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GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP) 

Kebijakan/ 
Program/ 

Kegiatan 

Data 

Pembuka 

wawasan 
 

Isu Gender 
Kebijakan dan Rencana ke 

Depan 
Pengukuran Hasil 

Faktor 

Kesenjangan 

Sebab 
Kesenjangan 

internal 

Sebab 
Kesenjangan 

eksternal 

Reformasi 

Tujuan 
Rencana Aksi 

Data Dasar 

(Baseline Data) 

Indikator 

Gender 

 
Program: 
 
Kegiatan: 
 
Tujuan: 
 
 

 
Data 
terpilah 

 
Akses: 
 
Partisipasi: 
 
Kontrol: 
 
Manfaat: 

 
Menemukenali 
isu gender di 
internal 
lembaga/PD 
seperti ada 
tidaknya produk 
hukum yang 
mendukung 
kesetaraan dan 
keadilan 

gender, ada 
tidaknya 
kebijakan yang 
mendorong 
terwujudnya 
kesetaraan dan 
keadilan gender, 
ada tidaknya 
pemahaman 
pengambil 
keputusan dan 
perencana 
pada internal 
lembaga tentang 

 
Menemukenali 
isu gender di 
eksternal 
lembaga 
seperti: (1) 
masih kuatnya 
budaya 
patriarki, (2) 
adanya gender 
stereotip, (3) 

adanya sub-
ordinasi; (4) 
adanya beban 
ganda, (5) 
adanya 
marginalisasi, 
(6) adanya 
kekerasan 
terhadap salah 
satu jenis 
kelamin. 

 
Mereformulasi 
tujuan 
kebijakan/pro
gram/ 
kegiatan yang 
semula netral 
gender 
menjadi 
responsif 
gender. 

 
Merumuskan 
rencana aksi 
yang responsif 
gender atau 
yang mampu 
mengatasi 
kesenjangan 
gender 

 
Mengukur 
kemajuan 
(progress) dari 
program/ 
kegiatan yang 
telah 
direncanakan. 

 
Ukuran 
kuantitatif 
maupun 
kualitatif untuk 
memperlihatka
n adanya 
upaya 
memperkecil 
kesenjangan 
gender sebagai 

hasil 
dan manfaat 
dari 
pelaksanaan 
kebijakan/ 
program/ 
kegiatan. 



kesetaraan dan 
keadilan gender, 
ada tidaknya 
budaya 
organisasi yang 
mendorong 
terwujudnya 
kesetaraan dan 
keadilan gender. 



LANGKAH ALUR KERJA ANALISIS GENDER 

 

Langkah 1 Langkah 2 

Kebijakan/Program/Kegiatan Data Pembuka wawasan 

 

1. Pilih kebijakan atau program atau 

kegiatan yang akan dianalisa, Integrasi 

gender dapat dilakukan pada ebijakan 

atau program atau kegiatan baru (yang 

akan atau sedang dirancang) maupun 

yang sudah berjalan. 

2. Identifikasi dan rumuskan tujuan dari 

kebijakan atau program atau kebijakan 

yang akan dianalisa pada langkah 1 

Periksa rumusan formulasi tujuannya, 

apabila terdapat beberapa tujuan, 

tuliskan seluruhnya. Apabila yang 

dianalisa adalah kebijakan, maka 

tuliskan tujuan atas kebijakan saja, 

demikian pula apabila yang dipilih untuk 

dianalisa adalah program atau kegiatan. 

 

1. Sajikan data pembuka wawasan 

berupa data dan informasi relevan 

yang terpilah berdasarkan jenis 

kelamin untuk mendeteksi apakah 

kondisi yang ada menunjukan adanya 

kesenjangan gender. 

2. Data pembuka wawasan dapat 

berupa: 

a. Hasil baseline study atau hasil 

kajian/assesment. 

b. Hasil intervensi kebijakan atau 

program atau kegiatan yang 

sedang atau telah dilakukan 

3. Jenis data: 

a. Data kuantitatif seperti hasil 

kajian, hasil intervensi, data 

sekunder (data BPS, data 

sektoral, telaah pustaka, dll). 

b. Data kualitatif seperti hasil 

kajian, hasil intervensi, hasilfocus 

group discussions, interview 

mendalam, observasi dan kearifan 

lokal. 

4. Semua data dan informasi yang 

disajikan harus mampu menunjukan 

adanya kesenjangan gender yang akan 

dijadikan sebagai dasar penyusunan 

kebijakan atau program atau kegiatan 

yang perlu dilakukan (intervensi). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 



 

 
Langkah 3 Langkah 4 Langkah 5 

Isu Gender 

Faktor Kesenjangan Sebab Kesenjangan internal Sebab Kesenjangan eksternal 

 

Identifikasi isu gender pada 

proses perencanaan kebijakan 

atau program atau kegiatan 

dengan menganalisa data 

pembuka wawasan dari empat 

aspek yang berpotensi 

menjadi penyebab 

kesenjangan yaitu Akses, 

Partisipasi, Kontrol dan 

manfaat dengan penjelasan 

sebagai berikut: 

1. Akses, identifikasi apakah 

kebijakan atau program 

atau kegiatan intervensi 

pembangunan yang ada 

atau yang sedang 

dirancang telah atau 

dapat memberikan akses 

yang adil terhadap 

perempuan dan laki-laki 

(kesamaan kesempatan). 

2. Partisipasi (peran), 

identifikasi apakah 

kebijakan atau program 

atau kegiatan intervensi 

pembangunan yang ada 

atau yang sedang 

dirancang telah atau 

dapat memberikan 

kesempatan untuk 

berpartisipasi kepada 

perempuan dan laki-laki 

secara adil dan 

proporsional dalam 

menyuarakan kebutuhan, 

kendala dalam berbagai 

tahapan pembangunan 

 

Identifikasi isu gender pada 

internal organisasi yang 

dapat menyebabkan adanya 

kesenjangan gender. Semua 

hal yang tidak/kurang 

mendukung terwujudnya 

keadilan dan kesetaraan 

gender di lingkungan 

internal organisasi dapat 

disajikan misalnya 1. 

Kurangnya komitmen 

organisasi, 2. Belum 

tersosialisasikannya konsep, 

isu, dan analisa gender 

secara memadai, 3. Belum 

tersedianya data pilah 

gender, dll. 

 

 

Identifikasi isu gender dari 

eksternal organisasi pada 

proses pelaksanaan yang 

dapat menyebabkan adanya 

kesenjangan gender. Semua 

hal yang tidak/kurang 

mendukung terwujudnya 

keadilan dan kesetaraan 

gender dilingkungan eksternal 

organisasi dapat disajikan 

misalnya, 1. Masih kentalnya 

budaya patriarki (laki-laki 

lebih dominan diunggulkan 

dalam segala hal), 2. Masih 

adanya gender stereotip (laki-

laki sebagai kepala keluarga 

laki-laki bekerja mencari 

nafkah, perempuan 

melakukan pekerjaan 

domestik atau rumah tangga), 

3. Perempuan bekerja atau 

keluar rumah pada waktu 

malam hari dianggap tabu, dll. 

 

 

 

 

 



termasuk dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Kontrol, identifikasi 

apakah kebijakan atau 

program atau kegiatan 

intervensi pembangunan 

yang ada atau yang 

sedang dirancang telah 

atau dapat memberikan 

kesempatan penguasaan 

(kontrol) yang sama 

kepada perempuan dan 

laki-laki untuk 

mengontrol sumberdaya 

pembangunan seperti: 

informasi, pendanaan, 

kredit, dll. 

4. Manfaat, identifikasi 

apakah kebijakan atau 

program atau kegiatan 

intervensi pembangunan 

yang ada atau yang 

sedang dirancang telah 

atau dapat memberikan 

manfaat yang adil dan 

proporsional bagi 

perempuan dan laki-laki. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 



Langkah 6 Langkah 7 

Kebijakan dan Rencana ke Depan 

Reformasi Tujuan Rencana Aksi 

 

Rumuskan kembali kebijakan atau 

program atau kegiatan pada langkah 1 

menjadi kebijakan atau program atau 

kegiatan yang responsive gender.  

Reformulasi kebijakan atau program atau 

kegiatan tersebut berupa penajaman 

konsep gender. 

 

 

Dengan merujuk pada issu kesenjangan gender 

serta factor penyebab internal dan eksternal 

(langkah 3-5) dan sesuai dengan reformulasi 

kebijakan atau program atau kegiatan pada 

langkah 6, susunlah rencana aksi yang 

responsive gender yang tujuan akhirnya adalah 

mencapai keadilan dan kesetaraan gender sesuai 

isu yang dianalisa. 

 

 

 
Langkah 8 Langkah 9 

Pengukuran Hasil 

Data Dasar (Base line) Indikator Gender 

 

Baseline adalah data dasar yang dipilih untuk 

mengukur suatu kemajuan (progress) 

pelaksanaan kebijakan atau program atau 

kegiatan. Data dasar tersebut dapat diambil 

dari data pembuka wawasan (data pilih gender) 

dari langkah 2 yang relevan dan strategis untuk 

menjadi ukuran. 

 

 

 

Indikator gender merupakan ukuran 

kuantiatif maupun kualitatif untuk: 

1. Memperlihatkan apakah kesenjangan 

gender telah hilang dan atau berkurang 

sebagai hasil dan manfaat dari 

pelaksanaan kebijakan atau program 

atau kegiatan yang dilakukan 

(intervensi). 

2. Memperlihatkan apakah telah terjadi 

perubahan budaya organisasi internal 

dan perubahan perilaku pada 

perencana kebijakan atau program atau 

kebijakan dengan melakukan analisa 

gender sebagai salah satu alat analisa 

dalam proses perencanaan 

pembangunan. 

3. Memperlihatkan apakah terjadi 

perubahan pola piker dilingkungan 

eksternal organisasi (masyarakat) 

tentang kesetaraan dan keadilan bagi 

perempuan dan laki-laki dalam hal 

akses, partisipasi, control dan 

perolehan manfaat dalam 

pembangunan. 



 

Hasil Analisis gender/analisis situasi yang nantinya akan dituangkan dalam Gender Budget 

Statement (GBS), mengandung muatan sebagai berikut: 

a. gambaran kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan 

laki-laki dalam semua kegiatan pembangunan; 

b. gambaran adanya faktor penghambat di internal lembaga (organisasi pemerintah) dan 

atau eksternal lembaga masyarakat; 

c. indikator outcome yang dapat dihubungkan dengan tujuan kegiatan/sub-kegiatan; 

 

GUBERNUR 

KEPULAUAN BANGKA BELITUNG, 

 

dto 

 

ERZALDI ROSMAN 

 


