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Pengarusutamaan 
Gender dalam 
Pemerintahan
Kementerian-kementerian di Indonesia dan pemerintah daerah diamanatkan 
untuk mengimplementasikan pengarusutamaan gender dalam semua 
langkah pembangunan nasional, termasuk perencanaan, penganggaran, 
implementasi, pemantauan, dan evaluasi semua kebijakan dan program. Hal 
ini ditetapkan dalam Instruksi Presiden No. 9/2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional. Peraturan selanjutnya dari 
Kementerian Keuangan mewajibkan semua kementerian dan lembaga 
pemerintah lainnya melaksanakan perencanaan dan penganggaran tahunan 
yang tanggap gender lewat proses dua tahap: melakukan analisis gender dan 
menghasilkan laporan anggaran gender.

TANTANGAN: PERENCANAAN DAN 
PENGANGGARAN TANGGAP GENDER TIDAK 
DILEMBAGAKAN
Kementerian Perdagangan (Kemendag), mitra utama TPSA, juga wajib 
mematuhi kebijakan gender ini. Pada 2010, Kemendag bekerja sama dengan 
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen 

Lokakarya tentang penganggaran dan perencanaan 
yang tanggap gender.
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PPPA) mengeluarkan Panduan Perencanaan dan Penganggaran Tanggap Gender dalam Perdagangan. 
Namun, laporan dari beberapa staf dan pejabat Kemendag mengindikasikan panduan ini belum 
disebarluaskan, sehingga implementasi perencanaan dan penganggaran yang tanggap gender tidak 
memadai dan tidak konsisten di seluruh direktorat.

STRATEGI: PENINGKATAN KAPASITAS MELALUI 
SERANGKAIAN LOKAKARYA
Proyek TPSA bertujuan memastikan bahwa sumber daya proyek memberikan manfaat yang 
berkesetaraan gender. Strategi kesetaraan gender TPSA menerapkan pendekatan pengarusutamaan 
gender dan pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mendorong kesetaraan gender. Meningkatkan 
kesadaran gender di kalangan pemangku kepentingan utama proyek adalah langkah pertama dalam 
mengimplementasikan pendekatan ini. Kemendag memainkan peran kunci dalam mempromosikan 
kesetaraan gender dalam perdagangan. Sebagai mitra utama TPSA, Kemendag harus memiliki 
pengetahuan dan keterampilan mumpuni untuk melakukan peran ini.

Tim gender TPSA bertemu pejabat dan staf Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional (Ditjen 
PEN) pada Maret 2017 untuk menyampaikan pendekatan TPSA dalam mempromosikan kesetaraan 
gender dalam proyek dan, pada saat yang sama, untuk memahami sejauh mana Kemendag telah 
mengimplementasikan perencanaan dan penganggaran tanggap gender. Setelah diskusi awal ini, 
Kemendag meminta bantuan teknis dari TPSA untuk mendukung pengarusutamaan gender.

TPSA menanggapinya dengan merancang dan melakukan tiga kegiatan peningkatan kapasitas, 
dengan keterlibatan penuh Kemen PPPA dalam pelaksanaannya. Hal ini penting karena mandat 
Kemen PPPA adalah memberikan bantuan teknis ke kementerian lain tentang perencanaan dan 
penganggaran tanggap gender. Lokakarya dipresentasikan selama beberapa bulan pada tahun 2017:

1. Lokakarya Kesadaran Gender (23 Mei 2017)  
Lokakarya kesadaran gender yang diselenggarakan selama setengah hari ini memperkenalkan 
konsep dasar gender dan membahas bagaimana peran gender dan isu-isu ketidaksetaraan 
gender mempengaruhi capaian perdagangan internasional. Lokakarya ini dihadiri 24 staf tingkat 
tinggi Kemendag (15 perempuan dan 9 laki-laki) dari berbagai direktorat dan lembaga serta 
kantor Sekretaris Jenderal.

Fanny Astria, Eka Soemarwanto, dan Annisa Fitri Wulandari berpartisipasi di sebuah panel 
dalam pertemuan pemangku kepentingan TPSA, November 2017.
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2. Lokakarya Analisis Gender dalam Perdagangan dan Rantai Nilai (18 Juli 2017)  
Lokakarya ini memperkenalkan peserta pada isu-isu ketidaksetaraan gender dalam konteks 
perdagangan dengan menggunakan alat analisis gender dasar untuk memeriksa rantai nilai 
industri kopi, alas kaki, dan pakaian jadi di Indonesia. Pelatihan ini memungkinkan para peserta 
mengenali nilai analisis gender dalam membangun kebijakan dan perencanaan program berbasis 
bukti yang terkait dengan perdagangan. Acara ini dihadiri 20 staf teknis (17 perempuan dan 3 laki-
laki) dari 10 direktorat.

3. Lokakarya tentang Penganggaran dan Perencanaan Tanggap Gender (11–12 September 2017) 
Tujuan lokakarya ini adalah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan terkait gender dan mata anggaran 
terkait yang dapat dimasukkan dalam rencana dan anggaran tahunan Kemendag. Dua puluh 
satu peserta (14 perempuan dan 7 laki-laki) dari sembilan direktorat dan Kemen PPPA menghadiri 
acara ini.

Selain itu, TPSA menyelenggarakan lima forum untuk meningkatkan kesadaran dan memfasilitasi 
diskusi dan berbagi informasi tentang gender dan perdagangan. Perwakilan Kemendag menghadiri 
kelima forum tersebut.

HASIL: PENINGKATAN KESADARAN GENDER
Kegiatan peningkatan kesadaran TPSA berdampak pada staf Kemendag. Eka Soemarwanto adalah 
pendukung awal pengarusutamaan gender di direktoratnya dan di Kemendag.1 Ia berpartisipasi di 
ketiga lokakarya gender dan tiga dari lima forum yang diadakan. Diskusi gender dan pengaruhnya 
terhadap capaian perdagangan adalah hal baru bagi Eka. Ia menjadi sadar bagaimana kesetaraan 
gender telah menjadi persyaratan penting dalam perdagangan internasional.

“Mempromosikan kesetaraan gender 

adalah tren global. Pasar global akan 

memverifikasi apakah eksportir Indonesia 

menerapkan kesetaraan gender dalam 

cara kerja bisnisnya. Isu-isu ketidaksetaraan 

gender mungkin tidak terlihat di kantor 

Kemendag dan staf mungkin tidak menyadari 

bahwa hal tersebut terjadi. Demikian pula, 

ketidaksetaraan gender mungkin tidak terlihat 

jelas di perkotaan seperti Jakarta, tetapi di 

daerah pedesaan seperti di pertanian kopi, 

ketidakadilan gender sangat jelas.”—Eka Soemarwanto

Sebagai kepala seksi, Eka memastikan kesetaraan gender diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan 
dan sumber daya yang memadai dialokasikan untuk tujuan ini. Ia pun mengingatkan timnya untuk 
membuat anggaran yang tepat sehingga staf perempuan dapat berpartisipasi. “Kita memahami 
peserta perempuan membutuhkan transportasi yang sesuai ketika pergi ke lapangan. Kita memiliki 
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beberapa staf perempuan yang sedang hamil dan ingin berpartisipasi dalam kegiatan, jadi kita harus 
memikirkan logistik ramah-perempuan,” kata Eka kepada timnya.

Meski TPSA memberikan peningkatan kapasitas dan bantuan teknis untuk pengarusutamaan gender, 
Eka kesulitan mengintegrasikan isu gender di Kemendag, bahkan di direktoratnya sekalipun. Ia 
menemukan pelatihan kesetaraan gender, misalnya, relatif mudah dilaksanakan, tetapi melakukan 
analisis gender dan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam perencanaan dan penganggaran 
program-program masa depan bukan hal gampang.

“Pelatihan kesadaran gender penting dan 

diperlukan untuk semua pejabat Kemendag, 

karena staf mengikuti apa yang pemimpinnya 

katakan. Jika para pemimpin tidak melihat 

kesetaraan gender sebagai prioritas, 

maka staf tidak akan menaruh perhatian 

pada isu ketidaksetaraan gender dalam 

pekerjaan mereka.” —Eka Soemarwanto

Meskipun lambat kemajuan dalam mempromosikan kesetaraan gender di Kemendag, Eka melihat 
pelatihan TPSA telah membantu lebih banyak staf memahami konsep-konsep gender dan mengakui 
pentingnya pengarusutamaan gender.

“Baru saat mengikuti pelatihan TPSA 

tentang perencanaan dan penganggaran 

tanggap gender saya mengetahui tentang 

persyaratan Presiden untuk semua badan 

pemerintah melakukan pengarusutamaan 

gender dalam kebijakan, program, dan 

anggaran. Presentasi mengenai isu-isu 

ketidaksetaraan gender di Indonesia dan 

dalam pemerintahan di Indonesia telah 

membuka mata saya. Saya jadi paham tentang 

lazimnya masalah ketidaksetaraan gender di 

negara ini.” —Fanny Astria
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Fanny Astria berpartisipasi dalam lokakarya 
kesadaran gender, lokakarya perencanaan dan 
penganggaran tanggap gender, dan sebuah 
forum tentang hambatan berbasis gender di 
industri pakaian jadi.2

Lokakarya kesadaran gender membuka mata 
Fanny, karena ini pertama kalinya ia mendengar 
bagaimana gender mempengaruhi capaian 
perdagangan. Meski ia pernah belajar tentang 
feminisme di perguruan tinggi, lokakarya gender 
TPSA membuat hubungan antara konsep-konsep 
teoritis dan pengaruhnya secara nyata terhadap 
capaian sosial dan ekonomi. Ia percaya staf 
Kemendag perlu mengetahui dan memahami 
dampak gender terhadap perdagangan.

Setelah lokakarya, Fanny dan beberapa peserta lainnya menyusun strategi untuk membuat program 
tanggap gender pada 2019. “Kami ingin menerapkan pengetahuan kami tentang perencanaan 
tanggap gender. Kami mungkin belum memiliki pendekatan paling canggih, tetapi kami pikir dapat 
mengambil langkah demi langkah. Kami ingin melakukan perubahan, meskipun kecil,” kata Fanny.

Marolop Nainggolan menyampaikan sambutan pada 
lokakarya Mei 2017 tentang kesadaran gender.

“Setelah memperoleh lebih banyak 

pengetahuan dan kesadaran tentang isu 

ketidaksetaraan gender melalui pelatihan 

gender yang diberikan TPSA, saya mendorong 

nilai kesetaraan gender terhadap staf saya. 

Saya membagi peran dan tanggung jawab 

secara merata antar staf, baik untuk laki-

laki maupun perempuan. Beberapa kali, ada 

staf yang melakukan praktik bias gender di 

kantor. Sebagai contoh, beberapa staf laki-

laki orang membuat komentar atau lelucon 

seksis yang tidak sensitif dan merendahkan 

perempuan. Saya mendorong staf perempuan 

mengekspresikan ketidaksetujuan mereka dan 

melaporkannya ke saya, sehingga saya bisa 

menanganinya.” —Annisa Fitri Wulandari
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Annisa Fitri Wulandari berpartisipasi dalam lokakarya tentang analisis gender dalam rantai nilai serta 
perencanaan dan penganggaran tanggap gender dan menghadiri forum tentang hambatan berbasis 
gender di industri pakaian jadi.3

Seperti Eka dan Fanny, Annisa tidak pernah menghadiri pelatihan gender, sehingga topik pada 
lokakarya  yang diselenggarakan TPSA adalah hal baru baginya. Ia terkesan pada keterkaitan 
kegiatan dan studi kasus di tiap sesi dan mengarah ke topik di sesi berikutnya. “Ini memudahkan saya 
mendapatkan gambaran menyeluruh tentang masalah ketidaksetaraan gender dalam perdagangan,” 
kata Annisa. Ia juga mengapresiasi kehadiran pengusaha perempuan yang didukung TPSA berbicara 
di lokakarya dan berbagi pengalaman mereka.

Meski Annisa belum menerapkan perencanaan dan penganggaran tanggap gender di bagiannya, ia 
mencoba menerapkan apa yang dipelajarinya tentang kesetaraan gender dalam manajemen staf.

Marolop Nainggolan adalah Wakil Direktur Kerjasama Pengembangan Ekspor pada awal proyek 
TPSA dan dialah yang meminta penyelenggaraan lokakarya pertama tentang kesadaran gender. Ia 
berharap Kemendag akan dapat mempertahankan perubahan yang dihasilkan dari bantuan teknis 
TPSA tentang pengarusutamaan gender di seluruh kementerian.

PEMBELAJARAN YANG DIPEROLEH: DIBUTUHKAN PELATIHAN 
UNTUK MANAJEMEN SENIOR
Staf Kemendag berbagi pengamatan dan pembelajaran mereka bagaimana mempertahankan 
kemajuan yang telah dicapai dalam pengarusutamaan gender. 

Eka mengatakan upaya advokasi pengarusutamaan gender di Kemendag harus dilakukan secara 
reguler. Koordinasi antar direktorat sangat penting guna mempertahankan peningkatan kapasitas 
dalam pengarusutamaan gender. Pergantian direktur sering membuat staf sulit menerapkan apa yang 
telah mereka pelajari, terutama mengenai perencanaan dan penganggaran yang tanggap gender, 
karena hal itu membutuhkan komitmen dari atasan. Fanny, Annisa, dan Marolop memiliki pandangan 
yang sama. Seperti dikatakan Annisa, “Saya pikir pelatihan kesadaran gender akan sangat strategis 
bagi mereka yang berada di manajemen lapisan atas, karena mereka berada dalam posisi menjadikan 
pengarusutamaan gender sebagai prioritas di Kementerian Perdagangan.”

CATATAN AKHIR

1 Ia saat ini adalah Asisten Wakil Direktur untuk Mitra Non-Pemerintah di Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor, tetapi 
sebelumnya adalah Kepala Bagian untuk Bagian Benua Amerika dari Direktorat tersebut pada saat ia berpartisipasi dalam 
kegiatan TPSA terkait gender.

2 Ia bekerja di Direktorat Kerjasama Pengembangan Ekspor saat lokakarya tetapi kemudian mengambil cuti panjang untuk 
ikut dengan suaminya yang bertugas di luar negeri.

3 Saat ini ia adalah Kepala Seksi Layanan Informasi di Biro Hubungan Masyarakat. Dia adalah kepala bagian di Badan 
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi pada saat lokakarya.


