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KATA PENGANTAR 
 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, 
Prosiding Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (Pug) dalam Rangka 
“Practical Gender Concerns” Bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan telah terselesaikan dengan baik. Prosiding ini merupakan hasil dari 
peningkatan kapasitas yang telah dilaksanakan kerjasama  antara Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan dan UNDP-CIWT yang dilaksanakan di Hotel Santika Premiere 
ICE BSD City Tangerang pada tanggal 20 – 22 September 2022. Tujuan dari 
peningkatan kapasitas ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan tentang Konsep 
Gender dan penghapusan stereotip gender di kalangan staf Ditjen Gakkum LHK 
sesuai dengan pelaksanaan Milestone ke-III Roadmap PUG Ditjen Gakkum LHK 
dengan Indikator Kinerja 20 (Dua Puluh) Staf Ditjen Gakkum LHK terpilih sebagai 
Gender Champion dan Terlatih untuk Menjadi Fasilitator Gender dan Anggota Sub 
POKJA PUG. 

Penghargaan dan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang 
telah berperan langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan Prosiding ini. 
Semoga Prosiding ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Amiin. 

                                                                                                                 

                                    Jakarta, 4 Oktober 2022 

Sekretaris Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum LHK 

                                                                                                        

               

                                          Dwi Januanto Nugroho 
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BAB I. PENDAHULUAN 
 

A. LATAR BELAKANG 
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (Ditjen Gakkum LHK) sebagai unit kerja di Kementerian Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan (KLHK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 

Tahun 2020 tentang KLHK, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 

tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK, memiliki tugas menyelenggarakan 

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum 

lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk di dalamnya adalah penegakan 

hukum terhadap tindak kejahatan peredaran dan perdagangan illegal tumbuhan 

dan satwa liar (TSL) yang dilindungi di Indonesia. Kerja Ditjen Gakkum LHK 

antara lain pelaksanaan operasi TSL, bahkan hingga penegakan hukum 

pidana.  

Komitmen Ditjen Gakkum LHK dalam mengupayakan PUG bukanlah 

jargon atau cita-cita semata. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan 

para pengambil keputusan dalam jajaran Ditjen Gakkum LHK telah menerapkan 

PUG dalam tugas utama dan fungsi setiap unit. Komitmen Ditjen Gakkum LHK 

dituangkan dalam Roadmap PUG 2020-2024 yang didalamnya berisi rencana 

kegiatan dan target yang akan dicapai per tahunnya. Permasalahan yang 

selama ini terjadi dalam percepatan PUG dan pelaksanaan Perencanaan dan 

Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di Ditjen Gakkum KLHK adalah 

belum memadainya kapasitas pejabat/staf dalam mengimplementasikan 

“Practical Gender Concern” terutama bidang Penegakan Hukum Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan. 

Dalam upaya menindaklanjuti permasalahan tersebut telah 

dilaksanakannya Kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi Konsep Gender dan 

Penghapusan Stereotip Gender di Tahun 2020 kepada 40 Orang Staff Ditjen 

Gakkum LHK dengan Data Terpilah (Sex Aggregated Data) peserta terdiri 26 

Orang Pria dan 14 Orang Wanita,  yang selanjutnya oleh Sub Kelompok Kerja 

PUG Ditjen Gakkum LHK dinilai perlu untuk mengembangkan Pedoman PUG 

KLHK agar lebih spesifik peruntukannya di bidang Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan proses diskusi bertahap dan 

masukan akhir sehingga tersusun 3 (Tiga) Modul dan Bahan Ajar serta 1 (satu) 

Modul Kampanye yang Responsif Gender. Penggunaan masing masing Modul 
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dan Bahan Ajar ini di dalam Peningkatan Kapasiitas PUG akan disesuaikan 

dengan peruntukan Modul dan Bahan Ajar masing masing, oleh karena itu 

dilakukan secara bertahap sehingga pencapaian kegiatan peningkatan 

kapasitas pejabat/staf akan lebih memadai ke depannya dalam 

mengimplementasikan “Practical Gender Concern” terutama bidang 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 
B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud diadakannya kegiatan Peningkatan Kapasitas 

Pengarusutamaan Gender (PUG) rangka Mengimplementasikan  “Practical 

Gender Concern” bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, yaitu untuk meningkatkan pengetahuan tentang Konsep Gender 

dan penghapusan stereotip gender di kalangan staf Ditjen Gakkum LHK sesuai 

dengan pelaksanaan Milestone ke-III Roadmap PUG Ditjen Gakkum LHK 

dengan Indikator Kinerja 20 (Dua Puluh) Staf Ditjen Gakkum LHK terpilih 

sebagai Gender Champion dan Terlatih untuk Menjadi Fasilitator Gender dan 

Anggota Sub POKJA PUG. Oleh karena itu, Peningkatan Kapasitas PUG  yang 

dilakukan secara bertahap antara lain melalui Pembentukan Koordinator 

Fasilitator yang kedepan dapat fokus untuk memfasilitasi Peningkatan 

Kapasitas PUG bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

baik di Satuan Kerja Masing masing maupun di Unit Pelaksana Teknis Balai 

Gakkum LHK, selanjutnya Peningkatan Kapasitas PUG untuk Jabatan 

Fungsional Perencana dan/atau staf yang bertugas di bidang perencanaan 

pada Satuan Kerja di Pusat yang dapat memahami Modul dan Bahan Ajar 

PPRG dan sanggup untuk membuat Gender Analytical Pathway (GAP) dan 

Gender Budget Statement (GBS). Terakhir Modul dan Bahan Ajar Kampanye 

yang Responsif Gender lebih difokuskan kepada Tim Pengelola Media. 

Setelah Pelaksanaan keseluruhan Peningkatan Kapasitas PUG Ditjen 

Gakkum LHK, perlu ditetapkan Gender Champion lingkup Ditjen Gakkum LHK, 

melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal dengan ketentuan Assesment untuk 

Koordinator Fasilitator sudah menguasai dan mengimplementasikan Modul, 

Bahan Ajar serta Kampanye Responsif Gender bidang penegakan hukum 

lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya terkait TSL. 

Adapun Pelatihan Intensif di dalam Peningkatan Kapasitas PUG 

dilakukan secara bertahap antara lain : 
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a) Fase Pertama, Peningkatan Kapasitas dan Pembentukan Koordinator 

Fasilitator PUG; 

b) Fase Kedua, peningkatan Kapasitas PUG dengan UPT Gakkum LHK 

Wilayah Bagian Barat 

c) Fase Ketiga, peningkatan Kapasitas PUG dengan UPT Gakkum LHK 

Wilayah Bagian Timur 

d) Fase Keempat, peningkatan kapasitas PUG untuk Perencana di Satker 

Pusat 

e) Fase Kelima, peningkatan kapasitas PUG untuk Tim Pengelola Media 

Pusat dan UPT 

 

C. PENYELENGGARAAN 
Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG) rangka 

Mengimplementasikan  “Practical Gender Concern” bidang Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu 

tanggal 20 – 22 September 2022 bertempat di Hotel Santika Premiere ICE BSD-

City, Tangerang. Kegiatan ini terselenggara atas kerja sama antara Direktorat 

Jenderal Penegakan Hukum LHK dan Combating Illegal Wildlife Trading 

(CIWT) GEF-UNDP. 

 
D. FASILITATOR DAN PESERTA 

1. Fasilitator peningkatan kapasitas yaitu Prof. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si 

2. Peserta peningkatan kapasitas adalah: 

a. Damayanti Ratunanda, ST., M.Eng.Sc, Kepala Bagian Program, 

Evaluasi, Hukum dan Kerja Sama Teknik. 

b. Anny Meilani, S.Hut, Kepala Pengelolaan Kinerja, Biro Perencanaan 

KLHK. 

c. Ernawati Eko Hartono, S.Hut., M.Si, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, 
Biro Perencanaan KLHK 

d. Osten Sianipar, S.H., M.Si, Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya. 
e. Yuli Yanti, S.E, M.M., Kasubag Tata Usaha, Sekretariat Ditjen Gakkum 

LHK. 

f. R.A Arya Ramaniya Numitta, S.Sos, M.Si, Kepala Subbagian Tata 

Usaha, Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi 

LHK 

g. Rini Puspita Sari, S.Hut, Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat 

Pencegahan dan Pengamanan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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h. Thomson Situmorang, S.Sos, M,M,. Kepala Subbagian Tata Usaha, 

Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

i. Yogi Puspita Sari, S.Si, M.Env, Kepala Subbagian Tata Usaha, 

Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. 

j. Suhut Hesaki, S.Hut, M.Si. Kasubag Tata Usaha, Balai Gakkum LHK 

Wilayah Sumatera. 

k. H. Murdiyono, S.Hut, Kasubag Tata Usaha, Balai Gakkum LHK Wilayah 

Jabanusra 

l. David Muhammad, S.Sos, M.Hut, Kasubag Tata Usaha, Balai Gakkum 

LHK Wilayah Kalimantan. 

m. Kahar, SE, M.A.P,. plt. Kasubag Tata Usaha, Balai Gakkum LHK 

Wilayah Sulawesi 

n. Heri Prasetyadi, Plt. Kasubag Tata Usaha, Balai Gakkum LHK Wilayah 

Maluku Papua 

o. Setyo Rini Utami, S.P, Perencana Pertama pada Dit. Penegakan Hukum 

Pidana LHK 

p. Asbiyal Nurdin, S.E., Perencana Pertama pada Setditjen Gakkum LHK 

q. Irman Indrawati, Pengolah Data pada pada Setditjen Gakkum LHK 

r. Ghusnun Khairunnisa, S.Hut., Perencana Pertama pada Setditjen 

Gakkum LHK 

s. Nurul Hofiah, S.Hut., Perencana Pertama pada Setditjen Gakkum LHK 

t. Zunita Fadhilah Kusumawati, S.Hut., Perencana Pertama pada Setditjen 

Gakkum LHK 

u. Dyah Prakasita Afifah, S.Hut., Analis Data pada Setditjen Gakkum LHK 

v. Octa Dandy Saiyar, SE, MM., Analis Data pada Setditjen Gakkum LHK 

 

E. SAMBUTAN – SAMBUTAN 
 
Yang Saya Hormati, 
1. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan 

Politik, Universitas Sebelas Maret; 

2. Para Kasubbag TU, lingkup DItjen Penegakan Hukum LHK; 

3. Bapak/Ibu para peserta Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan 

Gender bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.  

Selamat Pagi dan Salam Sejahtera bagi kita semua.  

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan YME atas 

Karunia dan Rahmat-Nya, sehingga kita semua dapat bersama pada hari ini 

dalam keadaan sehat wal-afiat, untuk menghadiri Acara “Peningkatan 
Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan” 

 

Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang saya hormati, 

Izinkan saya memperkenalkan Diri, Sekretaris Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dwi Januanto 
Nugroho.  Seperti yang kita ketahui, komitmen Ditjen Gakkum LHK dalam 

mengupayakan Pengarusutamaan Gender (PUG) bukanlah jargon atau cita-

cita semata. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para pengambil 

keputusan dalam jajaran Kementerian LHK telah menerapkan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam tugas utama dan fungsi setiap unit. 

Komitmen Ditjen Gakkum LHK dituangkan dalam Road Map PUG 2020 s.d 

2024 yang didalamnya berisi rencana kegiatan dan target yang akan dicapai 

per tahunnya. Oleh karena itu diperlukan percepatan Pengarusutamaan 

Gender (PUG), Ditjen Gakkum LHK di dalam mengimplementasikan “Practical 

Gender Concern” terutama bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan, melalui Kegiatan “Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan 
Gender (PUG) bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan” sehingga dapat meningkatkan pengetahuan tentang Konsep 

Gender dan Penghapusan Stereotip Gender di Kalangan Staf Ditjen Gakkum 

KLHK. 

 

Bapak, Ibu, Para Hadirin sekalian. 

Di dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Ditjen Gakkum KLHK 

berpedoman pada Peraturan Menteri LHK Nomor P.31 tahun 2017 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan. Capaian Kinerja yang dicapai antara lain yaitu melalui 

dukungan Kelembagaan, antara lain pembentukan Sub Kelompok Kerja PUG 

Ditjen Gakkum KLHK melalui SK Direktur Jenderal Gakkum LHK 
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Bapak, Ibu, Para Hadirin sekalian. 

Capaian Penghargaan Pengarusutamaan Gender (PUG), Direktur Jenderal 

Penegakan KLHK Mendapat 3 (Tiga) kategori penghargaan di kategori inovasi, 
integritas & kepemimpinan gender di Asia Environmental Enforcement 

Awards tahun 2019 dan Penghargaan Tingkat Utama lingkup Kementerian LHK 

di Tahun 2020.  

 

Bapak, Ibu, Para Hadirin sekalian. 

Akhir kata, saya berharap semoga kegiatan ini dapat memberikan manfaat yang 

besar bagi proses terciptanya Agent Of Change Pengarusutamaan Gender 

(PUG) Ditjen Gakkum KLHK melalui “Peningkatan Kapasitas 
Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Penegakan Hukum Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan”. Tidak lupa saya menyampaikan selamat berdiskusi 

dan semoga sukses bagi seluruh peserta dan pendukung kegiatan ini. Terima 

kasih atas perhatian dan kerjasamanya. 

 

Dengan mengucapkan Bismillahirohmanirohim, Acara “Peningkatan 
Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG) bidang Penegakan Hukum 
Lingkungan Hidup dan Kehutanan” secara resmi saya buka.  

Wassalamualaikum Wr, Wb. 

 
Sekretaris Direktorat Jenderal  

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
 
 
 

Dwi Januanto Nugroho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

BAB II. KEGIATAN HARI I 
 

Materi hari pertama pelatihan, meliputi : 

1. Harapan peserta terhadap pelatihan; 

2. Evaluasi awal diberikan kepada masing-masing peserta; 

3. Kebijakan publik responsif gender; 

4. Konsep keadilan gender; 

5. Konsep kesetaraan gender; 

6. Konsep seks (jenis kelamin); 

7. Konsep konstruksi sosial budaya; 

8. Konsep peran, tanggung jawab, dan fungsi dalam gender; 

9. Penugasan untuk hari kedua, terkait dengan diskriminasi gender. 

 

Metode peningkatan kapasitas yang digunakan oleh fasilitator adalah 

ceramah, diskusi, peragaan, latihan/praktek, instruksi kerja, studi kasus, 

permainan, bermain peran, in-tray, simulasi dan online learning. 

Sebelum memulai kegiatan, peserta diminta untuk menuliskan harapan 

dan kekhawatiran dalam mengikuti pelatihan ini. Berikut dokumentasi foto 

harapan dan kekhawatiran dari peserta dalam mengikuti pelatihan ini. 
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PRESENTASI KEBIJAKAN PUBLIK RESPONSIF GENDER 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

G A K K U M K L H KG A K K U M  K L H K G A K K U M _ K L H KD I T J E N G A K K U M . K L H K G A K K U M . M E N L H K . G O . I D

MENGAPA	KEBIJAKAN	PUBLIK	RESPONSIF	
GENDER	PENTING?

Modul	1– Bab	I

Tujuan:
1. Menjelaskan	tentang	capaian	hasil	pembangunan	resposif	gender	di	Indonesia
2. Menjelaskan	tentang	kebijakan	pemerintah	Indonesia	dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
3. Menjelaskan	tentang	komitmen	global	dalam	mewujudkan	keadilan	dan	kesetaraan	gender
4. Menjelaskan	tentang	komitmen	KLHK	terkait	gender
5. Menjelaskan	tentang	komitmen	GAKKUM	terkait	gender

Pembangunan harus merespon perbedaan 
kebutuhan Lk & Pr:
- Kebutuhan spesifik
- Kebutuhan praktis
- Kebutuhan Strategis

Pembangunan harus memberi kesamaan kepada Pr
dan Lk (termasuk kelompok marginal): 
- Akses
- Partisipasi
- Kontrol
- Manfaat

Apakah pembangunan sudah ADIL dan SETARA?

ADIL SETARA/INKLUSIF:
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1. CAPAIAN HASIL PEMBANGUNAN RESPONSIF GENDER

Gambar 1.2. Indeks Pembangunan Gender Tahun 2018 

Capaian IPG dan IDG Indonesia menunjukkan bahwa upaya pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keadilan dan
kesetaraan gender belum seoptimal negara lain dan memberikan manfaat yang setara bagi perempuan dan laki-laki. 
Oleh karena itu, pembangunan harus dirancang agar menjadi responsif gender. 
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KENAPA HARUS ADIL GENDER DAN INKLUSIF?

PRAKTEK DISKRIMINASI GENDER MASIH TERJADI

1. Stereotip/ 
pelabelan negatif

2. Sub-Ordinasi 3. Beban Ganda 4. Marginalisasi 5. Kekerasan berbasis
gender

Kesenjangan terjadi dan semakin tajam pada kelompok marginal 
Kesenjangan dapat dilihat dari data terpilah gender

G A K K U M K L H KG A K K U M  K L H K G A K K U M _ K L H KD I T J E N G A K K U M . K L H K G A K K U M . M E N L H K . G O . I D

2. Komitmen Global Tentang Gender

3.1. CEDAW
q CEDAW atau Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi
terhadap Perempuan ditetapkan
pada tahun 1979 dan mulai berlaku
sejak 3 Desember 1981 yang diikuti
oleh 180 negara konvensi anggota
PBB. 

q Dalam konvensi tersebut ditetapkan
prinsip-prinsip universal persamaan
hak antara laki-laki dan perempuan
dalam semua bidang kehidupan, 
yaitu: (a) Prinsip persamaan
substantif; (b) Prinsip non 
diskriminasi; dan (c) Prinsip
kewajiban negara.

3.2. Beijing Platform for Action
q Beijing Platform for action merupakan

agenda pemberdayaan perempuan
untuk menghilangkan semua hambatan
bagi partisipasi aktif perempuan di 
semua bidang kehidupan publik dan
pribadi di bidang ekonomi, sosial, 
pengambilan keputusan budaya dan
politik. 

q Untuk itu, prinsip kekuasaan dan
tanggung jawab bersama harus
ditetapkan antara perempuan dan laki-
laki di lingkungan rumah tinggal, di 
tempat kerja, di komunitas nasional
maupun internasional. 

3.3. Sustainable Development Goals (SDGs)

q Gender masuk dalam SDGs Point 5, yaitu
mencapai kesetaraan gender dan
memberdayakan semua perempuan dan
anak perempuan.  Tujuan ini berbicara
tentang mengakhiri kekerasan dan
diskriminasi terhadap perempuan dan
memastikan mereka memiliki kesempatan
yang sama dalam segala aspek kehidupan
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KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

3. Komitmen Nasional Tentang Gender

1.  Ratifikasi Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women dengan mengeluarkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi
Terhadap Wanita. 

2.  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana setiap
kementerian, lembaga pemerintah non Departemen, Gubernur, Bupati ataupun Walikota harus mengintegrasikan gender ke
dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas pokok
dan fungsi masing-masing. 

3.  Surat Edaran 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Menteri Keuangan, Menteri 
Dalam Negeri, dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012, SE-33/MK.02/2012, 
050/4379A/SJ, dan 050/4379A/SJ tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan
dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). 

4.  RPJMN 2020 – 2024, pada Bab I & IV.
Bab I:  Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, 
mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Bab IV, 
peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda menjadi salah satu isu strategis .

G A K K U M K L H KG A K K U M  K L H K G A K K U M _ K L H KD I T J E N G A K K U M . K L H K G A K K U M . M E N L H K . G O . I D

4.  Komitmen Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tentang Gender

1. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.65/MENHUT-II/2011 Tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran
Responsif Gender Bidang Kehutanan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan arahan bagi pimpinan
dan jajaran unit kerja lingkup Kementerian Kehutanan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran
responsif gender. 

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.31/MENLHK/ SETJEN/SET.1/5/2017 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tujuan dari peraturan
ini adalah untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pemantauan, 
serta evaluasi pengarusutamaan gender di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Roadmap Pengarusutamaan Gender KLHK 2020 –
2024. Tujuan disusunnya Roadmap PUG Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah agar pelaksanaan
PUG di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat dilakukan secara lebih sistematis dan terstruktur
dalam mendukung percepatan pencapaian target kinerja pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan
responsif gender. Tujuan dibuatnya roadmap ini antara lain: 1) memetakan perkembangan pelaksanaan PUG pada
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 2) melakukan identifikasi isu strategis gender dalam rangka
mempercepat pelaksanaan PUG; dan 3) menyusun tahapan pelaksanaan PUG pada Kementerian Lingkungan
Hidup dan Kehutanan.
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Peserta diberikan materi mengenai keadilan dan kesetaraan gender 

secara umum. Peserta diminta untuk menempelkan beberapa gambar yang 

telah dicetak (metode in tray), apakah masuk ke dalam adil gender atau 

setara gender. Peserta diberikan kesempatan untuk mengemukakan 

pendapatnya terkait dengan pilihan penempatan gambar. 

 

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

5. Komitmen GAKKUM

Tugas:
Tugas utama Ditjen GAKKUM adalah “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penurunan
gangguan, ancaman, dan pelanggaran hukum lingkungan hidup dan kehutanan.” Dalam mengemban tugasnya, direktorat
jenderal GAKKUM memiliki komitmen sangat kuat untuk mengintegrasikan perspektif gender.

Komitmen:
Komitmen Dirjen GAKKUM LHK “setiap orang memiliki peran masing-masing dalam masyarakat, termasuk Ditjen
GAKKUM, dan peran Ditjen GAKKUM adalah memastikan setiap orang memiliki kesempatan dan peluang yang sama
dalam mengejar impian dan perannya. Direktur Jenderal GAKKUM tersebut menekankan, “Dalam lingkungan Ditjen
GAKKUM, pengarusutamaan gender (PUG) adalah prioritas.”. 

Penghargaan:
Pada tahun 2019 berhasil mendapatkan penghargaan dari United Nations Environment Programme (UNEP) berupa Asia 
Environmental Enforcement Awards kepada Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan
(Ditjen GAKKUM). 
Pada tahun 2020, Ditjen GAKKUM menerima penghargaan pelaksanaan PUG unit eselon 1 KLHK tingkat utama dari
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Komitmen GAKKUM tentang gender dituangkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor P.2/ GAKKUM/ Set/ Set.1/5/ 2020 tentang Roadmap Pengarusutamaan Gender pada
Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024.

Prioritas Sasaran
Prioritas 1:  
Peningkatan Kapasitas Staf Ditjen GAKKUM 
untuk mengimplementasikan practical 
gender concern

1.1.  Meningkatkan pengetahuan tentang konsep gender dan penghapusan stereotip 
gender di kalangan staf Ditjen GAKKUM

1.2.  Memastikan pemahaman bersama mengenai kesetaraan gender melalui
perubahan kelembagaan serta implementasinya dan komitmen terhadap anti 
pelecehan seksual dan eksploitasi seksual

Prioritas 2:
Mewujudkan lingkungan kerja yang responsif
gender

2.1.  Fasilitas yang responsif gender di lingkungan kerja Ditjen GAKKUM

Prioritas 3: 
PUG dalam reformasi Kebijakan dan

peraturan dalam lingkungan Ditjen GAKKUM

3.1.  Pengembangan Kebijakan dan Peraturan dalam kerangka yang responsif gender

3.2. Pembentukan sistem dan mekanisme pengaduan yang responsif gender

Prioritas 4: 
Monitoring dan evaluasi yang sensitif gender

4.1.  Mekanisme pemantauan dan evaluasi yang responsif gender yang dapat
menggambarkan manfaat program dan dampak yang berbeda pada perempuan
dan laki-laki

Roadmap Ditjen GAKKUM tahun 2020-2024 berfokus pada empat prioritas, yaitu:
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Berikut dokumentasi hasil kegiatan. 
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Adil mempunyai kata kunci : bagaimana cara kita merespon 

kebutuhan. Seperti cara memenuhi kebutuhan ibu menyusui di kantor, 

difabel, laki-laki, dan perempuan. Kata kunci untuk adil gender adalah : 

pemberian (given) kepada perempuan ataupun laki-laki yang sudah tidak 

dirubah, semua mengalami di belahan dunia manapun dan waktu 

kapanpun. 

Setara gender mempunyai kata kunci : ada hak dan kewajiban antara 

perempuan dan laki-laki, dimana antara perempuan dan laki-laki harus 

mendapatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat. peluang atau 

kesempatan bagi perempuan dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber 

daya (baik sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu). Kesamaan 

akses ini akan membuka kesempatan bagi perempuan maupun laki-laki 

untuk berpartisipasi dalam berbagai macam kegiatan pembangunan. Yang 

dimaksud dengan partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang sama 

antara perempuan dan laki-laki dalam program, kegiatan, ataupun 

pengambilan keputusan dalam pembangunan. Dalam prakteknya, 

seringkali perempuan sudah mendapat kesempatan untuk berpartisipasi 

dalam berbagai bidang pembangunan, tetapi tidak disertai partisipasi yang 

sama. Hal ini bisa disebabkan karena nilai-nilai sosial budaya yang kurang 

mendukung perempuan untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, atau 

bisa jadi karena perempuan memang tidka merasa percaya diri untuk 

melakukan pekerjaan tersebut.  
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Yang dimaksud dengan kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan 

bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang memiliki akses 

terhadap penggunaan sumber daya tersebut. Faktor ini diperlukan untuk 

melihat proporsi perempuan atau laki-laki dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan yang dimaksud dengan manfaat adalah hasil- hasil dari suatu 

proses pembangunan. Faktor ini digunakan untuk melihat proporsi manfaat 

pembangunan yang diterima oleh perempuan atau laki-laki, apakah 

manfaat tersebut cenderung menguntungkan salah satu jenis kelamin 

(Nurhaeni, 2017).  

Setelah memahami konsep adil dan setara, peserta diberikan 

penugasan, dengan topik yang berbeda tiap-tiap kelompoknya. Hasil 

penugasan dituangkan ke dalam kertas plano. Hasil dari tugas kelompok 

dipresentasikan di kelas. 
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TUGAS 

 
HASIL 
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TUGAS 

 
 

HASIL 
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TUGAS 

 
 

HASIL 

 
 

Setelah peserta kegiatan paham konsep gender, fasilitator memberikan 

penugasan untuk mencari video (metode online learning) yang 

menggambarkan lima diskriminasi sosial, yaitu stereotipe, subordinasi, 
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marginalisai, beban ganda, dan kekerasan. Kelima diskriminasi sosial ini 

merupakan diskriminasi yang bersifat negatif. 

 
PRESENTASI KONSEP GENDER 
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KONSEP	GENDER

Modul	1– Bab	II

Tujuan:
1. Menjelaskan	tentang	pengertian	gender
2. Menjelaskan	tentang	pengertian	sex	(jenis	kelamin)
3. Menjelaskan	perbedaan	antara	gender	dengan	sex	(jenis	kelamin)

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

q Gender merupakan konstruksi sosial budaya tentang peran, fungsi,  tanggung 
jawab, sikap dan perilaku yang diharapkan bagi perempuan dan laki-laki di 
masyarakat. 

q Gender bersifat tidak tetap, berkembang, dinamis, dan cocok digunakan sebagai 
alat analisis untuk melihat realitas sosial  di masyarakat

Apa itu Gender? Apa itu Jenis Kelamin/ Seks?

q Jenis kelamin (sex) merupakan perbedaan biologis dan genetik
antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis antara
perempuan dan laki-laki bisa dibedakan ke dalam perbedaan
primer dan sekunder.
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Mengapa gender perlu dipersoalkan?

Gender perlu dipersoalkan ketika terjadi diskriminasi atau
ketidakadilan terhadap salah satu jenis kelamin dalam
mendapatkan akses, partisipasi, kontrol maupun manfaat
pembangunan
Manifestasi ketidakadilan tersebut dapat berupa:
q Stereotipe/ pelabelan negative
q Sub-ordinasi
q Beban ganda
q Marginalisasi
q Kekerasan berbasis gender

Mengapa	Mempelajari	Jenis	Kelamin	itu	penting?

Perbedaan ciri-ciri biologis perempuan dan laki-laki menghasilkan
perbedaan kebutuhan antar keduanya. Dan pembangunan harus
merespon perbedaan ini sehingga perempuan dan laki-laki dapat
berperan aktif dalam pembangunan tanpa terkendala oleh jenis
kelamin mereka.  
q Perempuan menstruasi membutuhkan air bersih di toilet dalam

jumlah memadai, dan
q laki-laki yang mimpi basah membutuhkan pendidikan kesehatan

reproduksi. 
q Perempuan yang menyusui dengan ASI membutuhkan ruang

laktasi di ranah publik dan laki-laki tidak membutuhkannya

KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Perbedaan	Gender	dengan	Jenis	Kelamin	(sex)

q Pemahaman tentang perbedaan antara gender dengan
seks (jenis kelamin) sangatlah diperlukan agar kita dapat
merancang pembangunan yang mampu memberikan
kemanfaatan bagi keduanya secara adil dan setara.

Gender Jenis Kelamin

Gender memiliki sifat tidak tetap, 
berkembang, dinamis, dan cocok 
digunakan sebagai alat analisis 
untuk melihat realitas sosial yang 
berkembang dalam masyarakat 

Jenis kelamin bersifat kodrat, 
biologis, permanen dan statis, 
sehingga tidak dapat digunakan 
sebagai alat analisis untuk 
melihat realitas sosial yang 
berkembang dalam masyarakat. 
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PRESENTASI KONSEP KUNCI GENDER 
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LATIHAN

Kegiatan Sex Gender
Aparat GAKKUM sebaiknya laki-laki saja
Perempuan cocok sebagai petugas administrasi
Perempuan cocok sebagai sekretaris
Laki-laki memproduksi sperma
Perempuan menyusui dengan ASI
Perempuan sebagai Polisi Hutan tidak boleh memimpin regu
Perempuan sebagai pilot pesawat ultralight trike
Perempuan boleh latihan menembak
Perempuan sebagai SPORC  menyalahi kodratnya  sebagai perempuan
Perempuan memiliki kromosom XX  dan laki-laki kromosom XY
Laki-laki berbulu dada

Perempuan tidak boleh sebagai komandan regu karena cenderung ragu-ragu dalam memimpin
Direktur lebih cocok untuk laki-laki
Laki-laki berkumis
Perempuan menstruasi
Mahout (Pawang Gajah) hanya dapat dilakukan oleh laki-laki saja
Perempuan sebagai penyidik 

Identifikasi	karakter	atau	perilaku	dalam	pernyataan	di	bawah	ini	termasuk	SEX	atau	GENDER

G A K K U M K L H KG A K K U M  K L H K G A K K U M _ K L H KD I T J E N G A K K U M . K L H K G A K K U M . M E N L H K . G O . I D

KONSEP	–KONSEP	KUNCI	TERKAIT	GENDER

Modul	1– Bab	IV

Tujuan:
1. Menjelaskan	tentang	perbedaan	peran	gender	beserta	contohnya
2. Menjelaskan	tentang	status	gender
3. Menjelaskan	perbedaan	kondisi	dan	posisi	gender
4. Menjelaskan	relasi	gender
5. Menjelaskan	keadilan	dan	kesetaraan	gender
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

PERAN	GENDER?	

Peran gender merupakan peran yang dilekatkan pada perempuan dan laki-laki berdasarkan konstruksi sosial budaya yang diperkuat
berdasarkan norma dan nilai yang diserap melalui proses sosialisasi secara terus menerus sehingga mengakar kuat menjadi ideologi gender
yang sulit diubah.
Peran gender dapat berubah seiring perubahan waktu, karena nilai dan norma sosial tidak bersifat statis, namun dinamis.
Peran gender juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi dan politiknya.

Konsep peran gender diperkenalkan oleh Harvard yang membagi peran gender ke dalam dua kategori:
q Peran produktif dan
q peran reproduktif.
q Konsep tersebut kemudian dilengkapi oleh Moser yang menambahkan peran kemasyarakatan

Pemahaman tentang peran gender ini sangat penting agar kita bisa memastikan bahwa peran-peran yang dilakukan oleh perempuan maupun
laki-laki dihargai secara setara. Meskipun peran reproduktif sangat penting dilakukan untuk kelangsungan hidup manusia, serta untuk
pemeliharaan dan reproduksi angkatan kerja, namun peran ini jarang dianggap sebagai pekerjaan 'nyata'. Ketika orang ditanya tentang
pekerjaan apa yang mereka lakukan, biasanya mereka menyebut pekerjaan produktif, terutama pekerjaan yang dibayar atau menghasilkan
pendapatan. Sedangkan pekerjaan dalam rumah tangga tidak dianggap sebagai bekerja.

KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tabel	4..1	Contoh	Peran	Reproduktif,	Produktif,	dan	Pengelolaan	Masyarakat/	Komunitas
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KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gambar	4.1.	Contoh	Peran	Produktif	pada	GAKKUM	

KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Gambar 4.2. merepresentasikan peran Anggota SPORC Bridge
Bekantan, yang bekerja pada Balai GAKKUM LHK, berusaha
menyeimbangkan pekerjaan dengan tanggung jawab dalam
keluarga. Meskipun bekerja sebagai POLHUT dan Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), namun yang
bersangkutan tetap dapat mengurus keluarga

Gambar 4.3 menggambarkan kegiatan pelatihan
pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan oleh
GAKKUM LHK, yaitu dengan memfasilitasi masyarakat dan
perusahaan agar masyarakat mendapatkan haknya
memperoleh kompensasi sebagai akibat pencemaran.
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

STATUS	GENDER?	

q Status perempuan dan laki-laki dalam masyarakat ditentukan
secara sosio-kultural, karena itu seseorang yang dilahirkan
sebagai perempuan atau laki-laki akan diberi peran dan tugas
yang berbeda.

q Seringkali peran yang diberikan kepada perempuan dianggap
kurang penting dibandingkan dengan peran laki-laki-laki, dan
hal tersebut berimplikasi terhadap status yang berbeda

q Hubungan kekuasaan yang tidak imbang antara perempuan
dan laki-laki menyebabkan subordinasi status perempuan.
Subordinasi status perempuan kemudian dipelihara dan
dilanggengkan melalui akses dan kontrol perempuan dan
laki-laki terhadap sumberdaya secara tidak adil.

q Status yang berbeda antara perempuan dan laki-laki sebagai
akibat dari konstruksi sosial budaya masyarakat dikenal
dengan istilah status gender

KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Status gender bisa dilihat juga pada rendahnya representasi
perempuan pada pekerjaan-pekerjaan yang dianggap maskulin
seperti bidang pekerjaan di GAKKUM LHK. Oleh karena itu,
representasi perempuan sebagai Polhut, PPNS maupun PPLH
masih kecil dibandingkan laki-laki (Lihat tabel 4.2,).

Status gender pada GAKKUM LHK juga dapat dilihat pada data terpilah
SDM GAKKUM LHK, dilihat dari proporsi perempuan dan laki-laki
menurut pangkat/ golongan, jenjang pendidikan terakhir, jabatan
struktural, maupun jabatan fungsional.
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KONDISI	DAN	POSISI	GENDER	

q Perempuan dan laki-laki memiliki kondisi dan posisi yang
berbeda di dalam masyarakat.

q Kondisi dan posisi ini lebih ditentukan oleh konstruksi
sosial budaya (March et al, 2010).

q Posisi sosial dan ekonomi perempuan dalam masyarakat
pada umumnya lebih rendah dibandingkan laki-laki
seperti dalam upah dan kesempatan kerja, representasi
yang tidak setara dalam proses politik, kepemilikan yang
tidak setara atas tanah dan properti, dan kerentanan
terhadap kekerasan.

Tabel 4.4. nampak jelas bahwa semakin tinggi jenjang
pendidikan, representasi perempuan semakin kecil. Sebagai
misal, pada latar belakang pendidikan S3, terdapat 3 (tiga)
orang laki-laki dan tidak seorangpun perempuan memiliki
jenjang pendidikan tersebut. Pada jenjang pendidikan S2,
terdapat 69 orang laki-laki dan 24 orang perempuan.

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

q Pada Ditjen GAKKUM LHK, representasi perempuan dalam
posisi strategis juga masih sangat sedikit.

q Pada GAKKUM Pusat, pejabat Eselon 1 dan 2 semuanya laki-laki.
Perempuan baru menduduki Eselon 3 di GAKKUM Pusat
(sebanyak 3 (tiga) orang, tidak sebanding dengan lakilaki
sebanyak 12 orang.

q Di tingkat UPT, tidak ditemukan seorang pun perempuan, baik
yang menduduki posisi pada Eselon 3 dan Eselon 4.

q Pada jabatan fungsional, ada beberapa jabatan fungsional
dengan representasi perempuan lebih banyak dibandingkan
laki-laki. Jabatan fungsional sebagai analis kebijakan,
perencana, analis kepegawaian, arsiparis lebih banyak
dijabat oleh perempuan. Sedangkan kesenjangan gender
tertinggi terdapat pada jabatan sebagai fungsional Polisi
Hutan.
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Peningkatan Kompetensi SDM di GAKKUM

q Ditjen GAKKUM LHK telah melakukan berbagai macam
jenis pelatihan seperti Diklat Pembentukan Pejabat
Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH), Pembentukan
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) LHK.

q GAKKUM LHK juga telah melakukan berbagai macam
pelatihan kepada perempuan maupun laki-laki, salah
satunya adalah pelatihan menembak. Tujuan pelatihan ini
adalah meningkatkan kompetensi peserta agar mampu
melindungi diri terhadap berbagai ancaman pada saat
bekerja ataupun menjalankan tugas sebagai polisi hutan.
Pemberikan kesempatan mengikuti pelatihan menembak
bagi perempuan merupakan manifestasi adanya
kesamaan akses antara perempuan dan laki-laki untuk
meningkatkan kompetensi mereka dalam bekerja
sehingga akan meningkatkan akses mereka dalam
menduduki posisi yang tinggi dalam pekerjaan. Lihat
Gambar 4.7

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
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RELASI	GENDER	

Relasi gender adalah hubungan sosial antara laki-laki
dan perempuan. Relasi gender dapat bermakna
sebagai hubungan kerjasama saling mendukung,
hubungan konflik dan hubungan kompetisi antara
laki-laki dan perempuan.
q Relasi gender bermakna kerjasama jika hubungan

tersebut bersifat saling mendukung.
q Relasi gender bermakna konflik apabila bersifat

pemisahan, dan relasi gender bermakna kompetisi
apabila bersifat perbedaan dan ketidaksetaraan.

q Relasi gender berhubungan dengan bagaimana
kekuasaan didistribusikan antara kedua jenis
kelamin.

Relasi gender bervariasi sesuai dengan hubungan
sosial seperti kelas, ras, etnis, agama, kecacatan, usia,
dan sebagainya. Relasi gender juga bervariasi menurut
waktu dan tempat, dan antara kelompok orang yang
berbeda
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Contoh relasi gender bermasalah:

q Pada kasus proses penyidikan oleh Perempuan PPNS
GAKKUM LHK sebagai penyidik terhadap pembela (laki-
laki). Pada saat proses penyidikan sering terjadi relasi
gender yang bermasalah. Hal ini terjadi karena penasehat
hukum menganggap penyidik perempuan itu lemah dan
melakukan intimidasi dengan menggunakan kata-kata yang
provokatif.

q Karena itu, ruang kerja penyidik GAKKUM LHK dilengkapi
CCTV dan penyekat sehingga diharapkan mampu
melindungi penyidik dari tindakan-tindakan yang tidak
diharapkan baik secara psikologis maupun secara psikis

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
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Contoh Relasi Kerjasama

q Tim GAKKUM beranggotakan laki-laki dan perempuan
dengan tugas sama, yaitu menindak segala bentuk kejahatan
yang berkaitan dengan perusakan, pencemaran dan
pencurian, baik berkaitan dengan kehutanan maupun
lingkungan hidup.

q Gambar 4.9 memperlihatkan kerjasama saling membantu
antar anggota tim GAKKUM untuk menyelesaikan
permasalahan di lapangan. Misal, pada saat mengecek tempat
kerusakan lingkungan akibat ulah manusia, atau saat anggota
tim saling bahu membahu memasang plakat peringatan di
lahan konservasi, serta saat anggota tim perempuan turut
melakukan pekerjaan yang umumnya dikerjakan oleh laki-
laki, yaitu menggergaji kayu dalam rangka membersihkan
tempat tinggal sementara dari penebang hutan liar..
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Contoh Relasi Konflik

q Relasi konflik dapat terjadi pada situasi dimana perempuan
bekerja di suatu tempat dengan dominasi laki-laki, atau
bekerja di tempat yang dominan melakukan pekerjaan
berat, misal menjaga hutan, perbatasan, maupun
menangkap penjahat yang berusaha merusak lingkungan.

q Pada jenis pekerjaan ini perempuan memiliki resiko
mengalami kekerasan lebih besar dibandingkan lakilaki.
Potensi kekerasan dapat terjadi karena adanya relasi yang
timpang, dimana salah satu pihak merasa lebih tinggi
kedudukannya dibandingkan pihak lain.

q Kekerasan tersebut dapat terjadi dalam bentuk kekerasan
verbal (psikologis) seperti merendahkan dan berkata kasar
kepada rekan kerja, memberikan cemooh karena dianggap
tidak becus saat sedang melakukan suatu pekerjaan,
bahkan bisa terjadi kekerasan seksual dan kekerasan fisik.
Bentuk-bentuk kekerasan tersebut menunjukkan bahwa
relasi yang terbangun bersifat relasi konflik, sehingga tidak
ada saling menghargai satu dengan yang lain..

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Contoh Relasi Kompetisi:
q Relasi kompetisi yang menunjukkan ketidaksetaraan dapat terjadi

ketika salah satu jenis kelamin selalu lebih diprioritaskan untuk
ditempatkan pada posisi lebih tinggi, bukan karena
kompetensinya tetapi lebih karena jenis kelaminnya.

q Meskipun GAKKUM memberikan kesempatan yang sama antara
laki-laki dan perempuan, namun dalam prakteknya bisa terjadi
potensi relasi kompetisi yang bias gender. Hal ini dapat terjadi jika
kesempatan untuk menduduki posisi tinggi lebih diprioritaskan
kepada laki-laki karena beranggapan bahwa laki-laki lebih mampu
untuk memimpin.

q Misalnya, pada gambar 4.11, perempuan dalam satu tim di
GAKKUM LHK, apakah penempatan seseorang sebagai komandan
regu didasarkan atas kompetensi anggota tanpa memandang pada
jenis kelaminnya, atau berdasarkan atas jenis kelamin semata
karena beranggapan bahwa perempuan tidak bisa memimpin?

q Demikian juga pada saat aksi penangkapan penjahat terkait ilegal
logging di lepas laut, dari mulai proses penangkapan hingga
proses interograsi, apakah pembagian peran didasarkan atas
kompetensinya atau lebih condong karena jenis kelaminnya?. Jika
penempatan seseorang dalam suatu pekerjaan tidak didasarkan
atas kompetensi, tetapi lebih didasarkan pada jenis kelaminnya
semata, maka telah terjadi relasi kompetisi yang bias gender.
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KEADILAN	GENDER	(GENDER	EQUITY)
q Keadilan gender adalah suatu kondisi dan perlakukan yang

adil terhadap perempuan dan laki-laki (Kementerian
Pemberdayaan Perempuan RI, UNFPA dan BKKBN, 2004).

q Manifestasi keadilan gender adalah memperlakukan
perempuan dan laki-laki sesuai kebutuhan mereka. Hal ini
mencakup perlakuan yang setara, atau perlakuan yang
berbeda tetapi diperhitungkan ekuivalen dalam hak,
kewajiban, kepentingan, dan kesempatannya (Nurhaeni,
2009).

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

KESETARAAN	GENDER	(GENDER	EQUALITY)	

q Kesetaraan gender (gender equality) adalah kesamaan
kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk
memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia,
agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan
politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan dan
keamanan nasional, dan kesamaan dalam menikmati
pembangunan tersebut. (Kementerian Pemberdayaan
Perempuan RI, UNFPA dan BKKBN, 2004).

q UNWOMEN mendefinisikan kesetaraan tidak berarti bahwa
perempuan dan laki-laki akan menjadi sama, tetapi hak,
tanggung jawab dan kesempatan perempuan dan laki-laki
tidak akan bergantung pada apakah mereka terlahir sebagai
laki-laki atau perempuan.

q Kesetaraan gender menyiratkan bahwa kepentingan,
kebutuhan dan prioritas perempuan dan laki-laki
dipertimbangkan, dengan mengakui keragaman kelompok
perempuan dan laki-laki yang berbeda.
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kesetaraan gender termasifestasi dalam kesamaan Akses,
Partisipasi dan Kontrol antara perempuan dan laki-laki
dalam berbagai bidang pembangunan serta memperoleh
manfaat yang sama dalam pembangunan.
q akses adalah peluang atau kesempatan bagi perempuan

dan laki-laki untuk memanfaatkan sumber daya (baik
sumber daya alam, sosial, politik maupun waktu).

q partisipasi adalah pelibatan atau keterwakilan yang
sama antara perempuan dan laki-laki dalam program,
kegiatan, ataupun pengambilan keputusan dalam
pembangunan.

q kontrol adalah kekuasaan untuk memutuskan
bagaimana menggunakan sumber daya dan siapa yang
memiliki akses terhadap penggunaan sumber daya
tersebut.

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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BAB III. KEGIATAN HARI II 
 

Materi pelatihan hari kedua meliputi: 

1. Refleksi materi hari pertama; 

2. Diskriminasi gender; 

3. Kebijakan gender; 

4. Kebutuhan gender; 

5. Data terpilah gender yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan. 

Peserta diminta untuk menyebutkan kata kata yang berkaitan dengan materi di 

hari I. Kemudian mengklasifikasikan kelompok kelompok dari kata-kata yang 

telah disebutkan dengan kode yang sama. Berikut hasil dari pengelompokan 

kata kata yang telah disebutkan oleh peserta peningkatan kapasitas. 
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Peserta diminta mempresentasikan video diskriminasi gender dan juga bahan 

paparan yang dikerjakan secara berkelompok. Saat presentasi, peserta 

berperan sebagai seorang fasilitator gender. 

Jenis-jenis diskriminasi gender : 

- Stereotype: adanya pelabelan negatif. 

- Marginalisasi : adanya penyisihan/peminggiran baik kepada perempuan 

maupun laki-laki. 

- Beban ganda : ada beban pekerjaan yang dialami, misalkan perempuan 

menjalani produksi dan fungsi reproduksi, 

- Subordinasi : adanya penomorduaan kepada perempuan ataupun laki-laki, 

ada golongan yang dianggap lebih rendah dari golongan lain. Contohnya : 

laki-laki sebagai kepala sekolah, sedangkan perempuan hanya sebagai 

guru. 

- Kekerasan : perbuatan yang mengakibatkan cedera, adanya invasi, rasa 

tidak nyaman. Contoh yang terkait dengan gender : pemerkosaan terhadap 

perempuan atau tindakan pelecehan lainnya kepada karyawan/karyawati. 

Kekerasan ada 3 jenis, kekerasan fisik, psikologis, kekerasan seksual, dan 

kekerasan ekonomi. 



 36 

 
 

PRESENTASI KELOMPOK MENGENAI DISKRIMINASI GENDER 
KELOMPOK 1 : STEREOTYPE 

 
 

 

 

 

K e l o m p o k I :

H .  M u r d i y o n o
S u h u t H e s a k i
T o m s o n S i t u m o r a n g
A s b i y a l N u r d i n

23 Agustus 2022

Stereotype 
Gender
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Stereotype Gender:
Adalah bentuk pelabelan negatif terhadap jenis kelamin
tertentu, biasanya bersifat merugikan salah satu jenis
kelamin.

Contoh Stereotype Gender:

Perempuan
Ibu Rumah Tangga
Pendidikan Rendah

Cengeng
Lemah
Sensitif

Laki-laki
Kepala Rumah Tangga

Pendidikan  Tinggi
Tegar
Kuat
Cuek

• Hingga saat ini masih terjadi
•Merugikan salah satu pihak
• Ketidak seimbangan peran laki-laki dan perempuan
• Untuk merubah mindset yang berkembang di 

masyarakat

Pentingnya Pengetahuan Stereotype 
Gender??
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Apakah masih terjadi?
•Ya, dulu ... Sekarang ..., Di kota ... Di Desa ..., 
Di Negara Maju..., di Negara Berkembang ..., 

Saat ini sudah terjadi pergeseran meskipun
stereotype masih terjadi
Masih terjadi hingga saat ini pada beberapa
suku/ras di Indonesia khususnya di 
pedalaman/pedesaan karena kuatnya kultur 
dan budaya yang dianut turun-menurun.

video cerita pendek

JUDUL : “WEDOK”
By LANANG PRODUCTION
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Analisis Stereotype dalam Film Pendek:

• Perempuan sebagai ibu rumah tangga, laki-laki bekerja di 
luar rumah
• Perbedaan perlakuan anak perempuan dan laki-laki. Anak

perempuan sebaiknya di rumah saja membantu orang tua, 
sedangkan anak laki-laki boleh mengenyam pendidikan
(sebelum kemerdekaan).

Saran:
•Memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan 

perempuan di semua bidang (politik, ekonomi, sosial, 
budaya). Memberikan Affirmasi Bea Siswa Bagi Perempuan 
Miskin yg tinggal di daerah tertinggal.
• Program gratis belajar sampai jenjang SMA untuk semua

jenis kelamin.
• Perlunya program affirmative action untuk perempuan

melalui regulasi. Contoh: memberikan peluang yang lebih
besar kepada perempuan untuk jabatan-jabatan strategis
tertentu misalnya: Pimpinan Tinggi, POLHUT, penyidik, dsb.
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KELOMPOK 2 : MARGINALISASI 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

K E L O M P O K  3

TANGERANG, 21 SEPTEMBER 2022

Marginalisasi :
Pemimpin Perempuan,
Kenapa Tidak?

PENGERTIAN MARGINALISASI

Suatu proses penyisihan yang 
mengakibatkan kemiskinan, baik
pada laki- laki maupun
perempuan, yang dapat terjadi
karena adanya bencana alam, 
konflik bersenjata, penggusuran, 
proses eksploitasi, kebijakan
pembangunan, atau bahkan
terjadi karena adanya keyakinan
gender 

MARGINALISASI



 41 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

DATA MARGINALISASI

11%
Hanya 17 dari 149 negara 

yang mempunyai presiden
perempuan

18%
Hanya 6 Menteri perempuan

dari 34 Menteri di negara 
kita

5%
Hanya 25 CEO Perempuan 

dari 500 perusahaan

KESEMPATAN 
DAN PARTISIPASI 

DALAM 
PEREKONOMIAN

TINGKAT 
PENDIDIKAN KESEHATAN KEGIATAN 

BERPOLITIK

PELUANG/KESEMPATAN
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PENYEBAB MARGINALISASI

KODRAT
PEREMPUAN ????

RUMAH 
TANGGA

MENJAGA/
MENGASUH 

ANAK BERBENAH

MEMASAK

BERBELANJA

PENYEBAB MARGINALISASI

02HILANGNYA KESEMPATAN 
MEMPEROLEH PENDIDIKAN

03 KELAHIRAN DI USIA MUDA
(Terdapat 305 kematian per 

100.000 kelahiran)

KEMISKINANJupiter

01 PERNIKAHAN ANAK

04

PERMASALAHAN BESAR LAINNYA DI INDONESIA TERKAIT MARGINALISASI PEREMPUAN

STOP !!
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KEBIJAKAN MARGINALISASI

Diperbaharui melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 batas usia minimal : 19 tahun

GOALS
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GOALS

GOALS
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GOALS

TERIMA KASIH
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KELOMPOK 3 : BEBAN GANDA 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Diskriminasi Gender
BEBAN GANDA

Tangerang, 21 September 2022

Oleh: Kelompok 4 
-Pak Kahar-Bu Irma-Nita

APA YANG AKAN KITA BAHAS?

01 02

0304

Bukti Beban Ganda Masih 
Terjadi Saat Ini

Apa yang perlu dilakukan
agar beban ganda dapat
dihapus

Mengapa Beban Ganda 
Penting Untuk Dibahas

Mengapa Masih 
Berlangsung Saat Ini
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BEBAN GANDA

01 Beban pekerjaan
Memberatkan salah 
satu pihak

02 Beban ganda ini dapat dialami
oleh perempuan ketika mereka
bekerja di wilayah publik dan 
sebagai ibu rumah tangga

03 Walaupun sudah ada
peningkatan jumlah
perempuan yang bekerja
diwilayah publik, namun tidak
mengurangi beban
perempuan di wilayah 
domestik

04
Upaya maksimal yang dilakukan perempuan
adalah mensubstitusikan pekerjaan tersebut
kepada perempuan lain, tapi tanggung jawab
masih di pundak perempuan

CERITA VIDEO
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MENGAPA BEBAN GANDA PENTING DIBAHAS

Peran ganda perempuan sudah terjadi sangat lama di 
masyarakat à menjadi suatu kebiasaan yang dianggap
normal

Anggapan bahwa pekerjaan domestik menjadi tanggung
jawab perempuan, sedangkan laki-laki hanya mencari
nafkah. Laki-laki yang mengerjakan pekerjaan domestik
dianggap tabu

Jika dibiarkan terus-menerus akan mengakibatkan
ketidakharmonisan dalam keluarga

Agar ditemukan solusi penyelesaian ganda, sehingga tidak
memberatkan salah satu pihak

BUKTI BEBAN GANDA MASIH TERJADI?

Dalam masyarakat adat
tertentu mengharuskan
pekerjaan domestik
dilakukan oleh 
perempuan

Banyak ditemukan
perempuan mengerjakan
pekerjaan domestik dan 

pekerjaan publik (seperti
dalam video)
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MENGAPA MASIH BERLANGSUNG SAAT INI?

Kurangnya pengetahuan tentang
diskriminasi gender

Karena tidak ada pembagian peran dalam
melaksanakan pekerjaan rumah tangga

Tanggung jawab lelaki sebagai kepala
keluarga tidak dapat memenuhi kebutuhan
keluarga

01
02

APA YANG PERLU DILAKUKAN AGAR BEBAN 
GANDA DAPAT DIHAPUS?

Dibuat pembagian peran dalam
keluarga agar beban ganda perempuan
dapat teratasi.

Menanamkan kesadaran kepada
laki-laki bahwa pekerjaan domestik
bukan hanya menjadi tanggung
perempuan

03 Menanamkan kesadaran kepada anak
tentang pembagian peran yang 
seimbang antara peremuan dan laki-laki
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KELOMPOK 4 : SUBORDINASI 

 
 
 
 
 

KESETARAAN 
GENDER ADALAH 

PERJUANGAN 
MANUSIA, BUKAN 

PERJUANGAN 
WANITA

PUG GAKKUM LHK

DAVID
RINI
NISA
SITA

Diskriminasi Gender
“Subordinasi”
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Suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran
yang dilakukan oleh satu jenis kelamin lebih rendah

daripada yang lain.  

Telah diketahui, nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, telah
memisahkan dan memilah-milah peran-peran gender, laki-laki
dan perempuan. Perempuan dianggap bertanggung jawab dan
memiliki peran dalam urusan domestik atau reproduksi,
sementara laki-laki dalam urusan public atau produksi.
(Sumber : Kementerian PPPA)

PUG GAKKUM LHK

Subordinasi

Subordinasi tidak hanya terjadi pada 
kelompok perempuan saja, namun pada 

kelompok masyarakat lainnya
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Letak Ketidakadilan

PUG Gakkum LHK
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PUG Gakkum LHK

• Mengakui perbedaan kebutuhan antar kelompok
masyarakat

• Perlu mengubah strategi perekrutan pegawai untuk
mengakomodir adanya perbedaan kebutuhan

• Memberikan kesetaraan gaji pada lingkungan kerja
sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawab

• Memberikan kesempatan yang sama untuk kegiatan
pemberdayaan dan peningkatan kapasitas

• Memberikan bobot yang sama dalam proses 
pengambilan keputusan

Cara Mengatasi
Subordinasi

Short Movie Subordinasi

PUG Gakkum LHK
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KELOMPOK 5 : KEKERASAN 

 
 
 
 
 
 

Thank you
for your time!

Kelompok 2 - Subordinasi

PUG Gakkum LHK
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Laki-Laki Perempuan
1. Menyudutkan perempuan selaku korban
2. Pemegang kewenangan langsung menjustifikasi

dengan menyudutkan perempuan selaku pelapor
dan korban kekerasan seksual.

3. Selaku Asdos menunjukan perilaku seolah-olah
ramah dan baik dan siap membantu si perempuan
untuk menyelesaikan skripsinya

4. Pelaku melakukan kekerasan seksual kepada
perempuan dengan melakukan pemerkosaan

5. Terjadi diskriminasi gender.

1. Masih ada perempuan yang juga menyudutkan
korban Perempuan sebagai korban terlalu
gampang percaya dengan laki-laki

2. Perempuan selaku korban berusaha melawan dan
menolak perkosaan yang di lakukan si pelaku.

3. Korban kekerasan seksual mencari keadilan,
perlindungan, dengan berani mengadu

4. Terjadi diskriminasi gender (kekerasan seksual
dan kekerasan verbal)
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Bahwa Tingkat Kesadaran
Tentang Pelecehan Seksual
Atau Kekerasan Terhadap
Perempuan Masih Rendah

01
Diskriminasi Terhadap
Perempuan Masih Terjadi, 

02
Diskriminasi Disini
Dimaksudkan Ketidakadilan
Gender, Dimana Terjadinya
Perbedaan Peran Dan Fungsi
Antara Perempuan Dan Laki-
laki Tanpa Diskriminasi.

03

Diskriminasi Gender 
Memberikan Dampak Yg
Sangat Luas Baik Bagi
Perempuan Maupun
Laki-laki, Khususnya
Perempuan

01
Terdapat Permasalahan
Gender Dalam Film Ini
Seperti Diskriminasi Yg
Dilakukan, Juga Berupa
Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan

02
Dalam Film Ini Tergambar
Bahwa Sila Kedua Pancasila 
Bukan Lagi Menjadi Dasar 
Yang Dipegang Selaku
Akademisi, Yaitu
Kemanusiaan Yang Adil Dan 
Beradab

0304 05 06
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Telah terjadi
diskriminasi gender 
terhadap perempuan

sebagai korban 
kekerasan seksual

Tanggal 9 Mei 2022, sejarah
Indonesia melalui Presiden
Joko Widodo telah
menandatangani Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2022
tentang Tindak Pidana
Kekerasan Seksual (TPKS).

Dalam UU TPKS, bahwa
kekerasan seksual : “setiap
perbuatan merendahkan,
menghina, merangsang, dan/atau
perbuatan lainnya terhadap
tubuh, hasrat seksual seseorang,
dan/atau fungsi reproduksi secara
paksa termasuk tindak pidana
kekerasan seksual”

Terbitnya Permendikbud
Riset no 30 tahun 2021
tentang Pencegahan dan
Penanganan Kekerasan
Seksual di Lingkungan
Perguruan Tinggi.

UU ini dilatarbelakangi bahwa
setiap orang berhak
mendapatkan perlindungan
dari kekerasan dan berhak
bebas dari penyiksaan atau
perlakuan yang merendahkan
derajat martabat manusia

UU TKPS ini mempunyai tujuan : 1) utk
mencegah segala bentuk kekerasan seksual;
2)melindungi korban; 3) melaksanakan
penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku;
4) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan
seksual; 5) menjamin ketidak berulangan
kekerasan seksual.

Namun UU ini baru dapat dilaksanakan 2
tahun kedepan setelah PPnya disusun atau
dibentuk. Artinya UU ini baru berlaku secara
hukum tahun Mei 2024.

UU ini menyebutkan bahwa kesaksian
korban bisa sebagai alat bukti meskipun
kekuatan pembuktiannya dapat didukung
keterangan dari orang yang memberi
keterangan yang berhubungan dengan TKPS
ini walaupun ia tidak melihat sendiri, tidak
mengalami sendiri sepanjang berhubungan
dengan TPKS ini, jadi keterangan berdiri
sendiri.

Dalam UU TKPS ini juga dijelaskan terkait
kekerasan seksual terhadap fisik dan non fisik
(pasal 4). UU TKPS ini juga mengatur antara
lain meliputi : pemerkosaan; perbuatan
cabul; pornografi; perdagangan dengan
eksploitasi seksual; TPPU hasil TKPS, dll.
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PEMBUATAN BAHAN PRESENTASI OLEH TIAP KELOMPOK 
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ICE BREAKING 
Disela-sela pemberian materi, ada ice breaking permainan (bernyanyi) untuk 

menyebutkan kata kata yang biasa dilakukan oleh perempuan dan laki-laki. 

Berikut dokumentasi hasil permainan : 
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Dari hasil di atas terlihat bahwa laki-laki cenderung menyebutkan 

pekerjaan/kegiatan yang masuk dalam kategori produksi, dan perempuan 

cenderung menyebutkan pekerjaan/kegiatan yang termasuk dalam fungsi 

reproduksi. 

Selepas ice breaking diumumkan pemenang paparan kelompok. Pemenang 

Paparan Materi Diskriminasi Gender: 

1. Kelompok kekerasan seksual 

2. Kelompok marginalisasi 

3. Kelompok subordinasi 
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Jenis-jenis kebijakan gender : 

1. Kebijakan buta gender : kebijakan yang tidak merespon kebutuhan laki-laki 

perempuan, atau pun kelompok marjinal lainnya. Contoh :pembelian 

pelindung APD yang kurang memperhitungkan postur tubuh perempuan.  

2. Kebijakan sadar gender : mengakui bahwa perempuan dan laki-laki adalah 

aktor pembangunan. 

3. Kebijakan netral gender : tidak secara khusus ditujukan bagi perempuan 

atau laki-laki, terdiri dari kebijakan redistributif dan kebijakan spesifik 

gender. 

Jenis-jenis kebutuhan: 

1. Kebutuhan praktis : memperbaiki kondisi salah satu jenis kelamin. 

Contohnya : gerbong khusus perempuan, penyediaan tungku di pedesaan. 

2. Kebutuhan strategis : kebijakan yang berdasarkan alokasi posisi. 

Contohnya : persentase perempuan di parlemen. 

3. Kebutuhan spesifik : kebutuhan yang hanya diperlukan untuk perempuan 

dan lain-lain. Contohnya : pembalut, pengetahuan untuk mempersiapkan 

laki-laki mengalami mimpi basah, kebijakan khusus untuk memenuhi 

kebutuhan spesifik. 

Affirmative Action : pemihakan/diskriminasi positif. Pembukaan lowongan 

pekerjaan untuk polisi kehutanan perempuan, karena ditemukan kesenjangan 

gender dalam (dalam hal jumlah). 

Pengarustamaan Gender (PUG) : gender terintegrasi melalui 

perencanaan , penganggaran, implementasi, dan evaluasi. PUG pertama kali 

dicanangkan pada tahun 2000. Inpres Nomor 9 tahun 2000 tentang PUG dalam 

pembangunan nasional. Tahun 2007 dievaluasi ternyata belum efektif, tahun 

2012 diadakan stranas percepatan PUG nasional melalui Perencanaan 

Penganggaran Responsif Gender (PPRG) melalui surat edaran 4 Menteri yaitu 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS), Kementerian Keuangan, Kementerian 

Dalam Negeri, dan Kemeterian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak. 

Analisis gender : mengurai data dan informasi tentang peran, tugas, 

kedudukan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Contoh kasus : ada 

kegiatan undangan rapat di suatu desa. Akses: di surat undangan ada 

undangan yang menyertakan undangan untuk perempuan. Partisipasi : hadir 

tidaknya perempuan. Alasannya bisa karena tidak diijinkan oleh suami, sedang 
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menjalankan fungsi reproduksi, merasa tidak kompeten/tidak percaya diri, 

desain kegiatan. Jika datang, apakah terlibat dalam proses atau hanya datang 

tanpa ada suara (mobilisasi). Kontrol : apabila perempuan yang datang dapat 

memberikan suaranya. Manfaat : dari suara tersebut memberikan manfaat. 

Data terpilah  ada dua, yaitu data data kuantitatif atau kualitatif, dan data 

yang menjelaskan insiden khusus (tidak bisa dibandingkan antara jenis 

kelamin), seperti: AKI, kanker leher Rahim, korban KDRT. 

Kegunaan data terpilah: 

- Menjadi baseline untuk pengambilan kebijakan 

- Identifikasi karakteristik 

- Mengukur kinerja yang responsif gender 

- Mengevaluasi dampak intervensi pembangunan 

- Mengidentifikasi masalah perempuan dan laki-laki 

Jenis data: 

- Data time seriesè jumlah polisi kehutanan dari tahun 2020-2022 

- Data spasialè jumlah polisi kehutanan di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, 

Jabalnusra, dan Maluku Papua tahun 2020 – 2022 

- Data bersifat khususè AKI, korban KDRT 

- Hasil kegiatan 

Sumber data ada dua, yaitu : data primer dan data sekunder 

Jenis data ada dua, yaitu: data kuantitatif dan kualitatif 

Disparitas data (selisih/pengurangan). Metode penghitungannya dengan 

mengurangi kinerja pembangunan perempuan dengan kinerja pembangunan 

laki-laki. Jika minus, maka ada kesenjangan, jika 0 (nol) tidak ada kesenjangan 

atau bernilai sama. Indeksparitas (pembagian)èkinerja pembangunan 

perempuan dibagi kinerja pembangunan laki-laki.Jika dibawah 0 (nol), maka 

terjadi kesenjangan (perempuan lebih kecil dari laki-laki). Jika hasilnya 1 (satu) 

maka tidak ada kesenjangan, nilai perempuan dan nilai laki-laki sama.  

Indikator gender : 

- Indeks pembangunan gender : mengukur keadaan, dengan indikator : 

harapan hidup, pendidikan (rata2 lama sekolah), ekonomi (pendapatan per 

kapita). 

- Indeks pemberdayaan gender: mengukur tentang keberdayaan/perbaikan 

status.  
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Partisipasi perempuan dalam posisi manajerial, di lembaga legislatife, 

sumbangan ekonomi. 
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PRESENTASI KEBUTUHAN GENDER 
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PEMENUHAN	KEBUTUHAN	GENDER

Modul	1– Bab	III

Tujuan:
1. Peserta	dapat	menjelaskan	perbedaan	kebutuhan	spesifik,	kebutuhan	

praktis	gender,	dan	kebutuhan	strategis	gender
2. Peserta	dapat	menyebutkan	contoh	kebutuhan	spesifik,	kebutuhan	praktis	

gender,	dan	kebutuhan	strategis	gender

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kebutuhan Spesifik
q Kebutuhan spesifik adalah kebutuhan khas perempuan maaupun laki-laki sesuai dengan jenis kelaminnya
q Kebutuhan khas perempuan dan laki-kaki berbeda karena jenis kelamin mereka berbeda

Contoh	Kebutuhan	Spesifik	Perempuan	

Contoh	1:
Perempuan	menstruasi,	
terkadang	merasakan	nyeri	
di	perutnya.	Maka	kebutuhan	
spesifik		yang	dibutuhkan	
adalah	pil	antri	nyeri

Contoh	2:
Perempuan	mengandung,	
membutuhkan	USG	atau	
pemeriksaan	rutin	terkait	
kehamilan.

Contoh		3:
Perempuan	membutuhkan	
pembalut	khusus	setelah	
melakukan	persalinan	

Contoh	1:
Anak	laki-laki	dan	remaja	
laki-laki	membutuhkan	
pengetahuan	tentang	
menjaga	kesehatan	
reproduksi	yang	dimiliki	agar	
terhindar	dari	penyakit

Contoh	2:
Khitan	menjadi	salah	satu	
kegiatan	spesifik	yang	
dilakukan	oleh	laki-laki	yang	
sudah	aqil	balik	untuk	
menjaga	kesehatan	
reproduksi

Contoh	Kebutuhan	Spesifik	Laki-Laki
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KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kebutuhan	Praktis	Gender	
q Kebutuhan praktis gender didefinisikan sebagai kebutuhan

dasar untuk bertahan hidup yang tidak hanya dimiliki oleh
perempuan, tetapi juga dibutuhkan laki-laki.

q Kebutuhan praktis gender merupakan kebutuhan yang apabila
dipenuhi akan memperbaiki kondisi perempuan (maupun laki-
laki).

q Kebijakan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender
cenderung berfokus memastikan bahwa perempuan dan
keluarganya memiliki kondisi hidup yang memadai, seperti
perawatan kesehatan dan penyediaan makanan, akses
terhadap air bersih dan sanitasi (March et al., 2010; Reeves dan
Baden, 2000).

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kebutuhan	Strategis	Gender
q Fokus dari kebutuhan strategis gender ialah relasi perempuan dan

laki-laki.
q Tujuan pemenuhan kebutuhan strategis gender ialah memenuhi

kebutuhan jangka panjang, termasuk perubahan pola pikir dan
perilaku serta nilai-nilai yang ada di masyarakat.

q Pemenuhan kebutuhan ini dapat meningkatkan posisi perempuan
dan atau laki-laki, terutama pada sektor publik.

q Pemenuhan kebutuhan strategis ini akan memberdayakan
perempuan dan atau laki-laki untuk mengambil keputusan terbaik
bagi dirinya tanpa terkendala oleh jenis kelaminnya.

q Pemenuhan kebutuhan strategis gender ini terkait dengan status
seseorang dalam masyarakat - misalnya dalam hal akses ke
pekerjaan, warisan, mobilitas, partisipasi politik atau sosial -
berdasarkan gender. Kebutuhan ini terkait dengan aspek kontrol/
kewenangan mengambil keputusan.

Contoh Kasus GAKKUM LHK:
Di GAKKUM LHK, pernah ditemukan kejadian adanya penggunaan kata-kata yang merendahkan perempuan dengan cara menggoda,
mengintimidasi, melihat perempuan karena penampilan fisiknya pada saat proses penyidikan, penangkapan dan penahanan tersangka. Hal ini
dilakukan oleh penasehat hukum pelaku pelanggaran hukum terhadap perempuan penyidik. Kasus semacam ini perlu direspon dengan
membuat regulasi agar kasus-kasus merendahkan petugas secara psikologis dapat dicegah.
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PRESENTASI DISKRIMINASI GENDER 
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QUIZ!!	
1. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan spesifik gender?
2. Berikan contoh-contoh pemenuhan kebutuhan spesifik gender yang ada di lingkungan kerja

saudara
3. Apakah kebutuhan spesifik gender laki-laki maupun perempuan sudah dipenuhi oleh

lingkungan tempat saudara bekerja?
4. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan praktis gender?
5. Berikan Contoh-contoh pemenuhan kebutuhan praktis gender yang sudah ada di lingkungan

kerja saudara!
6. Apa yang dimaksud dengan kebutuhan strategis gender?
7. Berikan contoh-contoh pemenuhan kebutuhan strategis gender yang sudah ada di lingkungan

kerja saudara!

G A K K U M K L H KG A K K U M  K L H K G A K K U M _ K L H KD I T J E N G A K K U M . K L H K G A K K U M . M E N L H K . G O . I D

DISKRIMINASI	GENDER

Modul	1– Bab	V

Tujuan:
1. Menjelaskan	pengertian	diskriminasi	gender
2. Membedakan	diskriminasi	gendr	(negatif)	dengan	diskriminasi	gender	positif	(affirmative	action
3. Memahami	bentuk-bentuk	serta	contoh	diskriminasi	gender
a. Streotipe	gender
b. Subordinasi
c. Beban	ganda
d. Marginalisasi
e. Kekerasan	berbasis	gender
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Diskriminasi	Gender	Negatif	
Diskriminasi gender adalah segala bentuk pembedaan, eksklusi (pengucilan), dan pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, yang
berdampak atau bertujuan untuk menghilangkan atau menghapus pengakuan, kesenangan atau penggunaan hak-hak manusia, dalam ranah
politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan ranah-ranah lainnya.
Diskriminasi gender bisa diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu:
q diskriminasi gender yang bersifat negatif dan
q diskriminasi gender yang bersifat positif.

q Diskriminasi gender pada salah satu jenis kelamin termanifestasi dalam perlakuan yang tidak setara atau tidak menguntungkan
terhadapnya, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok individu (laki-laki maupun perempuan).

q Pada budaya patriarki, masyarakat umumnya menganggap laki-laki lebih kuat dibandingkan perempuan, sehingga perempuan seringkali
menjadi korban diskriminasi yang sifatnya negatif. Budaya tersebut diperkokoh dengan ideologi misogini (secara estimologis berasal dari
kata misogynia (Yunani) yaitu miso (benci) dan gyne (wanita), berkembang menjadi Misoginisme (mysogynism) yang bermakna suatu
ideologi yang membenci wanita. Misogini juga berasal dari istilah bahasa Inggris misogyny dengan arti sebagai kebencian terhadap
perempuan. Terdapat tiga ungkapan berkaitan dengan istilah misogini, yaitu misogin artinya benci akan perempuan, misogini artinya
perasaan benci akan perempuan, misoginis artinya laki-laki yang benci pada perempuan. (http://repository.uin-
suska.ac.id/3931/3/BAB%20II.pdf) .

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DISKRIMINASI	GENDER	POSITIF	(AFFIRMATIVE	ACTION)

q Affirmative action adalah penerapan tindakan-tindakan khusus sementera yang ditunjukkan untuk mempercepat kesetaraan de facto
antara laki-laki dan perempuan.

q Affirmative action tidak dianggap sebagai diskriminasi sebagaimana didefinisikan dalam konvensi CEDAW, tetapi tindakan ini tidak boleh
mengakibatkan dipertahankannya standar-standar yang tidak setara atau terpisah seterusnya. Tindakan-tindakan afirmasi ini harus
dihentikan bilamana tujuan kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan telah dicapai. (Convention of Ellimination of All Forms of
Discrimination Against Women/ CEDAW pasal (4) ayat 1).

q Affirmative Action secara umum dapat diartikan sebagai tindakan pro-aktif untuk menghapuskan perlakuan diskriminasi. Konsep ini
merujuk pada tindakan positif (Sayuti, 2013) yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi dampak perlakuan diskriminatif terhadap
kelompok yang telah berlangsung pada masa lalu untuk mempercepat tercapainya keadilan dan kesetaraan.

q Affirmative Action lebih menekankan pada kesempatan. (Jurnal Universitas Sumatera Utara, 2010; Gomes, 2003), Pada umumnya,
affirmative action dilakukan dengan menetapkan target atau kuota bagi partisipasi anak perempuan, perempuan, atau anak laki-laki dan
laki-laki dewasa dalam program-program dalam periode waktu tertentu. (Organisasi Buruh Internasional (ILO).

q Affirmative action dikenakan kepada kelompok tertentu melalui pemberian kompensasi dan keistimewaan guna mencapai representasi
yang lebih proporsional dalam beragam institusi dan okupasi.

q Salah satu sarana terpenting untuk menerapkannya adalah hukum, yaitu melalui Konstitusi dan UU (Sayuti, 2013).
q Affirmative action sebagai suatu diskriminasi positif bisa berubah menjadi negatif apabila tidak dikawal dengan rambu-rambu hukum yang

jelas dan perhitungan yang matang. (Shidarta, 2014).



 69 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

BENTUK-BENTUK	DISKRIMINASI	GENDER	

Affirmative Action positif bertujuan untuk memperkecil
kesenjangan gender melalui intervensi khusus:
a. Tenaga Kerja: Ditjen GAKKUM LHK membuka kesempatan

untuk difabel melamar menjadi calon pegawai negeri sipil,
dengan persyaratan khusus dan quota yang diberikan
disesuaikan dengan kebutuhan KLHK.

b. Pendidikan: Ditjen Gakkum KLHK melalui Roadmap gender,
memasukkan PUG dalam Modul pendidikan bagi Perencana
baik laki-Laki dan perempuan serta Fasilitator PUG. Selain
itu GAKKUM LHK juga memberikan kesempatan bagi
perempuan untuk menjadi Polhut dan kemudian melatihnya
agar mahir menggunkan senjata untuk pertahanan diri.

c. Ekonomi: pelatihan mata pencaharian Alternatif melalui
Batik Eco-Print bagi perempuan di Taman Nasional Bogani
Nani Wartabone melalui project CIWT di bawah Direktorat
Pencegahan dan Pengamanan Hutan, Direktorat Jenderal
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

d. Kesehatan: percepatan ketersediaan sarana prasarana yang
responsif dan mendukung keselamatan dan kesehatan kerja
di lapangan

e. Politik: perempuan diberikan quota untuk menempati
parlemen sebesar 30%

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

4.1.	Stereotip		Gender
q Stereotip gender adalah bentuk pelabelan atau

penandaan terhadap suatu kelompok tertentu
(biasanya bersifat merugikan salah satu jenis
kelamin).

q Stereotip gender juga dapat diartikan sebagai
suatu sikap negatif masyarakat terhadap
perempuan maupun laki-laki, yang membuat
posisi perempuan maupun laki-laki menjadi
pihak yang dirugikan (Nurhaeni, 2010;
Nurhaeni, 2017; Fakih, 2013).

q Pada konteks GAKKUM, bentuk stereotip gender
berpotensi terjadi pada saat pembagian peran
dalam pekerjaan, misalnya: saat pemeriksaan
kasus Ilegal logging, apakah ada kecenderungan
pembagian peran di mana perempuan
ditugaskan melakukan pencatatan, sedangkan
laki-laki ditugaskan melakukan penangkapan,
dan interogasi. Jika pembagian peran ini
didasarkan pada anggapan bahwa perempuan
itu teliti tapi tidak pemberani, sedangkan laki-
laki itu pemberani tetapi tidak rapi, maka
pembagian peran ini bersifat stereotip.
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4.2.	Subordinasi
q Subordinasi dijelaskan sebagai sikap maupun tindakan yang

dilakukan oleh masyarakat, dimana perempuan ditempatkan
pada posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, dengan alasan
keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih
penting atau lebih dominan daripada jenis kelamin yang
lainnya (Nurhaeni, 2010).

q Subordinasi perempuan diartikan sebagai ‘penomorduaan’
perempuan, bahwa perempuan lebih lemah/rendah dari laki-
laki sehingga kedudukan, fungsi dan peran perempuan seakan-
akan menjadi lebih rendah dibanding laki-laki. (Syafe’i, 2015;
(Fakih, 2013; Nurhaeni, 2017)

q Dalam konteks GAKKUM LHK, praktik sub ordinasi dapat terjadi
dalam pembagian peran dalam pekerjaan. Misal: masuknya
perempuan dalam pekerjaan bidang GAKKUM menunjukkan
terbukanya kesamaan akses antara perempuan dan laki-laki
untuk bekerja di bidang Penegakkan Hukum.
Namun demikian sering terjadi potensi adanya sub ordinasi di
Bidang GAKKUM jika salah satu jenis kelamin cenderung
ditempatkan pada bidang pekerjaan yang lebih rendah.

Rendahnya	representasi	perempuan	dibandingkan	laki-laki	di	
bidang	GAKKUM	salah	satu	penyebabnya	mungkin	karena	ada	
pandangan	sub	ordinatif bahwa	pekerjaan	GAKKUM	dianggap	
hanya	cocok	untuk	laki-laki	saja.	
Atau	jika	kemudian	mereka	bekerja	dalam	tim,	ada	
kecenderungan	bahwa	komandan	regu	lebih	diprioritaskan	
dilakukan	oleh	laki-laki	karena	adanya	anggapan	bahwa	laki-
laki	lebih	pantas	memimpin	dibandingkan	perempuan.

Contoh:

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
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4.3.	Beban	Ganda
q Beban ganda dapat diartikan bahwa perempuan seringkali mendapatkan

pembagian tugas dan tanggung jawab yang memberatkan.
q Contoh: perempuan lebih dianggap mampu mengurus keperluan rumah

tangga karena dianggap memiliki sifat memelihara dan rajin, serta tidak
cocok apabila dijadikan sebagai kepala rumah tangga. Akibatnya, semua
pekerjaan domestik rumah tangga menjadi tanggung jawab perempuan dan
apabila perempuan bekerja, beban rumah tangga masih tetap harus
dikerjakannya sehingga ia memikul beban ganda (Fakih, 2013; Nurhaeni,
2017).

q Potensi beban ganda dapat terjadi pada perempuan baik di dalam keluarga
maupun di tempat kerja. Beban kerja seringkali terjadi pada perempuan
ketika mereka bekerja sekaligus sebagai ibu rumah tangga, maka semua
beban tugas rumah tangga dibebankan pada perempuan saja.. Potensi beban
ganda juga dapat terjadi ketika perempuan tugas dilapangan masuk ke hutan
dan kemudian beban domestik untuk kebutuhan masak memasak
dibebankan pada perempuan saja.
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4.4.	Marginalisasi
q Marginalisasi adalah suatu proses penyisihan yang

mengakibatkan kemiskinan, baik pada laki-laki maupun
perempuan, yang dapat terjadi karena adanya bencana
alam, konflik bersenjata, penggusuran, proses eksploitasi,
kebijakan pembangunan, atau bahkan terjadi karena
adanya keyakinan gender.

q Marginalisasi dapat diartikan sebagai proses
penyingkiran perempuan dalam pekerjaan.

q Menurut Khotimah (2009), dengan mengutip dari Saptari
menurut Alison Scott, terdapat empat bentuk
marginalisasi, yaitu:
(1) Proses pengucilan, perempuan dikucilkan dari kerja

upahan atau jenis kerja tertentu,
(2) Proses pergeseran perempuan ke pinggiran dari

pasar tenaga kerja, berupa kecenderungan bekerja
pada jenis pekerjaan yang memiliki hidup yang
tidak stabil, upahnya rendah, dan dinilai kurang
terampil.

(3) Proses feminitas atau segresi, pemusatan
perempuan pada jenis pekerjaan tertentu, atau
semata-mata dilakukan oleh perempuan saja atau
laki-laki saja.

(4) Poses ketimpangan ekonomi yang mulai meningkat
yang merujuk pada perbedaan upah

Dalam konteks GAKKUM dapat kita lihat pada saat peningkatan
kompetensi dasar untuk menjadi Polhut.
Jika kemampuan menembak menjadi kompetensi dasar yang harus
dimiliki oleh Polhut, maka baik Polhut perempuan maupun laki-laki
harus memilik kemampuan menembak.
Jika pada saat latihan menembak dibutuhkan waktu yang berbeda antara
perempuan dan laki-laki, maka instruktur harus memberi kesempatan
dengan durasi waktu yang berbeda agar kompetensi keduanya
memenuhi standar minimal. Hal ini diperlukan karena pengalaman masa
kecil perempuan biasanya tidak biasa dengan penggunaan perangkat
senjata, sehingga kemungkinan perempuan butuh waktu lebih lama
dengan frekuensi lebih sering agar dapat mencapai kompetensi dasar
yang dibutuhkan sesuai standar yang ditentukan. Jika perempuan tidak
berhasil memenuhi kompetensi tersebut, maka ia terancam
termarjinalkan dalam pekerjaan.
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4.5.	Kekerasan	Berbasis	Gender

Kekerasan terhadap gender (Fakih, 2013; Nurhaeni, 2017; Nurhaeni, 2010) dijelaskan sebagai kekerasan yang dialami baik perempuan
maupun laki-laki yang berupa serangan atau invasi (assault) terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. kekerasan
berbasis gender (gender based violence) merupakan tindakan yang dilakukan oleh laki-laki atau lembaga yang didominasi laki-laki,
yang melukai secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan karena gendernya. Klasifikasi bentuk-bentuk kekerasan
terhadap perempuan yaitu (Nurhaeni, 2010):
a. Kekerasan fisik mencakup menampar, memukul, menarik rambut, menyulut dengan rokok, melukai dengan senjata, mengabaikan

kesehatan istri, dan lain-lain
b. Kekerasan psikologis atau emosional mencakup penghinaan, komentar-komentar yang dimaksudkan untuk merendahkan atau

melukai harga diri pihak lain (mengancammenceraikan istri, memisahkan isteri dari anak-anak, dll)
c. Kekerasan seksual mencakup misalnya pengisolasian istri dari kebutuhan batinnya, pemaksaan hubungan seksual, perkosaan,

menyentuh bagian tubuh perempuan atau anakanak.
d. Kekerasan ekonomi mencakup tidak memberi nafkah pada istri, memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomi untuk

mengontrol kehidupan istri, dan lain-lain.
e. Kekerasan spiritual mencakup kegiatan merendahkan keyakinan dan kepercayaan seseorang, memaksa seseorang untuk meyakini

hal-hal yang tidak diyakininya, dan memaksa seseorang mempraktekkan ritual dan keyakinan tertentu.
f. Perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang mencakup semua perbuatan yang menyebabkan terisolasinya seseorang dari

lingkungan sosialnya (diantaranya larangan keluar rumah, keluar berkomunikasi dengan orang lain).
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FAKTOR-FAKTOR	PENYEBAB	DISKRIMINASI	GENDER	
Diskriminasi Contoh

Tempat Perempuan tidak boleh mengenyam
pendidikan, kodratnya ialah hanya
mengatur rumah tangga dan mengurus
suami. 

Agama Perempuan posisi ke dua
Waktu/ Era Dulu perempuan tidak boeh sekolah tinggi

Negara Hak perempuan lebih sedikit

Etnik Perempuan Sunda tidak diperbolehkan
menikah dengan lelaki Jawa. 

Status sosial Perempuan secara sosial diharapkan tinggal
di rumah

Budaya Budaya patriarkhi yang menganggap
perempuan tidak mampu

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
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Perempuan berkesempatan menjadi Polhut

Pembagian Peran:
Perempuan potensial mengalami subordinasi dan sterotipe

Subordinasi
Dalam cerita box 1, 
ditampilkan peran
perempuan masih sebatas
anggota dalam tim.
Pemimpin tim dilakukan
laki-laki. Termasuk saat
proses interogasi dilakukan
oleh laki-laki

Stereotip:
Didalam box cerita tidak dijelaskan
secara jelas, peran perempuan. 
Namun, bisa dilihat bahwa untuk
proses penangkapan dan interograsi, 
dilakukan oleh laki-laki. 
Sedangkan perempuan, sebatas
mencatat hasil interograsi.

Representasi Polhut:
Perempuan: 28 orang, Laki-laki:  586 orang

Kekerasan:
1) kekerasan fisik
2) kekerasan psikologis
3) kekerasan seksual

Beban Ganda:
selain menjadi
anggota Polhut
perempuan
diperbantukan
untuk memasak

Marjinalisasi:
Polhut dibekali
dengan kompetensi
pelatihan
menembak. 
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Quiz

1. Menurut pengetahuan dan pemahaman saudara, diskriminasi gender dapat dijelaskan seperti apa?
2. Terbagi dalam apa saja diskriminasi gender tersebut?
3. Apakah saudara bisa menjelaskan contoh-contoh sederhana dari diskriminasi gender yang ditemui di 

lingkungan kerja saudara? 
4. Sebut dan jelaskan secara ringkas bentuk-bentuk dari diskriminasi gender!
5. Berikan contoh kegiatan atau aktivitas atau program yang saudara rasa masuk dalam :

q Stereotip gender
q Subordinasi
q Beban Ganda
q Marginalisasi
q Kekerasan berbasis gender 
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KEBIJAKAN	GENDER

Modul	1– Bab	VI

Tujuan:
1. Dapat	menjelaskan	pengertian	dan	contoh	Kebijakan	Buta	Gender	(Gender	Blind	Policies)
2. Dapat	menjelaskan	pengertian	dan	contoh	Kebijakan	Sadar	Gender	(	Gender	Aware	Policies)	
3. Dapat	membedakan	antara	Kebijakan	Netral	Gender	(	Gender	Neutral	Policies),	 Kebijakan	Redistributif	

Gender	(Gender	Redistributive	Policies)	 dan	Kebijakan	Spesifik	Gender	(Gender	Spesific	Policies)

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Kebijakan	Buta	Gender	(Gender	Blind		Policies)

Kebijakan buta gender adalah kebijakan yang sama sekali
tidak mempertimbangkan perbedaan serta relasi gender
yang timpang pada suatu masyarakat atau budaya. Model
kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan bias yang
menguntungkan kelompok jenis kelamin tertentu,
terutama pada masyarakat dengan akses dan kontrol
perempuan lemah dalam pengambilan keputusan. Model
kebijakan seperti ini seringkali tidak memperhitungkan
dampak kebijakan bagi perempuan. (Nurhaeni, 2017).

BOX 6.1. Pembelian Perlengkapan Alat Pengaman Diri (APD) Rompi Anti 
Peluru
Dalam rangka kelengkapan alat pelindung diri, GAKKUM LHK memfasilitasi
penyediaan APD Rompi Anti Peluru. APD ini digunakan untuk memberikan
perlindungan diri bagi siapapun yang bertugas operasi pengamanan kawasan
hutan. Rompi anti peluru yang selama ini sudah dimiliki oleh GAKKUM LHK
memiliki bobot yang berat sehingga kurang sesuai dengan struktur tubuh
perempuan. Akibatnya ketika bertugas turun ke lapangan tidak semuanya
menggunakan APD rompi anti peluru tersebut. Kebijakan pengadaan APD
rompi anti peluru yang berat dan tidak sesuai dengan struktur tubuh
perempuan disebut sebagai kebijakan buta gender. Karena ketersediaan APD
tersebut ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan perempuan. Kebijakan ini
bisa diubah menjadi responsif gender apabila dalam pengadaannya
mempertimbangkan struktur tubuh perempuan, dengan cara penyediaan
rompi anti peluru yang ringan tetapi aman digunakan dan sesuai dengan
ukuran tubuh perempuan

Sumber: Hasil FGD dengan Pokja PUG Ditjen GAKKUM LHK, 2021
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Kebijakan	Sadar	Gender	(Gender	Aware	Policies)
Kebijakan sadar gender adalah kebijakan yang mengakui bahwa perempuan dan laki-laki adalah aktor dalam pembangunan, dan keterlibatan
perempuan pada dasarnya ditentukan berdasarkan relasi gender. Kebijakan sadar gender diklasifikasikan dalam tiga kategori

Kebijakan Netral Gender (Gender Neutral Policies)
Yaitu kebijakan yang tidak secara khusus ditujukan bagi
perempuan atau laki-laki dan diasumsikan mempengaruhi
kedua jenis kelamin secara setara.

Kebijakan Spesifik Gender (Gender Spesific Policies)
Yaitu kebijakan yang didasarkan pada pengetahuan tentang
perbedaan gender pada suatu konteks tertentu untuk
merespon kebutuhan praktis gender

Kebijakan Redistributif Gender (Gender Redistributive
Policies)
Yaitu kebijakan yang dimaksud untuk memperbarui distribusi
kuasa dan sumberdaya yang ada untuk menciptakan relasi
lebih setara antara laki-laki dan perempuan

BOX 6.2. Kebijakan Sadar Gender (Gender Aware Policies)
q Center of Inteligence GAKKUM LHK adalah pusat teknologi, data dan informasi

yang terintegrasi untuk mendukung pengambilan keputusan terkait penegakan

hukum di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

q Center ini dibangun GAKKUM LHK sejak 2017, merupakan pusat dukungan

penegakan hukum LHK berbasis sains dan teknologi.

q Center of Inteligence memanfaatkan data dan informasi yang diperoleh dari

berbagai sistem internal KLHK. K/L terkait antara lain: Ditjen AHU

Kemenkumham, LAPAN, Ditjen Dukcapil, Kemendagri, serta berbagai sumber

lainnya yang terkait lingkungan hidup dan kehutanan.

q Center of Inteligence sangat membantu salah satu fungsi yaitu pengumpulan

data dan informasi tentang pelanggaran perizinan dan peraturan di bidang

lingkungan hidup dan kehutanan, yang dahulu dilakukan secara manual yaitu

langsung mengambil data di tempat kejadian perkara, sekarang digantikan

dengan data satelit dan jaringan data yang diambil baik dari internal dan

eksternal KLHK. Sehingga fungsi pengumpulan data dan infromasi dapat

dilakukan baik oleh laki-laki maupun perempuan.

Sumber: Hasil FGD Pokja PUG Ditjen GAKKUM LHK, 2021

3.2. Kebijakan Spesifik Gender (Gender Spesific Policies)

Kebijakan Spesifik Gender (Gender Spesific Policies) 

adalah kebijakan yang didasarkan pada pengetahuan 

tentang perbedaan gender pada suatu konteks tertentu 

untuk merespon kebutuhan praktis gender khusus 

perempuan atau laki-laki.   Kebijakan ini dilakukan 

berdasarkan  sistim pembagian sumberdaya dan 

tanggungjawab berdasarkan gender. Kebijakan ini 

didasarkan pada pemenuhan kebutuhan spesifik 

perempuan atau laki-laki. (Nurhaeni, 2017).

Peran Contoh

Reproduktif Penyediaan sarana prasarana ruang laktasi di kantor
Produktif Pembukaan lowongan CASN untuk jabatan fungsional 

pengawas lingkungan hidup dan polisi kehutanan
Kemasyarakatan q Penyediaan ruang tunggu penerimaan pengaduan 

oleh masyarakat 
q Penyediaan akses kantor yang mempermudah 

difabel

Tabel 6.1. Kebutuhan Khas Perempuan dan Laki-Laki sesuai Jenis Kelamin

Sumber: Hasil FGD Pokja PUG Ditjen GAKKUM LHK, 2021
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Kebijakan Redistributif Gender (Gender Redistributive Policies) 
q Kebijakan redistributif gender adalah kebijakan yang dimaksud untuk 

memperbarui distribusi kuasa dan sumberdaya yang ada untuk 
menciptakan relasi yang lebih setara antara laki-laki dan perempuan 
dengan mengupayakan pemenuhan kebutuhan strategis gender. 
Kebijakan ini bisa diarahkan pada perempuan dan laki-laki maupun 
diarahkan khusus untuk perempuan atau khusus untuk laki-laki. 
(March, 2010; Eige,  2019)

q Kebijakan redistributif gender berupaya mencapai kesetaraan gender 
dan mengatasi penyebab dan konsekuensi dari pembagian kerja 
berdasarkan gender.  

q Kebijakan redistributive gender dapat dilakukan melalui tiga strategi, 
yaitu: 
(1)   Strategi yang berupaya menyediakan akses yang setara secara 

formal dan untuk menghilangkan hambatan dan diskriminasi; 
(2)  Strategi yang mengakui pembagian kerja berdasarkan gender dan 

menangani konsekuensi pekerjaan perawatan yang tidak dibayar; 
(3). Strategi mengantisipasi dampak gender dari kebijakan.

3.3. Kebijakan Redistributif Gender (Gender Redistributive Policies)

BOX 6.3. Kebijakan Redistributif Gender (Gender Redistributive
Policies)
Kebijakan cuti orang tua dan penitipan anak dimaksudkan untuk
menangani beban ganda orang tua yang bekerja, dan berupaya
meringankan rekonsiliasi pekerjaan dan pekerjaan penitipan tidak
berbayar. Sistem pajak dan pensiun juga memiliki efek redistributif
gender. Pengarusutamaan gender dan penilaian gender berupaya
mengantisipasi dan mencegah dampak kebijakan yang berpotensi
tidak setara terhadap laki-laki dan perempuan.

Sumber: Roth, 2016

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Tindakan yang Harus Dipertimbangkan Tindakan yang  Harus Dihindari
q Memperkenalkan ketentuan cuti melahirkan untuk suami q Secara tidak langsung memperkuat peran dan tanggung 

jawab gender
q Mendirikan fasilitas penitipan anak q Fokus upaya keseimbangan kehidupan kerja hanya pada 

perempuan

q Menyediakan fasilitas menyusui agar ibu baru dapat terus 
berpartisipasi dalam kegiatan

q Kurangnya konsekuensi untuk perilaku bias gender atau 
pelecehan seksual

q Mengembangkan kode etik yang mencakup ketentuan tentang 
perilaku dan bahasa sensitif gender

q Kurangnya konsekuensi untuk perilaku bias gender atau 
pelecehan seksual

q Menetapkan dan menyediakan mekanisme pengaduan dan 
disipliner secara memadai

q Saluran pelaporan yang kurang atau tidak memadai untuk 
insiden pelecehan seksual

q Mengorganisir seminar dan sesi pelatihan gender yang membahas 
baik laki-laki maupun perempuan secara teratur tentang 
ketentuan hukum yang ada, fasilitas konseling dan inisiatif yang 
diambil oleh pemerintah, mekanisme kesetaraan gender dan 
organisasi masyarakat sipil

q Menyusun Modul Pengarusutamaan Gender (PUG)
q Menyusun dan mengembangkan kebijakan dan atau regulasi yang 

responsif gender

Sumber:Hasil FGD Pokja GAKKUM LHK, 2021  

Tabel 6.2. Tindakan yang harus dipertimbangkan VS dihindari
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Gender-blind policies
(secara implisit bias laki-laki)

Memilikirkan kembali asumsi
Memikirkan kembali praktik

Kebijakan Sadar Gender
(Gender-aware policies)

Gender Neutral Policies
Intervensi yang dimaksudkan untuk 

membiarkan distribusi sumber daya dan 
tanggung jawab yang ada tidak berubah

Gender redistributive policies
Internvensi yang dimaksud untuk mengubah 

distribusi sumber daya dan tanggung jawab yang 
ada untuk menciptakan hubungan gender yang 

seimbang

Gender-specific policies
Intervensi yang dimaksud untuk memenuhi 

kebutuhan perempuan/ laki-laki yang 
ditargetkan, dalam distribusi sumber daya dan 

tanggung jawab 

Gambar 6.1. Kebijakan Gender 
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Negara Kebijakan Responsif Gender
Parlemen Swiss menyelaraskan tempat-tempat dengan kalender dan hari libur sekolah. Meskipun cuti orang tua untuk pegawai negeri biasanya diberikan hanya kepada staf

parlemen, beberapa parlemen telah mengadopsi inisiatif untuk memperkenalkan ketentuan cuti melahirkan, ayah, atau cuti orang tua.
Knesset Israel mengizinkan salah satu orang tua untuk mengambil cuti 12 minggu yang dibayar penuh setelah kelahiran seorang anak.
Parlemen Portugis menyediakan 'penggantian sementara' tanpa kehilangan gaji bagi anggota parlemen yang mengambil cuti melahirkan atau cuti ayah.
Dewan Perwakilan 
Australia

mengizinkan pemungutan suara pengganti dalam kasus di mana perempuan menyusui pada saat yang sama pemungutan suara dilakukan, menyusul laporan 
yang dibuat oleh Komite Prosedur tentang Pilihan untuk Ibu Perawat. Sejumlah parlemen telah mendirikan fasilitas penitipan anak atau penitipan anak.

Parlemen Swedia 
maupun Jerman

menyediakan fasilitas penitipan bayi untuk semua anggota parlemen dan staf.

Parlemen Skotlandia membuka fasilitas penitipan anak untuk anggota masyarakat yang mengunjungi tempat tersebut. 
Kode etik parlemen mengharuskan anggota parlemen memperlakukan satu sama lain dengan bermartabat dan hormat, dan menyatakan bahwa "penindasan 
dan pelecehan, termasuk tuduhan pelecehan seksual, akan ditanggapi dengan serius dan diselidiki".

Jepang Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Penasihat memiliki rencana aksi untuk mempromosikan partisipasi perempuan di antara anggota staf mereka
dan untuk mendukung pengasuhan anak mereka.  Beberapa parlemen telah menangani berbagai bentuk pelecehan berbasis gender melalui kebijakan, kode
etik atau resolusi tertentu. 

Senat Kanada telah mengadopsi Kebijakan Pencegahan dan Penyelesaian Pelecehan di Tempat Kerja yang berlaku untuk semua anggota dan staf. 
Di Meksiko anggota staf parlemen yang mengalami pelecehan dapat mengajukan pengaduan ke Biro Senat, yang kemudian berkoordinasi dengan unit peradilan untuk

memperbaiki insiden tersebut. Meksiko juga telah mengembangkan satu protokol untuk pencegahan, perhatian dan sanksi pelecehan seksual yang berisi
peraturan khusus dan tindakan pencegahan untuk mempromosikan budaya kelembagaan kesetaraan gender, lingkungan kerja yang bebas dari kekerasan dan
stereotip gender, untuk berkontribusi pada akses terhadap keadilan dan untuk menghambat segala bentuk pelecehan seksual.

Parlemen Slovenia, 
Swedia, dan 
Luksemburg

telah mengadopsi ketentuan pelecehan seksual, dan kedua parlemen terakhir juga memasukkan prosedur pengaduan untuk mendapatkan ganti rugi. Parlemen
di Swedia dan Luksemburg juga telah mengadopsi ketentuan kebijakan untuk melindungi hak-hak anggota komunitas LGBTIQ.

Di Slovenia Presiden Majelis Nasional dapat mengeluarkan peringatan ketika anggota parlemen menggunakan bahasa yang bias gender atau merendahkan. Demikian
pula, pada Maret 2017, Parlemen Eropa menangguhkan Parlemen Eropa karena dia menggunakan bahasa seksis; Selain skorsing 10 hari, MEP juga kehilangan
tunjangan kebutuhan sehari-hari selama 30 hari.

Swedia telah mengadopsi ketentuan terkait gender yang mengatur perundungan dunia maya dan penggunaan media sosial.

Tabel 6.3. Contoh Kebijakan Responsif Gender pada Parlemen Negara Bagian OECD
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Quiz

1. Apa yang dimaksud dengan kebijakan buta gender? Berikan contoh di lingkungan kerja saudara 
apakah ada kebijakan yang termasuk buta gender!

2. Selain kebijakan buta gender, juga terdapat kebijakan sadar gender dan kebijakan netral gender, 
jelaskan apa yang dimaksud dengan kebijakan sadar gender dan kebijakan netral gender

3. Sebutkan contoh-contoh kebijakan sadar gender dan kebijakan netral gender di lingkungan kerja 
saudara!

4. Lakukan ATM (Amati, Tiru, dan Modifikasi) contoh kebijakan yang sudah dituangkan dalam box untuk 
diusulkan di GAKKUM ataupun Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia!
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PENGARUSUTAMAAN	GENDER

Modul	1– Bab	VII

Tujuan:
1. Dapat	menjelaskan	pengertian	dan	tujuan	pengarusutamaan	gender
2. Menjelaskan	hubungan	antara	isu	gender,	pengarusutamaan	gender	(PUG)	dan	

keadilan	serta	kesetaraan	gender	(KKG)
3. Menjelaskan	implementasi	tujuh	komponen	kunci	pengarusutamaan	gender
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Pengertian	dan	Tujuan	Pengarusutamaan	Gender

Pengertian:
Pengarusutamaan gender	adalah	strategi
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan,  program 
dan kegiatan pembangunan

Tujuan:
Mencapai keadilan dan kesetaraan gender. (WVI,
2008).

q Adil adalah pembangunan harus merespon
perbedaan kebutuhan perempuan dan laki-laki.

q Setara adalah pembangunan harus memberi
kesamaan akses, partisipasi, kontrol bagi
perempuan dan laki-laki, sehingga perempuan
dan laki-laki dapat memperoleh manfaat dan
berkembang secara optimal.

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengertian	dan	Tujuan	Pengarusutamaan	Gender	berdasarkan	Berbagai	Regulasi

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000

Pengertian PUG:
Strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender 
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas
kebijakan dan program pembangunan nasional.

Tujuan PUG:
Terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksana, 
pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam
rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam
kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan
bernegara

Pengertian PUG:
Strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi
integral dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan

Tujuan PUG:
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.

Surat	Edaran	Menteri	(BAPPENAS);	Menteri	Keuangan;	Menteri	Dalam	
Negeri;	dan	Menteri	Pemberdayaan	Perempuan	dan	Perlindungan	
Anak	Nomor	270/M.PPN/11/2012;	SE-33/MK.02/2012;	
050/4379A/SJ;	dan	050/4379A/SJ



 80 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengertian	dan	Tujuan	Pengarusutamaan	Gender	berdasarkan	Berbagai	Regulasi

RPJMN 2020 - 2024

Pengertian PUG:
Strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam 
pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi

Tujuan PUG:
Mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan
pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh
penduduk Indonesia.

Pengertian PUG:
Suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender 
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan 
program pembangunan nasional.

Tujuan PUG:
Untuk mempermudah dan menyeragamkan perencanaan, 
penyusunan, pelaksanaan dan
pemantauan, dan evaluasi pengarusutamaan gender di lingkup 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.31/MENLHK/SETJEN/SET.1/5/2017

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Pengertian	dan	Tujuan	Pengarusutamaan	Gender	berdasarkan	Berbagai	Regulasi

Peraturan	Ditjen	Penegakan	Hukum	LHK		
P.6/PHLHK/SET.10/REN.2/9/2020	tentang	Renstra	Ditjen	
GAKKUM	LHK	Tahun	2020	– 2024

Pengertian PUG:
strategi untuk mengintegrasikan perpektif gender ke 
dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta 
pemantauan, dan evaluasi.

Tujuan PUG:
PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender 
sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih 
adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia.

Pengertian PUG:
suatu strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender 
menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, 
penganggaran, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan
evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional.

Tujuan PUG:
Mempermudah pelaksanaan integrasi gender dan melakukan 
identifikasi isu strategis gender dalam rangka mempercepat 
PUG

Peraturan	Ditjen	Penegakan	Hukum	LHK	
P.2/PHLHK/SET/SET.1/5/2020	tentang	Roadmap	PUG	Ditjen	
GAKKUM	LHK	Tahun	2020	- 2024
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Hubungan	antara	Isu	Gender,	Pengarusutamaan	Gender	(PUG)	dan	Keadilan	serta	Kesetaraan	Gender	(KKG)

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Implementasi	Tujuh	Komponen	Kunci	Pengarusutamaan	Gender	GAKKUM	LHK

1. Komitmen

Komitmen adalah janji pada lingkup
institusi sendiri atau pada pihak lain
yang tercermin dalam tindakan yang
akan dilaksanakan dengan penuh
tanggung jawab. Contoh Komitmen
Ditjen GAKKUM LHK:

GAKKUM	LHK	sudah	mempunyai	kebijakan	
tentang	pelaksanaan	pengarusutamaan	
gender

Kebijakan	teknis	operasional	berkaitan	
dengan	pengarusutamaan

Rencana	pencapaian	pengarusutamaan	
gender	
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

........	Implementasi	Tujuh	Komponen	Kunci	Pengarusutamaan	Gender	GAKKUM	LHK
2. Kebijakan

q Kebijakan	adalah	serangkaian	tindakan	pemerintah	dan	
memiliki	tujuan	tertentu	yang	wajib	diikuti	dan	
dilakukan	oleh	para		pelakunya	dalam	memecahkan	
suatu	masalah.	

q Untuk	mewujudkan	kesetaraan	dan	keadilan	gender,	
maka	gender	harus	terintegrasi	dalam	kebijakan-
kebijakan	yang	dituangkan	pada	dokumen	perencanaan	
(seperti	RPJMN,	RENSTRA	dan	RENJA	
Kementerian/Lembaga	Non	Pemerintahan	(K/L)	di	
Pusat,	RPJMD	dan	RENJA,	serta	RENSTRA	DAN	RENJA	
OPD	di	daerah.

q RENSTRA	dan	RENJA	menjadi	fokus	utama	dalam	
implementasi	PUG,	khususnya	dalam	penerapan	
Perencanaan	dan	Penganggaran	yang	responsif	gender.			

q program-program	yang	tertuang	di	dalam	dokumen	
perencanaan	dan	penganggaran	harus	mampu	
menyelesaikan	permasalahanpermasalahan kesenjangan	
gender	dalam	masyarakat,	sehingga	alokasi	anggaran	
dalam	program	tersebut	mampu	mendukung	tercapainya	
kesetaraan	dan	keadilan	gender. 

Kebijakan yang dimiliki oleh Ditjen GAKKUM LHK:

q Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum 

LHK Tahun 2020 – 2024, sesuai Pedoman Penyusunan 

Renstra, Permen LHK P.63 Tahun 2019.

q Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget
Statement (GBS) yang tertuang pada Surat No. 

S.936/SET/PROEV/SET.1/12/2019 tentang Penyampaian 

Dokumen PUG TA 2020 Ditjen GAKKUM LHK. 

q Memasukkan isu-isu gender dalam program dan kegiatan, 

misal pada Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan dan pembangunan Kantor Balai GAKKUM 

LHK.

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

....		Implementasi	Tujuh	Komponen	Kunci	Pengarusutamaan	Gender	GAKKUM	LHK

3. Kelembagaan PUG

q Kelembagaan PUG adalah bentuk kelompok kerja (POKJA).
q POKJA adalah lembaga ad-hoc yang dibentuk di tingkat K/L dengan anggota perwakilan dari masing-masing Eselon I, di

bawah koodirnasi Sekretariat Jenderal.
q Ditjen GAKKUM LHK sendiri, yang menangani POKJA PUG adalah Perwakilan seluruh Direktorat dan UPT Balai

GAKKUM LHK pada Ditjen GAKKUM LHK. .

q Selain Pokja, Ditjen GAKKUM LHK telah memiliki fasilitator sebanyak 6 (enam) orang dengan rincian:
- 2 (dua) orang di lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal,
- 1 (satu) orang di Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup;
- 2 (dua) orang di Balai GAKKUM LHK Wilayah Kalimantan; dan 1 (satu) orang di Balai GAKKUM LHK Wilayah
Jabalnusra
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

.....	Implementasi	Tujuh	Komponen	Kunci	Pengarusutamaan	Gender	GAKKUM	LHK

4. Sumber Daya

Sumber daya meliputi sumber daya manusia, dan pendanaan. Sumber daya manusia adalah tenaga/
karyawan atau pegawai yang memiliki kapasitas dan kemampuan terhadap pelaksanaan PUG.
q Ditjen GAKKUM LHK telah memiliki fungsional perencana yang ikut serta dalam sosialisasi PUG dan
Roadmap Gender Ditjen GAKKUM LHK.

q GAKKUM LHK juga telah memiliki 4 (empat) orang yang bertindak sebagai fasilitator sebagai
pendamping PPRG.

q GAKKUM LHK telah memiliki gender champion sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Lingkungan
Hidup dan Kehutanan Nomor SK.44/SETJEN/ROCAN/SET.1/9/2018, yaitu Sekretaris Direktorat
Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

....	Implementasi	Tujuh	Komponen	Kunci	Pengarusutamaan	Gender	GAKKUM	LHK

5. Data Terpilah
q Penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin penting dan dibutuhkan untuk menganalisis kebijakan dan program yang responsif

gender.
q Sitem informasi yang dimiliki oleh Ditjen GAKKUM sudah terpilah menurut jenis kelamin, misal data terpilah SDM Ditjen GAKKUM LHK

sudah tersedia mulai 2017 dan diupdate setiap tahun.
q Data terpilah menurut jenis kelamin bisa ditemukan di dokumen Renstra, Renja, dan website Ditjen GAKKUM LHK.
q Data kegiatan-kegiatan berkaitan dengan gender yang dilakukan oleh Ditjen GAKKUM dapat dilihat di kanal media sosial GAKKUM LHK

berupa Facebook, Instagram, Twitter, dan Youtube milk Ditjen GAKKUM LHK. .
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INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

.....	Implementasi	Tujuh	Komponen	Kunci	Pengarusutamaan	Gender	GAKKUM	LHK

6. Alat atau Tools

GAKKUM	telah	memiliki	
peralatan	yang	diperlukan	dalam	
pelaksanaan	PUG,	antara	lain:
q ketersediaan	pedoman,	
q panduan-panduan,	
q modul	pelatihan	PUG,	
q pedoman	analisis	gender,	
q materi	komunikasi,	informasi	
dan	edukasi	(KIE)	dan	lain-
lainnya

INOVATIFINTEGRITAS RESPONSIFPROFESIONAL
KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

......	Implementasi	Tujuh	Komponen	Kunci	Pengarusutamaan	Gender	GAKKUM	LHK

7. Peran Serta Masyarakat

q Masyarakat	merupakan	unsur	
penting	dalam	forum	dialog	dan	
jejaring	antara	seluruh	
pemangku	kepentingan	
(stakeholders)	untuk	bersama-
sama	memperjuangkan	adanya	
kesetaraan	gender.	

q Untuk	memudahkan	masyarakat	
dalam	berpartisipasi,	telah	
disediakan	berbagai	akses	untuk	
melakukan	pengaduan	atau	
pelaporan	yaitu:	
- datang	langsung/	telpun ke	

Posko	Pengaduan	di	KLHK		
atau	Balai	GAKKUM	LHK	

- menggunakan	Aplikasi	
GAKKUM	LHK,	Website,	
Facebook,	WhatsApp,	dan	
Email.	

Ditjen GAKKUM LHK membantu
masyarakat dengan cara memfasilitasi
masyarakat yang terkena dampak
pencemaran/ perusakan lingkungan yang
dilakukan oleh kegiatan usaha.

q Ditjen	GAKKUM	LHK	telah	
bekerjasama dengan:
- beberapa	lembaga	masyarakat,	
- Perguruan	Tinggi,	dan	
- dunia	usaha.	

q Barang	bukti	berupa	kayu	juga	telah	
dapat	dipergunakan	oleh	lembaga	
sosial	dan	keagamaan	setelah	
mendapat	persetujuan	dari	
pengadilan.	
Sebagai	contoh	terdapat	4	(empat)	
lembaga	sosial	dan	keagamaan	yang	
menerima	bantuan	dari	Ditjen	
PHLHK	sesuai	Penetapan	Pengadilan	
Manado	No.	
01/Pen.pid/2019/PN.MND	dan	
Nomor	02/Pen.pid/2019/PN.MND.	.
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KEMENTERIAN 
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

1. Apa yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender?

2. Sebutkan contoh-contoh pengarusutamaan gender yang sudah dilakukan oleh tempat kerja 

saudara!

3. Sebutkan isu-isu gender yang ada di lingkungan kerja saudara!

4. Jelaskan 7 (tujuh) komponen kunci pengarusutamaan gender beserta contoh yang ada di 

lingkungan tempat kerja saudara!

QUIZ
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BAB IV. KEGIATAN HARI III 
 

Peserta diuji mengenai pemahaman selama mengikuti peningkatan 

kapasitas dengan mengikuti post test menggunakan media (tools) google forms. 

Materi yang dijadikan post test adalah materi yang telah didapatkan oleh 

peserta : mulai dari konsep gender, konsep keadilan gender, konsep 

kesetaraan gender, jenis diskriminasi gender, data terpilah,  dan indikator 

gender. Hasil post test seperti pada gambar di bawah ini. 

 
Setelah post test, dilakukan pembahasan terhadap soal-soal yang 

keluar di post test sekaligus mereview kembali materi yang telah didapatkan 

pada hari pertama sampai dengan hari kedua.  
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BAB V. KESIMPULAN 
 

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG) 

rangka Mengimplementasikan  “Practical Gender Concern” bidang Penegakan 

Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan diikuti oleh total 25 orang terdiri dari 

peserta, 

narasumber, mentor, 

dan panitia terdiri 

dari Kepala Bagian 

Program, Evaluasi, 

Hukum, dan 

Kerjasama Teknik, 

Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha lingkup 

Ditjen Penegakan 

hukum LHK, Kepala 

Bagian Pengelolaan 

Kinerja Biro 

Perencanaan KLHK, 

Kepala Sub Bagian 

Tata Usaha Biro 

Perencanaan KLHK, pejabat fungsional (Pengendali Dampak Lingkungan Ahli 

Madya, dan Perencana), dan pejabat pelaksana (Analis Data dan Pengolah 

Data). Peningkatan kapasitas dilaksanakan secara offline di Hotel Santika 

Premiere ICE BSD, Tangerang dan online melalui zoom meeting. 

 Pelatihan mengenai konsep gender dilaksanakan pada hari pertama, 

sedangkan hari kedua untuk substansi diskriminasi gender dan kebijakan 

gender. Dilakukan Pre Test pada awal pelatihan dan Post Test pada akhir 

pelatihan. Hasil dari sampling rata-rata nilai yang diperoleh dari Pre Test yaitu 

20,4  poin dan hasil dari Post Test sampiling rata-rata yaitu 28,6 poin dengan 

kenaikan rata-rata ±8,2 poin atau meningkat pemahaman rata-rata peserta 

±40% yang mengikuti pelatihan dan 1 (satu)  orang mendapatkan nilai Post Test 

sempurna yaitu 40 poin. 
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Pelatihan dilakukan dengan metode ceramah, diskusi, peragaan, 

latihan/praktek, instruksi kerja, studi kasus, permainan, bermain peran, in-tray, 

simulasi dan online learning yang dilakukan setiap hari. 
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LAMPIRAN 
Surat Undangan Kegiatan 
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TERM OF REFERENCE 

PENINGKATAN KAPASITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  
DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN  

“PRACTICAL GENDER CONCERN”  
BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sekretariat Direktorat Jenderal 
Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
2022 
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I.  Latar Belakang 

   Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Ditjen Gakkum LHK) sebagai unit kerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan (KLHK) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 

tentang KLHK, dan Peraturan Menteri LHK Nomor 15 tahun 2021 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja KLHK, memiliki tugas menyelenggarakan perumusan 

dan pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum lingkungan hidup dan 

kehutanan, termasuk di dalamnya adalah penegakan hukum terhadap tindak 

kejahatan peredaran dan perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar (TSL) yang 

dilindungi di Indonesia. Kerja Ditjen Gakkum LHK antara lain pelaksanaan operasi 

TSL, bahkan hingga penegakan hukum pidana.  

   Komitmen Ditjen Gakkum LHK dalam mengupayakan PUG bukanlah jargon atau 

cita-cita semata. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan para pengambil 

keputusan dalam jajaran Ditjen Gakkum LHK telah menerapkan PUG dalam tugas 

utama dan fungsi setiap unit. Komitmen Ditjen Gakkum LHK dituangkan dalam 

Roadmap PUG 2020-2024 yang didalamnya berisi rencana kegiatan dan target 

yang akan dicapai per tahunnya. Permasalahan yang selama ini terjadi dalam 

percepatan PUG dan pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang 

Responsif Gender (PPRG) di Ditjen Gakkum KLHK adalah belum memadainya 

kapasitas pejabat/staf dalam mengimplementasikan “Practical Gender Concern” 

terutama bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 Dalam upaya menindaklanjuti permasalahan tersebut telah dilaksanakannya 

Kegiatan Bimbingan Teknis Sosialisasi Konsep Gender dan Penghapusan 

Stereotip Gender di Tahun 2020 kepada 40 Orang Staff Ditjen Gakkum LHK 

dengan Data Terpilah (Sex Aggregated Data) peserta terdiri 26 Orang Pria dan 14 

Orang Wanita,  yang selanjutnya oleh Sub Kelompok Kerja PUG Ditjen Gakkum 

LHK dinilai perlu untuk mengembangkan Pedoman PUG KLHK agar lebih spesifik 

peruntukannya di bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

dengan proses diskusi bertahap dan masukan akhir sehingga tersusun 3 (Tiga) 

Modul dan Bahan Ajar serta 1 (satu) Modul Kampanye yang Responsif Gender. 

Penggunaan masing masing Modul dan Bahan Ajar ini di dalam Peningkatan 

Kapasiitas PUG akan disesuaikan dengan peruntukan Modul dan Bahan Ajar 

masing masing, oleh karena itu perlu dilakukan secara bertahap sehingga 

pencapaian kegiatan peningkatan kapasitas pejabat/staf akan lebih memadai ke 



 93 

depannya dalam mengimplementasikan “Practical Gender Concern” terutama 

bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 

 

II. Maksud dan Tujuan 

 Maksud diadakannya kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan 

Gender (PUG) rangka Mengimplementasikan  “Practical Gender Concern” bidang 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu untuk Meningkatkan 

Pengetahuan tentang Konsep Gender dan Penghapusan Stereotip Gender di 

Kalangan Staf Ditjen Gakkum LHK sesuai dengan pelaksanaan Milestone ke-III 

Roadmap PUG Ditjen Gakkum LHK dengan Indikator Kinerja 20 (Dua Puluh) Staf 

Ditjen Gakkum LHK terpilih sebagai Gender Champion dan Terlatih untuk Menjadi 

Fasilitator Gender dan Anggota Sub POKJA PUG. Oleh karena itu, Peningkatan 

Kapasitas PUG  yang dilakukan secara bertahap antara lain melalui Pembentukan 

Koordinator Fasilitator yang kedepan dapat fokus untuk memfasilitasi Peningkatan 

Kapasitas PUG bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik 

di Satuan Kerja Masing masing maupun di Unit Pelaksana Teknis Balai Gakkum 

LHK, selanjutnya Peningkatan Kapasitas PUG untuk Jabatan Fungsional 

Perencana dan/atau staf yang bertugas di bidang perencanaan pada Satuan Kerja 

di Pusat yang dapat memahami Modul dan Bahan Ajar PPRG dan sanggup untuk 

membuat Gender Analytical Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement 

(GBS). Terakhir Modul dan Bahan Ajar Kampanye yang Responsif Gender lebih 

difokuskan kepada Tim Pengelola Media. 

 Setelah Pelaksanaan keseluruhan Peningkatan Kapasitas PUG Ditjen Gakkum 

LHK, perlu ditetapkan Gender Champion lingkup Ditjen Gakkum LHK, melalui 

Surat Keputusan Direktur Jenderal dengan ketentuan Assesment untuk 

Koordinator Fasilitator sudah menguasai dan mengimplementasikan Modul, 

Bahan Ajar serta Kampanye Responsif Gender bidang penegakan hukum 

lingkungan hidup dan kehutanan, khususnya terkait TSL. 

 Adapun Pelatihan Intensif di dalam Peningkatan Kapasitas PUG dilakukan 

secara bertahap antara lain : 

f) Fase Pertama, Peningkatan Kapasitas dan Pembentukan Koordinator 

Fasilitator PUG; 

g) Fase Kedua, peningkatan Kapasitas PUG dengan UPT Gakkum LHK Wilayah 

Bagian Barat 
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h) Fase Ketiga, peningkatan Kapasitas PUG dengan UPT Gakkum LHK Wilayah 

Bagian Timur 

i) Fase Keempat, peningkatan kapasitas PUG untuk Perencana di Satker Pusat 

j) Fase Kelima, peningkatan kapasitas PUG untuk Tim Pengelola Media Pusat 

dan UPT 

 

III. Metode Pelaksanaan dan Agenda Kegiatan (Tentative) 

Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka 

Mengimplementasikan “Practical Gender Concern” bidang Penegakan Hukum 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dilaksanakan secara luring yang terbagi 

ke dalam 5 (Lima) Fase. Peserta yang mengikuti kegiatan wajib membawa laptop. 

 
Uraian Kegiatan Sept Okt 

Fase Pertama  
Peningkatan Kapasitas dan Pembentukan Koordinator 
Fasilitator PUG 

  

Fase Kedua  
Peningkatan Kapasitas PUG dengan UPT Gakkum LHK 
Wilayah Bagian Barat 

  

Fase Ketiga  
Peningkatan Kapasitas PUG dengan UPT Gakkum LHK 
Wilayah Bagian Timur 

  

Fase Keempat  
Peningkatan kapasitas PUG untuk Perencana di Satker 
Pusat 

  

Fase Kelima 
peningkatan kapasitas PUG untuk Tim Pengelola Media 
Pusat dan UPT 

  

  
IV.    Pelaksana dan Peserta Kegiatan 

 

Peserta kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender (PUG) 

dalam rangka Mengimplementasikan “Practical Gender Concern” bidang 

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan terdiri dari Pejabat/Staf 

lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK dengan rincian: 

No. Kegiatan Waktu Lokasi Peserta 
1. Fase Pertama 

Peningkatan Kapasitas dan 
Pembentukan Koordinator 
Fasilitator PUG 

Senin – Rabu  
19-21 Sep 2022 

Bogor 
Jawa Barat 

20 orang 
 

2. Fase Kedua Rabu – Jumat Medan, 30 orang 
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Peningkatan Kapasitas PUG 
dengan UPT Gakkum LHK 
Wilayah Bagian Barat 

28-30 Sep 2022 Sumatera 
Utara 

3. Fase Ketiga 
Peningkatan Kapasitas PUG 
dengan UPT Gakkum LHK 
Wilayah Bagian Timur 

Senin – Rabu 
10 – 12 Okt 2022 

Makassar, 
Sulawesi 
Selatan 

30 orang 

4. Fase Keempat 
Peningkatan Kapasitas PUG 
untuk Perencana di Satker 
Pusat Ditjen Gakkum LHK 

Rabu – Jumat 
19 – 21 Okt 2022 

Bogor, 
Jawa Barat 

20 orang 

5. Fase Kelima 
Peningkatan Kapasitas PUG 
untuk Tim Pengelola Media 
untuk Satker Pusat dan UPT 

Selasa – Kamis  
25 – 27 Okt 2022 

Bogor, 
Jawa Barat 

20 orang 

 

Narasumber pada kegiatan ini, antara lain: 

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LHK 

2. Kepala Biro Perencanaan atau yang mewakili 

3. Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si  

(Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik pada Universitas Sebelas Maret) 

 

V. Pembiayaan Kegiatan 

    Pembiayaan kegiatan 5 (Lima) Fase pelaksanaan Peningkatan Kapasitas 

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam rangka Mengimplementasikan “Practical 

Gender Concern” bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

diharapkan bersumber dari Anggaran Proyek Combating Illegal Wildlife Trading 

(CIWT) GEF-UNDP. Adapun penganggarannya meliputi paket pertemuan, uang 

harian rapat, uang transport peserta serta transport narasumber (PP) dari luar 

daerah, honor narasumber, akomodasi dan lain-lain. 

VI. Penutup 
     Demikian TOR kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender 

(PUG) disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Diharapkan kegiatan 

ini dapat terlaksana dengan baik dan mampu meningkatkan kapasitas SDM 

lingkup Ditjen Gakkum LHK dalam Mengimplementasikan “Practical Gender 

Concern” bidang Penegakan Hukum Lingkungan Hidup Dan Kehutanan 

khususnya terkait TSL. 



 

RAB KEGIATAN  
PENINGKATAN KAPASITAS PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)  

DALAM RANGKA MENGIMPLEMENTASIKAN  
“PRACTICAL GENDER CONCERN”  

BIDANG PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 
 

NO RINCIAN VOL SATUAN 
1. PAKET MEETING FULLDAY PACK 20 – 30 
2. PAKET MEETING FULLBOARD PACK 20 – 30  

3. UANG SAKU FULLDAY OH 20 – 30  
4. UANG SAKU FULLBOARD OH 20 – 30  
5. UANG TRANSPORT LOKAL OH 20 – 30 
6. HONOR NARASUMBER (3 orang) OJ  
7. HONOR ASISTEN NARASUMBER (3 orang) OJ  
8. TIKET NARASUMBER (PP) 

(PROF. DR. ISMI DWI ASTUTI NURHAENI, 
M.SI) 

OK  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


