningkat menjadi 
1.024,24 triliun dan di tahun 2018 meningkat menjadi 14.726,54 triliun. KESDM secara kontinyu selama 
2016-2018 melakukan penandaan ARG dari 2016-2018. Sementara Kementan tidak melakukan penandaan 
pada tahun 2018, sedangkan Kemenhub, KPUPR baru melakukan penandaan pada tahun 2018 dan KLHK 
tidak melakukan penandaan pada tahun 2016.

Dari hasil penandaan anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender, ditemukan output 
yang ditandai sebagai anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender, yang selanjutnya disebut 
sebagai tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender. Tema gabungan anggaran 
perubahan iklim yang responsif gender ditemukan di tiga kementerian (KESDM, Kemenhub dan KLHK). 
Ketiga kementerian ini memiliki tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender 
untuk output di tahun anggaran 2017-2018, sementara di tahun 2016 tidak ditemukan tema gabungan, 
sebagaimana dapat dilihat di tabel 9 berikut ini:

Besaran Penandaan Anggaran Responsif Gender di 5 Kementerian
Tabel 8

Kementan 1,48 0,88 

KESDM 13,92 962,01 11,47

Kemenhub   14 556,97

KLHK  61,36 31,26

KPUPR   126,83

Jumlah 15,40 1 024,24 14 726,54

Kementerian 2016 APBN-P 2017 APBN-P 2018 APBN

Sumber: DJA, Kementerian Keuangan
         Ket: Angka di dalam miliar Rupiah

Besaran Tema Gabungan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender pada Output Kegiatan Tahun 2016-2018
Tabel 9

2016

2017 

Tidak ada tema gabungan

KESDM Direktorat Jenderal Minyak 
dan Gas Bumi

Perencanaan, Pengadaan, 
Pelaksanaan dan Pengawasan 
Pembangunan Infrastruktur 
Minyak dan Gas Bumi

Infrastruktur Jaringan Gas Bumi 
untuk Rumah Tangga

2018 KESDM Balitbang Dan Sumber Daya 
Mineral

Penelitian dan Pengembangan 
Teknologi Minyak dan Gas Bumi

Layanan Penelitian dan 
Pengembangan

Kemenhub Direktorat Jenderal 
Perkeretaapian

Pembangunan dan Pengelolaan 
Prasarana dan Fasilitas Pendukung 
Kereta Api

Prasarana Perkeretaapian

KLHK Badan Penelitian, 
Pengembangan dan Inovasi

Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 
Tematik Unit Litbang LHK di Daerah

Bahan Sintesa Hasil Penelitian 
terintegrasi di seluruh Satker

Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum LHK

Penanganan pengaduan, 
pengawasan dan sanksi 
administrasi

Pengaduan yang masuk tertangani

Prasarana Perkeretaapian (Prioritas 
Nasional) 

Tahun Kementerian Unit Eselon I Kegiatan Output
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Di tahun 2017, tema gabungan di KESDM ditemukan di satu output di satu kegiatan di Ditjen Minyak 
dan Gas Bumi. Output yang ditandai sebagai anggaran perubahan iklim yang responsif gender adalah 
“Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga“. Output ini terkait dengan penyediaan pelayanan 
kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan jaringan gas bumi yang disalurkan untuk rumah tangga. 
Di tahun 2018, tema gabungan ditemukan di KESDM, Kemenhub dan KLHK. Di KESDM tema gabungan 
ditemukan di satu output di satu kegiatan di Balitbang dan Sumber Daya Mineral. Output yang ditandai 
sebagai anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender adalah “Layanan Penelitian dan 
Pengembangan”.

Di Kemenhub tema gabungan ditemukan dua output di satu kegiatan di Ditjen Perkeretaapian. Output 
yang ditandai sebagai anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender adalah “Prasarana 
Perkeretaapian”. Output ini terkait dengan penyediaan pelayanan kereta api bagi masyarakat, baik laki-
laki maupun perempuan dan termasuk prioritas nasional.

Di KLHK, tema gabungan ditemukan di dua output di dua kegiatan yang dilaksanakan oleh dua Unit 
Eselon Satu yang berbeda, yaitu Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dan Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum LHK. Di Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, output yang ditandai sebagai 
anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender adalah “Bahan Sintesa Hasil Penelitian 
terintegrasi di seluruh Satker”.

Sedangkan di Direktorat Jenderal Penegakan Hukum KLHK, output yang ditandai sebagai anggaran 
perubahan iklim dan anggaran responsif gender adalah “Pengaduan yang masuk tertangani”. Output ini 
terkait dengan penyediaan pelayanan pengaduan bagi masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

Adanya tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender menunjukkan adanya 
komitmen dari kementerian untuk mengintegrasikan gender dalam kegiatan-kegiatan terkait mitigasi dan 
adaptasi perubahan iklim. Kondisi ini patut diapresiasi, namun demikian, jika dikaitkan dengan sistem 
perencanaan penganggaran yang sudah memadai untuk dilakukan penandaan tema gabungan anggaran 
perubahan iklim yang responsif gender, jumlah output anggaran perubahan iklim yang responsif gender 
yang telah disusun oleh K/L masih sedikit.

3.2 Praktik Penandaan Anggaran Perubahan Iklim dan Anggaran Responsif Gender

Untuk mengetahui praktik penandaan anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender, telah 
dilaksanakan wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses perencanaan penganggaran 
berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2017, yaitu Biro Perencanaan dan Inspektorat Kementerian ESDM dan 
Kementerian KLHK, Direktorat mitra K/L Bappenas, Direktorat Mitra K/L di DJA. Selain itu, dilakukan pula 
wawancara dengan institusi terkait dengan penandaan anggaran perubahan iklim, mencakup Direktorat 
Mitigasi (KLHK), Direktorat Adaptasi KLHK serta K/L Penggerak PPRG yang mencakup Direktorat KPAPO 
(Bappenas), KPPPA dan Direktorat PMK DJA (Kemenkeu). Hasil wawancara menggambarkan praktik 
penandaan yang dapat dilihat dalam grafik di bawah ini:
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Secara lebih rinci tahapan penandaan anggaran perubahan iklim dan responsif gender sebagaimana 
dalam tabel 10 di bawah ini:

Proses Penandaan Anggaran 
Grafik 4

Penyusunan 
Rancangan Awal 

Renja K/L

Penyusunan 
Renja K/L, dan 

input data pada 
KRISNA

Januari - Februari April

Penelahaan
RKA K/L

Juli

Pertemuan 
Tiga Pihak

(Trilateral Meeting)

Maret

Penelaah Renja K/L 
dan Penyusunan RKA 

K/L

Mei - Juni

Praktik Penandaan Anggaran Perubahan Iklim dan Anggaran Responsif Gender
Tabel 10

Januari-
Februari

Penyusunan 
Rancangan Awal 
Renja K/L

Belum dilakukan sosialisasi terkait 
PPRG dan penandaan ARG 

Belum adanya sosialisasi mengakibatkan Direktorat Mitra K/L 
Bappenas, DJA Kemenkeu dan K/L tidak memiliki pemahaman yang 
memadai terkait PPRG, penandaan ARG dan perannya di dalam 
proses penandaan ARG 

November 
(t-2)

Bilateral meeting Belum dilakukan sosialisasi terkait 
PPRG dan penandaan ARG 

Belum adanya sosialisasi mengakibatkan Direktorat Mitra K/L 
Bappenas, DJA Kemenkeu dan K/L tidak memiliki pemahaman yang 
memadai terkait PPRG, penandaan ARG dan perannya di dalam 
proses penandaan ARG 

Maret Pertemuan Tiga 
Pihak (Trilateral 
Meeting )

 Direktur Sistem dan Prosedur 
Penandaan (Sisdur) Bappenas 
mengirimkan surat kepada K/L 
perihal mengingatkan K/L untuk 
melakukan penandaan.

• Trilateral Meeting tidak secara 
spesifik membahas tematik PI dan 
ARG, dan lebih fokus untuk 
membahas prioritas nasional. 
 Penandaan tematik ARG 
berdasarkan usulan K/L.
 Direktorat Mitra K/L Bappenas 
belum menjalankan perannya 
untuk mengingatkan penandaan 
anggaran tematik 

Mitra K/L Bappenas belum semua mengingatkan K/L terkait 
penandaan anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender 
yang berakibat belum dihasilkan output yang akan ditandai sebagai 
output anggaran perubahan iklim yang responsif gender.

Tahapan
Waktu

Kegiatan Kondisi Dampaknya terhadap penyusunan anggaran
perubahan iklim yang responsif gender

April Penyusunan Renja 
K/L, dan input data 
pada KRISNA

 K/L menginput data di aplikasi 
KRISNA, termasuk melakukan 
penandaan anggaran tematik

 Pada aplikasi KRISNA 
masing-masing output 
melampirkan TOR, namun GBS 
tidak dilampirkan. 

Tidak adanya lampiran Gender Budget Statement (GBS) dalam KRISNA 
di dalam proses penandaan ARG 
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Dari tabel di atas, terlihat bahwa saat ini penandaan anggaran masih mengandalkan pada komitmen 
dari K/L di dalam melakukan penandaan karena aktor-aktor utama penganggaran yang melakukan peran 
review, yaitu Direktorat Mitra K/L di Bappenas, Direktorat Mitra K/L di Ditjen Anggaran Kementerian 
Keuangan dan APIP Kementerian/ Lembaga belum berperan optimal. Kondisi ini terjadi karena masing-
masing K/L penggerak PPRG memiliki tantangan di dalam menjalankan perannya untuk memfasilitasi 
pelaksanaan PPRG maupun adanya tantangan terkait mekanisme kerja K/L Penggerak PPRG.

3.2.1 Tantangan Kementerian Penggerak PPRG

a. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Tantangan utama yang dihadapi oleh Bappenas adalah masih kurangnya pemahaman dari 
berbagai Direktorat terkait urgensi melaksanakan strategi pengarusutamaan gender melalui 
Perencanaan Penganggaran Responsif Gender. Kurangnya pemahaman ini berimbas pada 
kurangnya komitmen untuk mengingatkan K/L untuk mengidenti kasi output yang akan 
menjadi output ARG. Salah seorang responden menyatakan belum mengetahui GBS dan tidak 
melakukan proses validasi dan veri kasi GBS karena bukan concern-nya, karena peran Bappenas 
sesuai PP 17/2017 adalah mengawal PN (Prioritas Nasional) saja. Pada saat trilateral meeting, 
Bappenas tidak mengingatkan K/L Mitra untuk mengidenti kasi output tematik ARG dan proses 
selanjutnya, yaitu proses penandaan output tematik ARG hasil trilateral meeting pada aplikasi 
KRISNA menjadi tidak termonitor. Untuk meningkatkan pemahaman, Direktorat KPAPO telah 
melakukan kegiatan Bimtek untuk internal Bappenas, baik yang dilaksanakan sendiri maupun 
bermitra dengan KPPPA, namun hasilnya belum sesuai harapan.

b. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA)

Tantangan yang dihadapi KPPPA di dalam menjalankan perannya sebagai K/L Penggerak PPRG 
adalah menurunnya intensitas Bimbingan Teknis (Bimtek) yang dilakukan KPPPA kepada K/L. 
Rendahnya intensitas Bimtek dari KPPPA mengakibatkan K/L (Unit Eselon I, Biro Perencanaan, 

Tahapan
Waktu

Kegiatan Kondisi Dampaknya terhadap penyusunan anggaran
perubahan iklim yang responsif gender

Sumber: Hasil Wawancara (diolah) 

Mei – Juni Penelaahan Renja 
K/L dan 
Penyusunan RKA 
K/L

Proses penelaahan ToR dilakukan, 
namun belum dilakukan 
penelaahan atas GBS 

Peran Mitra K/L di Bappenas belum optimal yang berakibat belum 
terkawalnya proses penandaan tematik anggaran perubahan iklim 
dan anggaran responsif gender. 

Juli Penelaahan RKA 
K/L

- Penelaahan RKA K/L oleh DJA 
lebih ke aspek alokasi. DJA 
percaya kepada KL jika GBSnya 
sudah sesuai.

- Sejak tahun 2014, PMK tentang 
Petunjuk Penyusunan dan 
Penelaahan  RKA KL tidak 
mengharuskan K/L melampirkan 
kelengkapan dokumen yang 
terlalu detail seperti GBS. Mulai 
tahun 2014, untuk proses 
tersebut menurut hanya sampai 
di APIP K/L

- Di tingkat APIP,peran untuk 
mengingatkan proses penandaan 
anggaran maupun review 
dokumen GBS belum optimal 

Belum ada pihak yang mengawal penandaan tematik anggaran 
perubahan iklim responsif gender karena DJA maupun APIP belum 
menjalankan perannya untuk mengingatkan K/L untuk melakukan 
penandaan anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif gender.
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APIP), DJA Kemenkeu dan Direktorat Mitra K/L Bappenas kurang memiliki pemahaman yang 
memadai terkait terkait PPRG, penandaan ARG dan perannya di dalam proses penandaan ARG. 
Penurunan intensitas Bimtek yang dilakukan oleh KPPPA dalam periode 2016-2018 berpengaruh 
signi kan pada penurunan penandaan ARG. KPPPA menjelaskan bahwa penurunan intensitas 
Bimtek terjadi sebagai konsekuensi berkurangnya jumlah Kedeputian yang mengampu Bidang 
Kesetaraan Gender, dari dua Kedeputian di periode 2010-2014 menjadi satu kedeputian di 
peride 2015-2019 yang mengakibatkan terbatasnya jumlah SDM.

Tantangan lain yang dihadapi oleh KPPPA adalah perlunya melakukan update atas materi Bimtek 
untuk merespons perubahan regulasi pasca terbitnya PP No 17 tahun 2017 dan dinamika isu 
perubahan iklim agar memenuhi kebutuhan K/L. PP No 17 tahun 2017 yang didukung oleh 
aplikasi KRISNA telah menjadikan proses penandaan harus dilakukan sejak awal, yaitu dalam 
proses penyusunan rancangan Renja K/L. Hal ini berbeda dengan sebelumnya dimana proses 
penandaan lebih ditekankan pada proses penyusunan RKA K/L yang menggunakan aplikasi ADIK. 
Proses revisi materi ini memerlukan koordinasi intensif dengan Bappenas maupun Kemenkeu.

c. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Tantangan yang dialami oleh DJA Kementerian Keuangan di dalam menjalankan perannya 
sebagai K/L Penggerak adalah menurunnya komitmen untuk melakukan proses review GAP dan 
GBS oleh mitra K/L di DJA. Hal ini terjadi karena pemahaman bahwa sejak tahun 2014, proses 
review dokumen detail semisal GBS cukup dilakukan oleh APIP. Tantangan lainnya adalah faktor 
kesibukan dari Direktorat PMK selaku penanggung jawab pelaksanaan PPRG di Kementerian 
Keuangan telah mengakibatkan proses fasilitasi pelaksanaan PPRG mengalami penurunan 
dibandingkan di periode 2010-2014.

Tantangan lain yang dihadapi di dalam proses penandaan ARG adalah belum optimalnya 
mekanisme kerja K/L Penggerak. Hal ini tercermin dalam dokumen “Kerangka Kerja Bersama 
Tim Penggerak PPRG Tingkat Pusat” yang diterbitkan di tahun 2016, yang menyebutkan 
bahwa pelaksanaan PPRG belum berjalan sesuai harapan yaitu “Hasil rekapitulasi Kementerian 
Keuangan menyebutkan bahwa pada tahun 2010 ada 12 (duabelas) K/L menerapkan ARG 
pada 329 kegiatan, tahun 2011 ada 11 (sebelas)K/L menerapkan ARG pada 112 kegiatan, dan 
pada tahun 2014 ada 16 (enambelas) K/L namun turun menjadi 106 kegiatan. Penurunan ini 
mengindikasikan bahwa peran penggerak sebagai pengawal pelaksanaan PPRG belum berjalan 
secara efektif. Secara kelembagaan, masing- masing penggerak telah memiliki mekanisme 
dalam melaksanakan PPRG baik secara internal sebagai K/L maupun sebagai penggerak. Tetapi 
mekanisme dari masing-masing penggerak belum terpadu dalam suatu mekanisme bersama, 
sehingga pelaksanaan tugas penggerak belum dapat berjalan secara sinergis”.

Hal senada disampaikan oleh responden dari K/L Penggerak yang mengungkapkan bahwa 
mekanisme kerja K/L Penggerak PPRG belum optimal yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu 
(i) belum adanya Sekretariat Bersama PPRG tingkat pusat; (ii) belum adanya target yang jelas 
terkait PPRG; serta (iii) belum adanya reward and punishment PPRG.

Untuk memperjelas peran masing-masing K/L Penggerak, pada tahun 2016 telah disusun 
Kerangka Kerja Bersama yang berisi peran masing-masing K/L Penggerak, namun di dalam 
Kerangka Kerja tidak secara spesi k dibahas mengenai bagaimana mekanisme Sekretariat Bersama 
yang akan memberikan dukungan dan mengingatkan masing-masing untuk menjalankan 
perannya. Akibatnya, Kerangka Kerja yang telah disusun belum berjalan dengan baik. Selain itu, 
terbitnya PP 17/2017 membutuhkan respon dalam bentuk penyesuaian pembagian peran K/L 
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Penggerak karenanya adanya perubahan mekanisme, terutama bertambah strategisnya peran 
Bappenas untuk mengingatkan K/L di dalam melakukan penandaan di aplikasi KRISNA. Terkait 
koordinasi antar K/L Penggerak, Direktorat KPAPO dan KPPPA menjelaskan bahwa selama ini 
dilakukan rapat koordinasi strategis, namun diakuinya belum dilakukan secara rutin. Tantangan 
lain yang dihadapi oleh K/L Penggerak adalah belum adanya target yang jelas yang diharapkan 
oleh pelaksanaan PPRG. Salah seorang responden menjelaskan hendaknya dirumuskan target 
yang jelas sampai ke rencana aksi.

Strategi Nasional PPRG lebih membahas pada teknis perencanaan penganggaran. Jika 
dikomparasi dengan Strategi Nasional lainnya, Stranas PPRG berbeda dengan Stranas Stunting 
karena materi Stranas stunting adalah konsep, langkah-langkah dan target yang harus dilakukan 
untuk mengurangi stunting dan selanjutnya diterjemahkan ke dalam output-output K/L. Terkait 
hal ini, Dit. KPAPO Bappenas menjelaskan bahwa Stranas PPRG memang berisi langkah-langkah 
bagaimana integrasi ke mekanisme perencanaan dan penganggaran, sedangkan materi/content 
yang menjadi bahan untuk diintegrasikan dimuat di dalam dokumen RPJMN dan turunannya. 
Dalam RKP 2010-2014, terdapat matriks untuk memandu proses integrasi gender di program/ 
kegiatan, namun matriks tersebut tidak disusun di RPJMN 2015-2019. Tanpa adanya rujukan di 
dokumen RKP, telah terjadi missing link antara RPJMN 2015-2019 dengan dokumen tahunan K/L, 
yaitu Renja K/L dan RKA K/L. Kondisi ini mengakibatkan proses identi kasi output yang menjadi 
target ARG di masing-masing K/L berjalan sesuai dengan tingkat pemahaman K/L. Salah seorang 
responden menjelaskan bahwa pelaksanaan PPRG belum bisa menunjukkan aspek strategis 
dan manfaat dari melakukan analisis gender dan menyusun GBS. Hal ini terjadi karena contoh 
GBS yang disusun banyak terkait dengan penyediaan fasilitas untuk pekerja perempuan tanpa 
disertai penjelasan manfaat dari penyediaan fasilitas penyediaan pekerja perempuan untuk 
meningkatkan TPAK. Kekosongan rujukan ini dipandang akan teratasi dengan adanya Rencana 
Aksi yang secara jelas mencantumkan target dari PPRG, yang mencakup di dalamnya daftar 
output yang menjadi target ARG dan nama K/L pengampunya.

Tantangan yang dihadapi oleh masing-masing K/L penggerak (Bappenas, KPPPA, Kemenkeu) 
telah mengakibatkan K/L Penggerak PPRG belum berperan secara optimal. Kondisi ini berdampak 
pada pelaksanaan penandaan tematik ARG di dua K/L yang menjadi lokus kajian pendalaman, 
yaitu KESDM dan KLHK.

3.2.2 Praktik Penandaan Anggaran di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kementerian LHK, yang merupakan penerima penghargaan APE dengan predikat mentor, memiliki 
komitmen tinggi untuk melaksanakan PPRG di setiap tahunnya. Biro Perencanaan sebagai Ketua 
Pokja PUG aktif melakukan fasilitasi PPRG dari setiap Unit Eselon I KLHK yang berujung pada 
dihasilkannya dokumen Gender Budget Statement oleh setiap Unit Eselon I di KLHK. Selain itu, 
APIP sudah melakukan perannya untuk me-review dokumen GBS yang dihasilkan oleh Satker. 
Namun demikian, ternyata KLHK hanya menghasilkan dua output anggaran perubahan iklim 
yang responsif gender di tahun 2018 dan belum memiliki output anggaran perubahan iklim yang 
responsif gender di tahun 2016 dan 2017 sebagai telah dijelaskan di bagian 3.1.

Dalam proses wawancara dan focused group discussion (FGD), didapatkan informasi bahwa 
adanya faktor human error, dimana operator KRISNA lupa melakukan penandaan anggaran 
responsif gender yang menjadi salah satu faktor penyebab rendahnya jumlah output yang 
ditandai sebagai ARG di aplikasi KRISNA. Hal ini berdampak pada rendahnya jumlah output yang 
ditandai sebagai tema gabungan anggaran perubahan iklim responsif gender. Di sisi lain, Biro 
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Perencanaan KLHK belum memiliki mekanisme untuk mensupervisi proses penandaan yang 
dilakukan oleh operator di masing-masing Unit Eselon 1. Selama ini, Biro Perencanaan KLHK 
baru bisa mengontrol proses PPRG untuk penilaian APE, dimana Biro Perencanaan melakukan 
proses fasilitasi penyusunan Gender Budget Statement oleh setiap Unit Eselon I dan proses 
rekapitulasinya. Akibatnya, di dalam kajian pendalaman ditemukan adanya perbedaan data ARG 
versi DJA dengan data ARG versi KLHK untuk penilaian APE, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 
berikut ini.

Dari data di atas, terlihat bahwa besaran ARG yang disusun KLHK untuk penilaian APE lebih 
besar dibandingkan besaran ARG yang bersumber dari data DJA yang menunjukkan bahwa 
GBS sudah banyak disusun namun sayangnya tidak dibarengi dengan penandaan anggaran di 
aplikasi KRISNA/ADIK. Data ini menunjukkan rendahnya komitmen untuk melakukan penandaan 
anggaran responsif gender. Dalam penilaian APE, indikator besaran anggaran responsif gender 
merupakan salah satu indikator pelaksanaan PUG yang dinilai, namun tidak mensyaratkan K/L 
untuk menggunakan data ARG yang dilaporkan ke DJA sebagai alat veri kasi dari indikator ini. 
Akibatnya, proses PPRG untuk penilaian APE terkesan terpisah dari proses pelaksanaan PPRG 
yang terintegrasi dalam mekanisme perencanaan penganggaran tahunan.

Kelemahan lain yang ditemui di dalam praktik penandaan adalah belum dicantumkannya kode 
output di dalam format Gender Budget Statement, yang mengakibatkan sulitnya melakukan 
penelusuran untuk membandingkan antara output yang sudah ditandai di data DJA dengan 
GBS yang sudah disusun berdasarkan data KLHK. Meskipun terdapat beberapa kelemahan di 
dalam proses penandaan ARG yang mengakibatkan sedikitnya jumlah output tema gabungan, 
besaran ARG yang sudah disusun KLHK menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk 
meningkatkan jumlah output anggaran perubahan iklim responsif gender.

3.2.3 Praktik Penandaan Anggaran di Kementerian ESDM

Kondisi di Kementerian ESDM berbeda dengan KLHK. Pokja PUG belum aktif untuk menjalankan 
perannya memfasilitasi pelaksanaan PPRG di setiap unit Eselon I KESDM, sehingga proses 
pemilihan output yang akan menjadi output ARG, proses penyusunan GBS, maupun proses 
penandaan ARG tidak terkawal. Salah satu penyebab belum optimalnya peran Pokja PUG adalah 
mutasi/ perubahan struktur yang sering dilakukan. Di sisi lain, APIP telah menjalankan perannya 
untuk me-review RKA KL untuk output yang dipilih sebagai output ARG, misalnya output tentang 
jaringan gas untuk rumah tangga. APIP juga telah mengetahui adanya dokumen GBS pada 
kegiatan ini, hanya saja APIP belum mengetahui bahwa perlu dilakukan penandaan tematik ARG 
di aplikasi KRISNA yang dilengkapi dengan dokumen GBS. Akibatnya, APIP tidak mengingatkan 
Unit Eselon I untuk melakukan penandaan pada aplikasi tersebut.

Sumber: DJA dan KLHK (diolah) 

Besaran ARG KLHK (dalam miliar)
Tabel 11

2016 - 183,03

2017 61,36 198,56

2018 31,26 279,192

Tahun Data Penandaan Anggaran DJA Data GBS KLHK
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Proses pelaksanaan PPRG di KESDM bertumpu pada komitmen Unit Eselon I yang antara 
lain ditunjukkan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi dan Balitbang dan Sumber Daya Mineral 
sebagaimana telah dijelaskan di bagian 3.1. Namun, dalam proses wawancara, terungkap bahwa 
proses penandaan yang dilakukan oleh Ditjen Minyak dan Gas Bumi belum konsisten karena 
penandaan dilakukan untuk tahun anggaran 2017, sedangkan di tahun 2018 tidak dilakukan 
penandaan. Dengan mengacu pada Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, maka satu output 
berpotensi untuk dihasilkan/ada di setiap tahunnya sehingga jika sudah ditandai sebagai ARG 
maka mestinya di tahun-tahun berikutnya output tersebut berpotensi ada sehingga, penandaan 
ARG tetap perlu dilakukan. Kondisi ini perlu diperhatikan di dalam proses review penandaan, baik 
yang dilakukan oleh Biro Perencanaan, mitra KESDM di Bappenas, mitra KESDM di Kemenkeu 
dan Inspektorat. Hal lain yang terjadi di KESDM adalah adanya perubahan status Balitbang 
dan Sumber Daya Mineral dari Satuan Kerja menjadi BLU di akhir tahun 2017 yang berdampak 
Balitbang tidak lagi melakukan penandaan anggaran dikarenakan tidak lagi memiliki kegiatan 
yang didanai oleh rupiah murni.

Praktik penandaan di KLHK dan KESDM membawa kepada kesimpulan bahwa kepatuhan K/L 
untuk melakukan penandaan ARG masih kurang. Perpaduan antara belum optimalnya institusi 
yang memiliki peran untuk mengingatkan penandaan dan masih rendahnya kepatuhan K/L 
dalam melakukan penandaan telah berkontribusi signi kan terhadap rendahnya jumlah output 
yang ditandai sebagai tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender.

3.3 Integrasi Gender dalam Output Anggaran Perubahan Iklim

Sejalan dengan Persetujuan Paris, Indonesia telah berkomitmen untuk menjunjung, memajukan 
dan mempertimbangkan kewajibannya terkait dengan hak asasi manusia, hak untuk kesehatan, hak 
masyarakat hukum adat, komunitas lokal, migran, anak- anak, masyarakat dengan kemampuan berbeda, 
masyarakat rentan, dan hak untuk membangun, demikian juga dengan kesetaraan gender, pemberdayaan 
perempuan dan kesamaan antar-generasi. Pelibatan non-party stakeholders (NPS), termasuk pemerintah 
daerah, sektor swasta, masyarakat umum akan dilakukan secara terus menerus.

Integrasi isu gender dalam anggaran perubahan iklim merujuk pada strategi implementasi NDC 
yang telah menetapkan lima sektor prioritas, yang terkait dengan proporsi kontribusinya dalam upaya 
penurunan emisi GRK 29 % dari BAU 2030, yakni: kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian (0.32%), 
industri (0.10%), dan limbah (0.38%).

Dari lima sektor prioritas NDC, KLHK dan KESDM berkontribusi pada tiga sektor, yaitu kehutanan, 
energi, dan limbah. Strategi integrasi isu gender sektor kehutanan, energi dan limbah perlu dilakukan 
berdasarkan analisis gender di masing-masing sektor untuk mengindenti kasi isu kesenjangan gender 
dan dilanjutkan dengan rencana aksi untuk mengatasi isu kesenjangan gender dengan mendesain output 
kegiatan memenuhi 4 aspek, yaitu memastikan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dari masing-masing 
output bagi kelompok perempuan dan kelompok rentan, termasuk masyarakat hukum adat, anak dan 
disabilitas. Dalam aksi mitigasi perubahan iklim, ada dua peran dari perempuan, laki-laki, anak-anak dan 
penyandang disabilitas yang perlu dipertimbangkan, yaitu sebagai aktor perubahan (agent of change) 
maupun sebagai kelompok terdampak dan peneima manfaat. Aspek akses, partisipasi, kontrol bisa 
menjadi daya ungkit kelompok perempuan, laki-laki, anak-anak dan penyandang disabilitas sebagai aktor 
perubahan, sedangkan aspek manfaat terkait erat dengan peran sebagai kelompok penerima manfaat 
yang perlu dipertimbangkan di dalam menyusun dan melaksanakan aksi mitigasi perubahan ikli di sektor 
kehutanan, energi dan limbah.
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Masing-masing unit Eselon I di KLHK maupun ESDM berkontribusi untuk pencapaian NDC di ketiga 
sektor ini sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Pada laporan ini, akan disajikan data 
uji petik hasil penandaan anggaran di ketiga sektor ini. Untuk sektor kehutanan akan disajikan data di 3 
Unit Eselon 1, yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen PDASHL dan Ditjen PSKL. Untuk sektor energi, akan disajikan data 
di Ditjen EBTKE dan Ditjen Minyak dan Gas Bumi. Sedangkan untuk sektor limbah, akan disajikan data di 
Ditjen PSLB3, dan Ditjen PPKL.

Data di masing-masing sektor disajikan dalam dua kategori, yaitu: (i) data kondisi saat ini yang berisi 
daftar ARG yang telah disusun yang dibuktikan dengan keberadaan dokumen GBS ; (ii) rekomendasi 
daftar output yang prioritas untuk menjadi target ARG yang disusun berdasarkan kriteria tertentu yang 
diharapkan menjadi contoh bagaimana menentukan output ARG di tahun anggaran yang akan datang.

Terkait data kategori kedua, yaitu rekomendasi daftar output yang prioritas untuk menjadi target ARG 
maka perlu dipahami bahwa pada dasarnya integrasi gender dapat dilakukan di setiap output anggaran 
perubahan iklim di ketiga sektor ini. Namun demikian, untuk memastikan bahwa integrasi gender telah 
dilakukan pada output yang memiliki daya ungkit tinggi, maka perlu disusun daftar output anggaran 
perubahan iklim yang prioritas dilakukan integrasi gender. Jika semua output yang terdapat di daftar 
prioritas telah responsif gender, maka bisa disusun daftar prioritas kedua, ketiga dan seterusnya sehingga 
semua output anggaran perubahan iklim menjadi responsif gender Oleh karena itu, output-ouput yang 
termasuk dalam kategori kedua diidentifikasi lebih lanjut untuk menghasilkan daftar output prioritas 
untuk diintegrasikan gendernya, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Termasuk dalam daftar output penandaan anggaran perubahan iklim;

2. Termasuk dalam output yang berkontribusi langsung dalam pencapaian sektor prioritas NDC yang 
terkait dg tupoksi KLHK dan KESDM, yaitu sektor kehutanan, energi dan limbah;

3. Merupakan output yang sesuai prioritas ARG, antara lain terkait dengan prioritas pembangunan, 
target SDGs, dan pelayanan kepada masyarakat;

4. Merupakan output yang memiliki daya ungkit untuk pengurangan kemiskinan. 

Temuan di masing-masing sektor dijelaskan berikut ini.

A. Sektor Kehutanan

Sektor Kehutanan memiliki tiga aspek utama, yaitu penanaman dan pemeliharaan, pencegahan 
kebakaran hutan, restorasi gambut. Langkah-langkah signifikan pengurangan emisi di sektor 
kehutanan dilakukan dengan mengambil kebijakan moratorium penebangan hutan primer dan 
pelarangan konversi dari hutan yang tersisa dengan kegiatan pengurangan deforestasi dan degradasi 
hutan, restorasi fungsi-fungsi ekosistem, serta pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk 
perhutanan sosial.

Beberapa isu gender yang penting untuk diperhatikan terkait sektor kehutanan adalah: (i) 
memastikan kesempatan yang sama bagi laki-laki, perempuan dan kelompok rentan lainnya untuk 
dapat terlibat dalam kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk dalam kegiatan Kebun Bibit 
Rakyat (KBR); (ii) memastikan kesempatan yang sama bagi laki-laki, perempuan dan kelompok 
rentan lainnya untuk dapat menjadi anggota Kelompok Tani Hutan dan berhak untuk mendapatkan 
izin kelola perhutanan sosial; (iii) memastikan kesempatan yang sama bagi laki- laki, perempuan dan 
kelompok rentan lainnya untuk dapat terlibat di dalam pengelolaan taman nasional, termasuk di 
dalam kegiatan kemitraan konservasi; (iv) memastikan hak yang sama untuk perempuan dan laki-
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laki masyarakat adat dalam pengelolaan hutan adat; (v) memastikan penanganan konflik tenurial 
dilakukan dengan mengedepankan pendekatan persuasif dan meminimalisir dampak negatif bagi 
kelompok perempuan, anak, dan disabilitas.

Dari sisi manfaat aksi mitigasi di sektor kehutanan, antara lain: (i) akan menjamin ketersediaan air 
yang merupakan salah satu pemenuhan kebutuhan praktis gender dimana perempuan akan sangat 
terbantu untuk menyelesaikan pekerjaan domestiknya secara mudah; (ii) mengurangi kebakaran 
hutan dan lahan yang akan mengurangi beban ganda perempuan untuk merawat anggota keluarga 
yang sakit karena asap; (iii) meningkatkan akses kelompok perempuan untuk mengelola sumber 
daya alam yang berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan perempuan dan keluarganya serta 
berpotensi untuk memenuhi kepentingan strategis gender.

Berikut ini hasil analisis integrasi gender dalam aksi mitigasi perubahan iklim telah dilakukan di tiga 
Ditjen di KLHK, yaitu Ditjen KSDAE, Ditjen PDASHL dan Ditjen PSKL.

Ditjen KSDAE, belum memiliki tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender, 
namun di tiap tahunnya sudah menyusun dokumen Gender Budget Statement sebagaimana 
ditunjukkan oleh tabel berikut ini:

Berdasarkan tabel 12, di tahun 2016-2018, Ditjen KSDAE telah menyusun Gender Budget Statement 
dan data ini juga dilaporkan untuk penilaian penghargaan APE KPPPA. Namun demikian, Ditjen 
KSDAE belum melakukan penandaan ARG di aplikasi ADIK/KRISNA yang mengakibatkan Ditjen KSDAE 
kehilangan kesempatan untuk memiliki tema anggaran perubahan iklim yang responsif gender.

Jika merujuk pada data output anggaran perubahan iklim, maka ada beberapa output yang prioritas 
untuk diintegrasikan isu gendernya sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Sumber: GBS KLHK (diolah)

 Daftar GBS yang disusun Ditjen KSDAE 
Tabel 12

Balai Besar/Balai 
KSDA dan TN 

2016

2016 dan 
2018 

1. Konservasi Sumber Daya
   Alam Hayati 

Tidak 
ditemukan

Pengelolaan Kolaboratif Hutan Konservasi 
Bersama Masyarakat di Sekitar Kawasan 
Konservasi (Bina Daerah Penyangga)

Balai Besar/Balai 
KSDA dan TN 

20171. Konservasi Sumber Daya
   Alam Hayati 

Tidak 
ditemukan

Terciptanya Usaha Ekonomi Produktif di 
Desa Sekitar Kawasan Konservasi Non TN

2. Pengelolaan Taman Nasional Tidak 
ditemukan

Jumlah Desa di Daerah Penyangga 
Kawasan Konservasi yang Dibina

Unit Eselon II/
Satker

Nama Kegiatan Kode Output Output Tahun
Penandaan

20172. Pengelolaan Taman Nasional Tidak 
ditemukan

Terciptanya Usaha Ekonomi Produktif di 
Desa Sekitar TN

Balai Besar/Balai 
KSDA dan TN 

20182. Pengelolaan Taman Nasional Tidak 
ditemukan

Pengelolaan Kolaboratif Hutan Konservasi 
Bersama Masyarakat di Sekitar Taman 
Nasional (Bina Daerah Penyangga)
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Ditjen PDASHL, belum memiliki tema anggaran perubahan iklim yang responsif gender, namun telah 
menyusun GBS di tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, sebagaimana dijelaskan di dalam tabel 
berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2016-2018 Ditjen PDASHL telah menyusun GBS di setiap tahunnya. 
Data ini juga dilaporkan untuk penilaian penghargaan APE KPPPA. Namun demikian, Ditjen PDASHL 
belum melakukan penandaan ARG di aplikasi ADIK/KRISNA yang mengakibatkan Ditjen PDASHL 
kehilangan kesempatan untuk memiliki tema anggaran perubahan iklim yang responsif gender.

Jika merujuk pada data output anggaran perubahan iklim, maka ada beberapa output di Ditjen 
PDASHL yang prioritas untuk diintegrasikan isu gendernya sebagaimana dijelaskan dalam tabel 
berikut ini.

Sumber: Data DJA 2018 (diolah) 

Daftar Prioritas Output untuk Menjadi Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Ditjen KSDAE 
Tabel 13

5421003 Luas Kawasan Konservasi yang 
Dipulihkan

Pengelolaan Kawasan 
Konservasi

5425013 Pemulihan Kawasan Konservasi 
yang Terdegradasi secara 
Kolaboratif Bersama Masyarakat

Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati

Integrasi gender diarahkan untuk memberikan akses 
yang sama kepada laki-laki dan perempuan untuk 
terlibat dalam upaya konservasi masyarakat, dimana 
perempuan dapat mengambil peran dalam 
pemilihan dan pelestarian benih dan memberikan 
kesempatan kepada perempuan untuk 
mengoptimalkan pengetahuan dan 
keterampilannya untuk melestarikan 
keanekaragaman hayati. Selain itu, penting juga 
diberikan kesempatan bagi perempuan untuk 
menggunakan sumber daya alam untuk 
menyediakan makanan dan obat-obatan bagi 
keluarganya. Peran perempuan sebagai aktor 
perubahan lebih menonjol di dalam output ini.

Nama Kegiatan Kode Output Output Deskripsi

5426011 Pemulihan Kawasan Konservasi 
yang Terdegradasi secara 
Kolaboratif Bersama Masyarakat

Pengelolaan Taman 
Nasional

Sumber: GBS KLHK (diolah) 

Daftar GBS yang disusun Ditjen PDASHL
Tabel 14

Balai Pengelolaan 
DAS dan Hutan 
Lindung

2016 dan 
2017

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi 
Lahan, Perencanaan DAS serta 
Pengendalian Kerusakan Perairan 
Darat

Tidak 
ditemukan

Lahan Kritis Berkurang Melalui Rehabilitasi 
di Dalam KPH dan DAS

Balai Pengelolaan 
DAS dan Hutan 
Lindung dan Balai 
Perbenihan 
Tanaman Hutan

2018

2018

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi 
Lahan, Perencanaan DAS serta 
Pengendalian Kerusakan Perairan 
Darat

Tidak 
ditemukan

Tidak 
ditemukan

1. Pembuatan KBR 

2. Pembuatan Bibit di Persemaian 
  Permanen

Unit Eselon II/
Satker

Nama Kegiatan Kode Output Output Tahun
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Ditjen PSKL, belum memiliki tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender, namun 
telah menyusun Gender Budget Statement di tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, sebagaimana 
dijelaskan di dalam tabel berikut ini.

Sumber: Data DJA TA 2018 (diolah) 

Daftar Prioritas Output untuk Menjadi Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender 2018 di Ditjen PDASHL
Tabel 15

5409001 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
Kritis Pada DAS Rawan 
Bencana/Pasca Bencana Secara 

egetatif

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, 
Perencanaan DAS, serta Pengendalian 
Kerusakan Perairan Darat

5409002 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
Kritis Rawan/Pasca Bencana 
Secara Sipil Teknis

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, 
Perencanaan DAS, serta Pengendalian 
Kerusakan Perairan Darat

Integrasi gender diarahkan untuk 
memberikan akses yang sama kepada 
laki-laki dan perempuan untuk 
terlibat dalam upaya rehabilitas hutan 
dan lahan, dimana perempuan dapat 
mengambil peran dalam pemilihan 
dan pelestarian benih dan 
memberikan kesempatan kepada 
perempuan untuk mengoptimalkan 
pengetahuan dan keterampilannya 
untuk melestarikan keanekaragaman 
hayati. Selain itu, penting juga 
diberikan kesempatan bagi 
perempuan untuk melakukan 
kegiatan ekonomi produktif dengan 
memanfaatkan HHBK yang 
diharapkan akan berkontribusi pada 
upaya untuk mengurangi kemiskinan 
di kelompok perempuan. Peran 
perempuan sebagai aktor perubahan 
lebih menonjol di dalam output ini.

Nama Kegiatan Kode Output Output Deskripsi

5409008 Pengembangan HHBK di Hutan 
Lindung

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, 
Perencanaan DAS, serta Pengendalian 
Kerusakan Perairan Darat

5410002 Tersedianya Bibit BerkualitasPenyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, 
Perencanaan DAS, serta Pengendalian 
Kerusakan Perairan Darat

5409016 Penyediaan Bibit ProduktifPenyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, 
Perencanaan DAS, serta Pengendalian 
Kerusakan Perairan Darat

5409017 Rehabilitasi Hutan dan Lahan 
Kritis

Penyelenggaraan Rehabilitasi dan 
Reklamasi Hutan, Rehabilitasi Lahan, 
Perencanaan DAS, serta Pengendalian 
Kerusakan Perairan Darat

5410001 Kebun Benih Semai/Kebun Benih 
Klon/Areal Sumber Daya Genetik

Penyelenggaraan Perbenihan 
Tanaman Hutan

5410002 Tersedianya Bibit BerkualitasPenyelenggaraan Perbenihan 
Tanaman Hutan

Daftar GBS yang Disusun Ditjen PSKL
Tabel 16

Direktorat Bina 
Usaha Perhutanan 
Sosial dan Hutan 
Adat

2016Workshop Pengembangan Usaha 
Hutan Kemasyarakatan, Hutan 
Desa dan Hutan Tanaman Rakyat

Tidak 
ditemukan

Identifikasi dan Intervensi Fasilitasi 
Kelompok Usaha Perhutanan Sosial

Unit Eselon II/
Satker

Nama Kegiatan Kode Output Output Tahun
Penandaan
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Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2016-2018 Ditjen PSKL telah menyusun GBS di setiap tahunnya. 
Data ini juga dilaporkan untuk penilaian penghargaan APE KPPPA. Namun demikian, Ditjen PSKL 
belum melakukan penandaan ARG di aplikasi ADIK/ KRISNA yang mengakibatkan Ditjen PDASHL 
kehilangan kesempatan untuk memiliki tema anggaran perubahan iklim yang responsif gender.

Jika merujuk pada data output anggaran perubahan iklim, maka ada beberapa output di Ditjen 
PDASHL yang prioritas untuk diintegrasikan isu gendernya sebagaimana dijelaskan dalam tabel 
berikut ini.

Unit Eselon II/
Satker

Nama Kegiatan Kode Output Output Tahun
Penandaan

Sumber: GBS KLHK (diolah)

Direktorat 
Penanganan 
Konflik Tenurial 
dan Hutan Adat

2016Diklat Assesor dan Mediator dalam 
Penanganan Konflik Tenurial dan 
Hutan Adat

Tidak 
ditemukan

Pemahaman tentang Identifikasi dan 
Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan 
Adat

Direktorat 
Kemitraan 
Lingkungan

2017Pembentukan Kanal Komunikasi Tidak 
ditemukan

1. Pemahaman Masyarakat tentang 
Penyampaian Berita tentang Lingkungan

2. Terbentuknya Forum Kanal Komunikasi 
Berupa Jurnalis Warga

3. Adanya Peningkatan Peserta Perempuan 
Sebesar 45%

2018Pembentukan Kanal Komunikasi Tidak 
ditemukan

Terbentuk 50 Kanal Komunikasi sebagai 
Jurnalis Warga, atau Kanal Komunikasi 
PSKL Pada Tahun 2018

Daftar Prioritas Output untuk Menjadi Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Ditjen PSKL 2018
Tabel 17

5414003 Luas hutan yang dikelola 
masyarakat menjadi 12,7 juta Ha 
dalam bentuk HKm, HD,HTR, HR, 
Hutan Adat dan Kemitraan

Penyiapan Kawasan Perhutanan Sosial

5415001 Pembentukan kelompok usaha 
perhutanan sosial (HKm, HD, HTR, 
HR, Hutan Adat dan Kemitraan)

Bina Usaha Perhutanan Sosial dan 
Hutan Adat

Integrasi gender diarahkan untuk 
memberikan akses yang sama kepada 
laki-laki dan perempuan untuk menjadi 
anggota Kelompok Tani Hutan/LPHD. 
Selain itu, perempuan perlu diberikan 
kesempatan untuk menyampaikan 
aspirasinya dalam penyusunan 
Rencana Kerja Umum (RKU) dan RKT 
(Rencana Kerja Tahunan) dalam 
pengelolaan hutan pasca izin. 
Selanjutnya, di tingkat pelaksanaan, 
perempuan perlu  diberikan 
kesempatan untuk mengoptimalkan 
pengetahuan dan keterampilannya 
mengelola dan melestarikan hutan . 
Selain itu, penting juga diberikan 
kesempatan bagi perempuan untuk 
melakukan kegiatan ekonomi produktif 
dengan memanfaatkan HHBK maupun 
agroforestry yang diharapkan akan 
berkontribusi pada upaya untuk 
mengurangi kemiskinan di kelompok 
perempuan. Peran perempuan sebagai 
aktor perubahan lebih menonjol di 
dalam output ini.

Nama Kegiatan Kode Output Output Deskripsi

5415002 Pemberian bantuan ekonomi 
produktif perhutanan sosial 
(HKm, HD, HTR, HR, Hutan Adat 
dan Kemitraan)

Bina Usaha Perhutanan Sosial dan 
Hutan Adat

5415003 Pemanfaatan di bawah tegakan 
hutan dalam bentuk agro-forestry 
pada kegiatan KHm, HD, HTR, HR

Bina Usaha Perhutanan Sosial dan 
Hutan Adat

5416001 Jumlah komunitas kemitraan 
lingkungan

Kemitraan Lingkungan dan peran serta 
masyarakat
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B. Sektor Energi

Sektor energi diharapkan berkontribusi untuk mengurangi emisi sebesar 11% melalui pelaksanaan 
empat aspek, yaitu: energi terbarukan, e siensi energi, transportasi dan fuel switching. Integrasi 
gender di sektor energi dilakukan dengan mempertimbangkan perempuan, laki-laki, anak-anak 
dan penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat maupun aktor perubahan dalam bentuk : 
(i) memastikan akses energi di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah 3T, yaitu terpencil, 
terluar dan terdepan; (ii) memastikan dilakukannya konversi energi ramah lingkungan agar tidak lagi 
menggunakan kayu bakar di daerah pedesaan; (iii) memastikan kesempatan yang sama bagi laki-laki 
dan perempuan untuk menjadi aktor perubahan dalam melakukan upaya penyediaan dan e siensi 
energi.

Manfaat yang akan didapatkan jika energi ramah lingkungan tersedia adalah berkurangnya beban 
domestik perempuan untuk mencari kayu bakar, memasak sehingga memiliki waktu lebih yang 
kegiatan produktif lainnya, Selain itu, ketersediaan listrik akan membuat anak-anak bisa belajar di 
malam hari, meningkatkan kesempatan untuk tetap beraktivitas bernilai ekonomi serta mengurangi 
potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Hal penting yang perlu diperhatikan di dalam mengintegrasikan isu gender di sektor energi adalah 
mengoptimakanl potensi yang dimiliki laki-laki dan perempuan dan tidak menambah beban akibat 
peran gender yang dilekatkan kepada perempuan. Selama ini perempuan secara kultural memiliki 
peran gender mengurus rumah tangga, termasuk menyediakan energi untuk memasak. Integrasi 
gender di dalam e siensi energi hendaknya bersifat transformatif, yaitu mengubah relasi gender 
antara laki-laki dan perempuan, antara lain dalam bentuk menyediakan pengetahuan pentingnya 
penghematan energi di rumah tangga dalam rangka membentuk kepedulian dan kontribusi laki-
laki dalam mengurus rumah tangga. Sedangkan integrasi gender di dalam penyediaan energi 
perlu diarahkan untuk meningkatkan pengetahuan kelompok perempuan agar bisa terlibat dalam 
produksi energi ramah lingkungan semisal mikro hidro dan PLTS untuk meningkatkan pendapatan 
perempuan. Hal ini penting untuk dilakukan untuk mengubah stereotipe bahwa sektor energi tidak 
sesuai untuk perempuan.

Berikut ini hasil analisis berdasarkan hasil wawancara mengenai integrasi gender dalam aksi 
perubahan iklim yang telah dilakukan di dua Ditjen di KESDM, yaitu Ditjen EBTKE dan Ditjen Minyak 
dan Gas Bumi. Ditjen EBTKE, belum memiliki tema gabungan anggaran perubahan iklim yang 
responsif gender. Selain itu, Ditjen EBTKE juga belum memiliki output tematik anggaran responsif 
gender karena belum menyusun GBS.

Namun, jika merujuk pada data output anggaran perubahan iklim, maka ada beberapa output di 
Ditjen EBTKE yang prioritas untuk diintegrasikan isu gendernya sebagaimana dijelaskan dalam tabel 
berikut ini.

Nama Kegiatan Kode Output Output Deskripsi

Sumber: Data DJA TA 2018 (diolah) 

Integrasi gender diarahkan untuk 
mengatasi konflik tenurial secara 
persuasif dan tanpa kekerasan. Peran 
perempuan sebagai penerima manfaat 
lebih menonjol di dalam output ini.

5417002 Penyelenggaraan verifikasi hukum 
adat

Penanganan konflik, tenurial dan 
hukum adat
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Ditjen Minyak dan Gas Bumi, telah memiliki tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif 
gender, yaitu untuk anggaran tahun 2017. Output yang ditandai sebagai anggaran perubahan iklim 
yang responsif gender adalah “Infrastruktur Jaringan Gas Bumi untuk Rumah Tangga“. Namun 
demikian praktik penandaan ini belum konsisten dilakukan di tiap tahunnya.

Jika merujuk pada data output anggaran perubahan iklim,maka ada beberapa output di Ditjen 
Minyak dan Gas Bumi yang prioritas untuk diintegrasikan isu gendernya sebagaimana dijelaskan 
dalam tabel berikut ini.

Sumber: Data DJA TA 2018 (diolah) 

Daftar Prioritas Output untuk Menjadi Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Ditjen EBTKE
Tabel 18

5000002 Layanan Pembangunan 
Infrastruktur EBTKE

Perencanaan, Pembangunan dan 
Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi

5000001 Infrastruktur EBTKEPerencanaan, Pembangunan dan 
Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi

Integrasi gender diarahkan untuk 
menyediakan energi ramah lingkungan 
yang akan memberikan manfaat 
penghematan waktu untuk 
menyelesaikan pekerjaan rumah 
tangga dan memberikan kesempatan 
bagi perempuan untuk melakukan 
kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan 
penyediaan energi ramah lingkungan 
perlu dilakukan dengan memberikan 
kesempatan yang sama bagi laki-laki 
maupun perempuan untuk terlibat 
sehingga diharapkan akan 
berkontribusi untuk mengurangi angka 
kemiskinan perempuan. Dalam output 
ini, perempuan berperan baik sebagai 
aktor perubahan maupun sebagai 
penerima manfaat. 

Integrasi gender diarahkan untuk 
mengoptimalkan potensi perempuan 
sebagai aktor perubahan gerakan 
hemat energi, serta meningkatkan 
kontribusi laki-laki di dalam mengurus 
rumah tangga. 

Nama Kegiatan Kode Output Output Deskripsi

5000003 Lampu Tenaga Surya Hemat 
Energi (LTSHE) di Wilayah 
Pedesaan Gelap Gulita

Perencanaan, Pembangunan dan 
Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi

5000004 Pembangkit Listrik Tenaga Surya 
(PLTS) Terpusat di Kawasan 4T

Perencanaan, Pembangunan dan 
Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi

5000005 Pembangkit Listrik Tenaga Mini 
Hidro

Perencanaan, Pembangunan dan 
Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi

Perencanaan, Pembangunan dan 
Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi

5000006 Pembangkit Listrik Tenaga Mikro 
Hidro

Perencanaan, Pembangunan dan 
Pengawasan Infrastruktur Energi Baru, 
Terbarukan dan Konservasi Energi

5000008 Peralatan Efisiensi Energi
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Hasil Kajian Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif  Gender

C. Sektor Limbah

Sektor limbah memiliki tiga aspek pelaksanaan, yaitu pengelolaan sampah domestik dan industri, 
pengelolaan limbah cair domestik, dan pengelolaan limbah cair industri. Integrasi isu gender di 
sektor limbah perlu dilakukan dalam bentuk: (i) meningkatkan akses yang sama bagi perempuan 
dan laki-laki untuk memiliki pengetahuan pentingnya melakukan pengelolaan sampah di tingkat 
rumah tangga; (ii) meningkatkan akses yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menguasai 
teknologi pengolahan limbah rumah tangga.

Sama halnya dengan sektor lain, perlu diperhatikan bahwa dalam mengintegrasikan isu gender 
di sektor sampah, maka perlu dioptimalkan potensi yang dimiliki laki- laki dan perempuan, tanpa 
menambah beban akibat peran gender yang dilekatkan kepada perempuan. Selama ini perempuan 
secara kultural memiliki peran gender mengurus rumah tangga, termasuk masalah pengelolaan 
sampah. Perlu dihindari integrasi gender di dalam pengelolaan sampah dengan mengoptimalkan 
peran perempuan di masyarakat saja yang bersifat sukarela dan tidak berupaya untuk meningkatkan 
peran laki-laki (suami) untuk peduli dan membantu perempuan (istri) di dalam pengelolaan sampah. 
Integrasi gender perlu memiliki karakter transformatif dengan mengubah relasi gender antara 
laki-laki dan perempuan, antara lain dalam bentuk kepedulian dan kontribusi laki-laki di dalam 
pengelolaan sampah rumah tangga serta meningkatkan nilai ekonomi pengelolaan sampah untuk 
meningkatkan pendapatan perempuan.

Berikut ini hasil analisis atas integrasi gender sektor limbah yang telah dilakukan di dua Ditjen di 
KLHK, yaitu Ditjen PPKL dan Ditjen PSLB3.

Ditjen PPKL, belum memiliki tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender, 
namun telah menyusun Gender Budget Statement di tahun anggaran 2016, dan 2017, sebagaimana 
dijelaskan di dalam tabel berikut ini.

Sumber: Data DJA TA 2018 (diolah) 

Daftar Prioritas Output untuk Menjadi Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Ditjen Minyak dan Gas Bumi 2018
Tabel 19

4998001 Infrastruktur Jaringan Gas Bumi 
untuk Rumah Tangga

Perencanaan Pengadaan Pelaksanaan 
dan Pengawasan Pembangunan 
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

4998009 Paket Konversi Minyak Tanah ke 
LPG Tabung 3Kg

Perencanaan Pengadaan Pelaksanaan 
dan Pengawasan Pembangunan 
Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi

 Integrasi gender diarahkan untuk 
menyediakan energi ramah lingkungan 
yang akan memberikan manfaat 
penghematan waktu untuk 
menyelesaikan pekerjaan rumah 
tangga dan memberikan kesempatan 
bagi perempuan untuk melakukan 
kegiatan ekonomi lainnya. Kegiatan 
penyediaan energi ramah lingkungan 
perlu dilakukan dengan memberikan 
kesempatan yang sama bagi laki-laki 
maupun perempuan untuk terlibat. 
Dalam output ini, perempuan berperan 
baik sebagai aktor perubahan maupun 
sebagai penerima manfaat 

Nama Kegiatan Kode Output Output Deskripsi
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Sumber: GBS KLHK (diolah) 

Daftar GBS Ditjen PPKL
Tabel 20

Direktorat 
Pengendalian 
Pencemaran dan 
Kerusakan Pesisir 
dan Laut

2016Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Pesisir dan Laut dari 
Sampah Laut dalam Bentuk 
Gerakan Bersih Pantai di Pulau 
Tidung, Kepulauan Seribu, Jakarta

Tidak 
ditemukan

 Terlaksananya pertemuan koordinasi 
dengan Stakeholders mengenai 
pemulihan kerusakan lingkungan melalui 
gerakan bersih pantai (coastal clean up)

 Terlaksananya aksi pemulihan kerusakan 
lingkungan pesisir dan laut di kawasan 
prioritas

 Terpulihkan kawasan pesisir dan laut dari 
sampah laut

 Terlaksananya penanggulangan 
pencemaran lingkungan pesisir dan laut 
oleh masyarakat

Direktorat 
Pengendalian 
Pencemaran dan 
Kerusakan Pesisir 
dan Laut

2017Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Pesisir dan Laut dari 
Sampah Laut dalam Bentuk 
Gerakan Bersih Pantai di Pesisir 
Pantai Pasir Nan Tigo, Kecamatan 
Koto Tengah, Kota Padang, 
Provinsi Sumatera Barat

Tidak 
ditemukan

 Terlaksananya pertemuan koordinasi 
dengan Stakeholders mengenai 
pemulihan kerusakan lingkungan melalui 
gerakan bersih pantai (coastal clean up)

 Terlaksananya aksi pemulihan kerusakan 
lingkungan pesisir dan laut di kawasan 
prioritas

 Terpulihkan kawasan pesisir dan laut dari 
sampah laut

 Terlaksananya penanggulangan 
pencemaran lingkungan pesisir dan laut 
oleh masyarakat

Unit Eselon II/
Satker

Nama Kegiatan Kode Output Output Tahun

Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2016 dan 2017 Ditjen PPKL telah menyusun GBS. Data ini juga 
dilaporkan dilaporkan untuk penilaian penghargaan APE KPPPA. Namun demikian, Ditjen PPKL 
belum melakukan penandaan anggaran di aplikasi ADIK sehingga kehilangan kesempatan untuk 
memiliki output tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender. Selain itu, GBS 
belum mencantumkan kode output sehingga menyulitkan proses penelusuran data. Jika merujuk 
pada data output anggaran perubahan iklim, maka ada beberapa output di Ditjen PPKL yang prioritas 
untuk diintegrasikan isu gendernya sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Daftar Prioritas Output untuk Menjadi Anggaran Perubahan Iklim 
yang Responsif Gender Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Tabel 21

5458001 Penerapan green transportationPengendalian Pencemaran Udara Integrasi isu gender dilakukan untuk 
mengoptimalkan penerapan green 
transportation agar memberikan 
manfaat dihasilkannya udara yang 
bersih yang akan meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat. Hal ini 
merupakan bentuk dukungan 
pemenuhan kebutuhan praktis gender 
dengan mengurangi beban ganda 
perempuan terkait merawat anggota 
keluarga yang sakit. Peran perempuan 
sebagai penerima manfaat lebih 
menonjol di dalam output ini. 

Nama Kegiatan Kode Output Output Deskripsi
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Hasil Kajian Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif  Gender

Ditjen PSLB3, belum memiliki tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender, 
namun telah menyusun Gender Budget Statement di tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018, 
sebagaimana dijelaskan di dalam tabel berikut ini.

Berdasarkan tabel di atas, di tahun 2016-2018 Ditjen PSLB3 telah menyusun GBS di setiap tahunnya. 
Data ini juga dilaporkan untuk penilaian penghargaan APE KPPPA. Namun demikian, Ditjen PSLB3 
belum melakukan pendanaan di aplikasi ADIK/KRISNA sehingga kehilangan kesempatan untuk 
memiliki output tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender.

Jika merujuk pada data output anggaran perubahan iklim, maka ada beberapa output di Ditjen 
PSLB3L yang prioritas untuk diintegrasikan isu gendernya sebagaimana dijelaskan dalam tabel 
berikut ini.

Nama Kegiatan Kode Output Output Deskripsi

Sumber: Data DJA TA 2018 (diolah) 

5459003 Peningkatan kualitas air sungai 
dengan menurunkan beban 
pencemaran

Pengendalian Pencemaran Udara

5460001 Peningkatan kualitas ekosistem 
pantai lamun, terumbu karang 
dan vegetasi pantai pada kawasan 
pesisir dan laut

Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Pesisir dan Laut

Integrasi isu gender dilakukan untuk 
mengoptimalkan upaya untuk 
mengurangi pencemaran air agar 
menghasilkan air bersih yang 
berkualitas yang akan meningkatkan 
derajat kesehatan masyarakat. Hal ini 
merupakan bentuk dukungan 
pemenuhan kebutuhan praktis gender 
dengan mengurangi beban ganda 
perempuan terkait merawat anggota 
keluarga yang sakit. Peran perempuan 
sebagai penerima manfaat lebih 
menonjol di dalam output ini

Integrasi gender diarahkan untuk 
memberikan akses yang sama kepada 
laki-laki dan perempuan untuk terlibat 
dalam upaya konservasi dan restorasi 
ekosistem dan dan memberikan 
kesempatan kepada perempuan untuk 
mengoptimalkan pengetahuan dan 
keterampilannya untuk melestarikan 
keanekaragaman hayati. Selain itu, 
penting juga diberikan kesempatan 
bagi perempuan untuk melakukan 
kegiatan ekonomi produktif dengan 
memanfaatkan HHBK yang diharapkan 
akan berkontribusi pada upaya untuk 
mengurangi kemiskinan di kelompok 
perempuan. Peran perempuan sebagai 
aktor perubahan lebih menonjol di 
dalam output ini.

5461001 Peningkatan luasan lahan 
terlantar bekas pertambangan 
rakyat yang terpulihkan

Pemulihan Kerusakan Lahan Akses

5462001 Pemulihan Ekosistem GambutPengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lahan Gambut

5462003 Luas lahan gambut yang 
difasilitasi restorasi gambut pada 
7 provinsi rawan kebakaran hutan

Pengendalian Pencemaran dan 
Kerusakan Lahan Gambut

Sumber: GBS KLHK (diolah) 

Daftar GBS yang disusun Ditjen PSLB3
Tabel 22

Setditjen PSLB3 2016Bank Sampah Terpadu Tidak 
ditemukan

Pengelolaan Persemaian Permanen

2017 - 2018Pengelolaan Sampah di Bank 
Sampah Terpadu

Tidak 
ditemukan

Terwujudnya Kegiatan Pengurangan 
Sampah Melalui Bank Sampah yang Diikuti 
Seluruh Pihak

Unit Eselon II/
Satker

Nama Kegiatan Kode Output Output Tahun
Penandaan
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Sumber: Data DJA TA 2018 (diolah)

Daftar Prioritas Output untuk Menjadi Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender di Ditjen PSLB3
Tabel 23

5456002 Pengurangan timbulan sampah melalui pembangunan 
Pusat Daur Ulang (PDU)

Pengelolaan Sampah

5456003 Penanganan sampah melalui penyediaan perangkat 
implementasi pemantauan dan evaluasi kota bersih, 
teduh dan sehat berkelanjutan (ADIPURA)

Konservasi Sumber 
Daya Alam Hayati

Integrasi isu gender dilakukan 
untuk mengoptimalkan peran 
laki-laki dan perempuan di 
dalam daur ulang sampah, 
meningkatkan nilai ekonomi 
kegiatan pengelolaan sampah 
untuk meningkatkan 
pendapatan kelompok 
perempuan, serta meningkatkan 
kesadaran laki-laki untuk terlibat 
dalam pengelolaan sampah 
rumah tangga agar tidak hanya 
dilakukan oleh perempuan saja 

Nama Kegiatan Kode Output Output Deskripsi

5456004 Penyediaan sarana prasarana pengelolaan sampah 
spesifik

Pengelolaan Sampah

5456005 Pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan 
sampah untuk mendukung pengurangan dan 
penanganan sampah di daerah

Pengelolaan Sampah

3.4 Peluang Akselerasi Penandaan Tema Gabungan Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif Gender

Berdasarkan regulasi dan praktik penandaan tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif 
gender, Indonesia telah memiliki komitmen untuk melakukan integrasi gender di dalam anggaran 
perubahan iklim. Namun demikian, komitmen ini belum bisa dilaksanakan secara optimal karena adanya 
beberapa kelemahan di tingkat pelaksanaan penandaan ARG.

Dengan merujuk pada pembahasan sebelumnya, langkah akselerasi jumlah output tema gabungan 
anggaran perubahan iklim yang responsif gender dapat dilakukan dengan dua strategi: (i) Meningkatkan 
kepatuhan K/L untuk melakukan penandaan anggaran mitigasi/adaptasi perubahan iklim dan penandaan 
anggaran responsif gender; (ii) Memperbaiki lingkungan pendukung penandaan anggaran tema gabungan 
anggaran perubahan iklim yang responsif gender.

Perbaikan lingkungan perlu dilakukan melalui tiga metode: Pertama, dilakukan perbaikan mekanisme 
kerja dan peningkatan peran masing-masing K/L Penggerak PPRG di dalam melakukan fasiitasi pelaksanaan 
PPRG. Kedua, sinergi antara institusi yang melakukan fasilitasi penandaan anggaran perubahan iklim 
dan penandaan anggaran responsif gender. Sinergi dapat dilakukan di dua area, yaitu area peningkatan 
kapasitas (kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis) dan area monitoring dan evaluasi. Dalam kegiatan 
peningkatan kapasitas, K/L perlu diberikan pemahaman dan pendampingan bagaimana melakukan 
penandaan tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender. Ketiga, dilakukan perbaikan 
pelaksanaan penandaan anggaran responsif gender. Di dalam proses wawancara, mayoritas responden 
memberikan masukan konstruktif terkait bagaimana melakukan akselerasi jumlah output yang ditandai 
sebagai tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender, termasuk masukan untuk 
perbaikan proses dan mekanisme penandaan anggaran responsif gender sebagaimana disajikan dalam 
tabel 24 berikut ini.

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengakselerasi jumlah output tema gabungan anggaran 
responsif gender dapat dimasukkan ke dalam Gender Action Plan Indonesia sebagai bagian dari 
pelaksanaan COP 23.
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Hasil Kajian Anggaran Perubahan Iklim yang Responsif  Gender

Sumber: Hasil Wawancara (diolah) 

Area Perbaikan Penandaan Anggaran Responsif Gender
Tabel 24

Strategi Implementasi 
PPRG

Perbaikan ini perlu dilakukan untuk memperbaiki praktik saat ini dimana bentuk ada target dan Rencana Aksi yang jelas 
di dalam pelaksanaan PPRG. Akibatnya, masing-masing K/L mengidentifikasi output ARG sendiri dengan mendasarkan 
pada kriteria ARG yang bersifat generik untuk semua sektor. 

Saat ini, Bappenas sedang menyusun RPJMN 2020-2024. Hal ini merupakan momentum yang bagus untuk 
memperbaiki target ARG di masing-masing prioritas pembangunan, yang dilakukan dengan cara merumuskan analisis 
situasi dan isu gender di masing-masing prioritas pembangunan dan merumuskan rencana aksi untuk mengatasi isu 
gender yang telah dirumuskan. Selanjutnya, rencana aksi ini menjadi panduan bagi K/L di dalam 
menyusun/mengidentifikasi output ARG. 

Dalam konteks perubahan iklim, di rancangan teknokratik RPJMN 2020-2024 terdapat di bab 7, yaitu “Membangun 
Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim”. Isu gender untuk bab 7 ini perlu 
dirumuskan dan dilanjutkan dengan penyusunan rencana aksi dan target untuk merespons isu gender ini dan kemudian 
ditindaklanjuti oleh K/L untuk menyusun output ARG yang akan berkontribusi dalam pelaksanaan rencana aksi tersebut. 
Pemilihan isu gender strategis di Bab 7 perlu diselaraskan dengan lima sektor NDC. 

Penyesuaian 
penyusunan ARG, GBS, 
ToR sesuai dengan PP 
17/2017

PP 17/2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional yang didukung oleh aplikasi 
KRISNA telah menjadikan perubahan proses penandaan dilakukan mulai bulan November (t-2) karena akan menjadi 
bahan trilateral meeting. Hal ini berbeda dengan sebelumnya ketika masih menggunakan aplikasi ADIK dimana ADIK 
di-input setelah proses trilateral meeting selesai. Sebagai konsekuensi dari hal ini, maka dokumen GBS juga perlu 
disiapkan lebih awal.

Dalam perkembangan terakhir, pada bulan Mei 2019, Bappenas telah menerbitkan Pedoman Penandaan Anggaran 
Responsif Gender Kementerian/Lembaga. Pedoman ini sudah merespon perubahan mekanisme perencanaan 
penganggaran sesuai dengan PP 17/2017 dan telah membuka peluang dilakukannya penandaan tema gabungan 
sebagaimana dijelaskan di halaman 17. Selain itu, dalam lampiran 2 telah dicantumkan contoh-contoh output hasil 
penandaan ARG TA 2019. Namun demikian, template GBS dan penjelasannya belum menjelaskan perlunya dituliskan 
kode program/kegiatan/output. Ke depannya, pedoman ini perlu disosialisasikan kepada seluruh K/L agar dapat 
dilaksanakan dengan baik. 

Area Perbaikan Deskripsi

Mekanisme K/L Penggerak 
PPRG

Saat ini belum ada Sekretariat Bersama yang mengkoordinasikan pelaksanaan PPRG di K/L. Di tahun 2016, telah disusun 
Kerangka Kerja Bersama yang berisi pembagian peran masing-masing K/L Penggerak, namun belum ada Rencana Aksi 
Tahunan Fasilitasi Pelaksanaan PPRG yang disepakati. Akibatnya, pelaksanaan dari K/L Penggerak untuk memfasilitasi 
pelaksanaan PPRG sangat tergantung dengan komitmen dari masing-masing K/L. Agar penandaan ARG bisa lebih 
dioptimal dipandang perlu dibentuk Sekretariat Bersama dan menyusun rencana aksi tahunan fasilitasi pelaksanaan 
PPRG, termasuk fasiltasi penandaan ARG mulai dari perencanaan sampai evaluasi.

Mekanisme Pendampingan Responden berpandangan pentingnya pengemasan materi PUG dan PUG dan PPRG menjadi sesuai yang penting dan 
menarik misalnya, terkait dengan target SDGs. Selain itu pendampingan yang dilakukan terkait PPRG perlu 
menyesuaikan dengan tahapan perencanaan dan penganggaran. 

Optimalisasi Peran APIP 
untuk me-review dokumen 
GBS 

Sesuai dengan PMK 142/2018, peran review oleh APIP perlu ditingkatkan. Untuk itu, APIP perlu ditingkatkan 
kapasitasnya di dalam mereview dokumen GBS. 

Selain itu, untuk mendukung peran APIP ini, perlu ada menu khusus di aplikasi review RKA K/L yang berisi pertanyaan 
mengenai penandaan anggaran maupun pertanyaan kepada APIP apakah sudah me-review dokumen GBS.

Optimalisasi Peran Jabatan 
Fungsional Anggaran 

Jabatan fungsional anggaran di lingkungan DJA dilantik November 2018. Posisi ini memungkinkan untuk ditambah tugas 
dan fungsinya melakukan analisis tematik APBN, termasuk di dalamnya anggaran perubahan iklim dan anggaran 
responsif gender. Jika ini bisa dilakukan, maka akan membantu proses monitoring dan evaluasi hasil penandaan. 

Pengembangan Reward and 
Punishment

Reward and punishment perlu dikembangkan untuk mengatasi problem implementasi saat ini dimana KL belum 
optimal di dalam melakukan penandaan ARG. Hal-hal yang perlu dilakukan antara lain:

a. Melakukan penyelarasan pelaksanaan penandaan ARG dengan proses penilaian APE, yaitu dengan menggunakan 
ARG yang di-input di KRISNA sebagai sumber data. 

b. Mengembangkan bentuk-bentuk reward yang lain, misalnya SDGs bonds. 

Pengembangan Aplikasi 
KRISNA 

Masukan dari responden untuk aplikasi KRISNA agar memperbaiki hal-hal sebagai berikut:

a. Menyediakan mekanisme untuk mengingatkan, bentuknya adalah belum bisa lanjut ke proses berikutnya jika belum 
dilakukan penandaan anggaran. 

b. Menyediakan mekanisme agar GBS dilampirkan di aplikasi KRISNA dan atau menyediakan template khusus GBS yang 
perlu diisi. 
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4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan dari kajian pembiayaan anggaran perubahan iklim yang responsif gender adalah sebagai 
berikut:

1. Sistem perencanaan penganggaran Indonesia cukup memadai untuk mengimplementasikan 
tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender. Temuan ini didukung oleh tiga 
aspek, yang sudah ada di Indonesia, yaitu: adanya regulasi tentang sinkronisasi perencanaan 
penganggaran yang didukung oleh aplikasi KRISNA, adanya mekanisme dan institusi yang 
memfasilitasi proses penandaan anggaran perubahan iklim maupun anggaran responsif gender, 
serta adanya reward system pelaksanaan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender, yang 
dinamakan dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Namun demikian, masih terdapat kekosongan 
pedoman terkait penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif gender yang berisi kriteria 
untuk mengidentifikasi output-output anggaran perubahan iklim yang prioritas diintegrasikan isu 
gender di dalamnya,

2. Dari sisi implementasi, jumlah output anggaran perubahan iklim responsif gender yang disusun oleh 
K/L masih rendah. Hasil analisis pada saat kajian pendahuluan di lima kementerian (Kementerian 
PUPR, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Pertanian, Kementerian 
Perhubungan dan Kementerian ESDM), menunjukkan bahwa di tahun anggaran 2016 tidak 
ditemukan output untuk tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender. Di tahun 
2017 hanya ditemukan satu output anggaran perubahan iklim yang responsif gender di Kementerian 
ESDM dan di tahun 2018 ditemukan 3 output, yang terdiri dari satu output di Kementerian ESDM, 
satu output di Kementerian LHK dan satu output di Kementerian Perhubungan. Meskipun jumlahnya 
terbatas, adanya output anggaran perubahan iklim yang responsif gender menunjukkan adanya 
komitmen dari Kementerian untuk mengintegrasikan gender dalam aksi mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim. Kondisi ini patut diapresiasi dan menjadi awal yang baik untuk upaya akselerasi 
penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif gender di masa mendatang.

3. Minimnya anggaran perubahan iklim yang responsif gender disebabkan belum optimalnya 
pelaksanaan regulasi dan mekanisme yang ada, mencakup : (i) peran K/L Penggerak PPRG belum 
optimal; (ii) kepatuhan K/L untuk melakukan penandaan ARG masih rendah; (iii) belum sinkronnya 
indikator APE dengan mekanisme perencanaan penganggaran; (iv) belum adanya reward system 
yang memotivasi K/L untuk melakukan penandaan ganda untuk tema gabungan anggaran 
perubahan iklim dan anggaran responsif gender.

4. Integrasi isu gender dalam anggaran perubahan iklim perlu merujuk pada strategi implementasi 
NDC yang telah menetapkan lima sektor prioritas, yaitu dan proporsi kontribusinya dalam upaya 
penurunan emisi GRK 29 % dari BAU 2030, yakni: kehutanan (17.2%), energi (11%), pertanian 
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(0.32%), industri (0.10%), dan limbah (0.38%). Sedangkan untuk adaptasi, komitmen Indonesia 
meliputi peningkatan ketahanan ekonomi, ketahanan sosial dan sumber penghidupan, serta 
ketahanan ekosistem dan lanskap selain juga kondisi untuk ketahanan iklim.

5. Langkah akselerasi jumlah output tema gabungan anggaran perubahan iklim yang responsif gender 
dapat dilakukan dengan dua strategi yaitu: (i) meningkatkan kepatuhan K/L untuk melakukan 
penandaan anggaran mitigasi/adaptasi perubahan iklim dan penandaan anggaran responsif gender: 
dan (ii) memperbaiki lingkungan pendukung penandaan anggaran tema gabungan anggaran 
perubahan iklim yang responsif gender. 

6. Perbaikan lingkungan penandaan anggaran tema gabungan anggaran perubahan iklim yang 
responsif gender perlu dilakukan melalui empat metode, yaitu: pertama, pengembangan pedoman 
integrasi gender dalam aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Pedoman ini perlu disusun 
untuk memudahkan K/L di dalam mengidentifikasi output-ouput anggaran perubahan iklim 
yang prioritas untuk menjadi output anggaran perubahan iklim yang responsif gender beserta 
penjelasan mengenai Climate Gender Budget Statement (CGBS). Kedua, dilakukan perbaikan 
mekanisme kerja dan peningkatan peran masing-masing K/L Penggerak PPRG di dalam melakukan 
fasilitasi pelaksanaan PPRG. Ketiga, sinergi antara institusi yang melakukan fasilitasi penandaan 
anggaran perubahan iklim dan penandaan anggaran responsif gender. Sinergi dapat dilakukan di 
dua area, yaitu area peningkatan kapasitas (kegiatan sosialisasi dan pendampingan teknis) dan area 
monitoring dan evaluasi. Dalam kegiatan peningkatan kapasitas, K/L perlu diberikan pemahaman 
dan pendampingan bagaimana melakukan penandaan tema gabungan anggaran perubahan iklim 
yang responsif gender. Keempat, dilakukan perbaikan pelaksanaan penandaan anggaran responsif 
gender di beberapa area, yang mencakup perbaikan  strategi Implementasi PPRG, Penyesuaian 
penyusunan ARG, GBS, ToR sesuai dengan PP 17/2017, Pengembangan Mekanisme K/L Penggerak 
PPRG, Pengembangan Mekanisme Pendampingan, Optimalisasi Peran APIP, Pengembangan 
Aplikasi KRISNA, Optimalisasi Peran Jabatan Fungsional Anggaran serta Pengembangan Reward 
and Punishment.

4.2 Rekomendasi 

Dari hasil pengolahan data dan analisis yang telah dijelaskan dalam kajian ini, berikut ini adalah 
rekomendasi untuk akselerasi penyusunan anggaran perubahan iklim yang responsif gender yang 
dilakukan dengan penandaan anggaran tematik untuk anggaran perubahan iklim dan anggaran responsif 
gender.

1. Rekomendasi untuk K/L Penggerak PPRG

Kementerian Keuangan

a. BKF perlu: (i) mendorong implementasi penandaan tema gabungan anggaran perubahan iklim yang 
responsif gender, terutama kepada KL yang terkait dengan isu lingkungan; (ii) bersama KPPPA dan 
KLHK sebagai National Focal Point Pengendalian Perubahan Iklim menginisiasi pedoman integrasi 
gender dalam anggaran perubahan iklim, termasuk pedoman penyusunan Gender Climate Budget 
Statement (GCBS); (iii) bersama KPPPA dan KLHK setiap tahunnya melakukan pendampingan dalam 
mengidentifikasi anggaran perubahan iklim yang responsif gender serta melakukan monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaannya.

b. DJA perlu: (i) mengoptimalkan peran sebagai penelaah penandaan tematik anggaran perubahan 
iklim yang responsif gender, dengan menugaskan jabatan fungsional anggaran untuk meningkatkan 
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kualitas dari GBS; (ii) menambahkan fitur review proses penandaan anggaran di aplikasi RKA-KL 
untuk meningkatkan peran aktif APIP; (iii) bersama Bappenas, KPPPA, KLHK mengembangkan 
reward bagi K/L yang menyusun anggaran perubahan iklim responsif gender, antara lain dengan 
menggunakan peluang SDGs bonds.

KPPPA 

Deputi Kesetaraan Gender perlu: (i) melakukan bimbingan teknis yang efektif kepada K/L terkait PPRG, 
sebelum K/L menyusun Renja (sebelum bilateral meeting); (ii) bersama BKF dan KLHK setiap tahunnya 
melakukan pendampingan dalam mengidentifikasi anggaran perubahan iklim yang responsif gender 
serta melakukan monev atas kualitas output dan pelaksanaannya; (iii) merevisi instrumen penilaian 
APE agar memperhatikan kepatuhan dalam melakukan penandaan anggaran serta kualitas maupun 
pelaksanaan GAP dan GBS; (iv) merevisi format GBS dengan menambahkan kolom kode output 
kegiatan. 

KLHK

KLHK  perlu: (i) bersama BKF dan KPPPA menginisiasi pedoman integrasi gender dalam anggaran 
perubahan iklim, termasuk pedoman penyusunan Gender Climate Budget Statement (GCBS); (ii) 
bersama KPPPA setiap tahunnya melakukan pendampingan dalam mengidentifikasi anggaran 
perubahan iklim yang responsif gender serta melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaannya.

Bappenas

a. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan perlu: (i) bersama Deputi 
Kesetaraan Gender, KPPPA, BKF dan KLHK menyusun Rencana Aksi Tahunan Perubahan Iklim 
Responsif Gender untuk dijadikan rujukan oleh K/L sebagai bagian dari pelaksanaan RPJMN 2020-
2024; (ii) monitoring penandaan anggaran perubahan iklim responsif gender pada saat trilateral 
meeting.

b. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan perlu melaksanakan penambahan fitur unggah dokumen 
GBS pada aplikasi KRISNA, sebagai prasyarat penandaan anggaran dan notifikasi pengingat untuk 
melakukan penandaan tema gabungan.

2. Rekomendasi untuk K/L 

Untuk meningkatkan komitment K/L dalam melakukan penandaan anggaran perubahan iklim yang 
responsif gender, perlu: (i) menyusun GBS untuk output perubahan iklim; (ii) proaktif menyampaikan 
rekap penandaan anggaran tematik pada setiap pertemuan trilateral meeting dan perubahannya (jika 
ada); (iii) mewajibkan operator melakukan penandaan; dan (iv) mewajibkan APIP melakukan review.

3. Hasil tema gabungan dapat digunakan sebagai rekomendasi dalam penyusunan Gender Action  
           Plan Indonesia yang akan dikirimkan ke UNFCCC.
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