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Catatan Pendahuluan 

Hari ini, kita semua berkomitmen tidak hanya pada prinsip-
prinsip kesetaraan gender, juga pada aksi yang mewujudkan 
kesetaraan tersebut menjadi kenyataan, meskipun dalam situasi 
dan kondisi yang tidak pasti. Hal ini berarti menyesuaikan 
strategi-strategi BRR dalam sebuah konteks yang senantiasa 
berubah. 

Dalam dokumen Kebijakan dan Strategi yang bertajuk “Memajukan 
kesetaraan gender dalam Proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
NAD-Nias”, BRR menggarisbawahi kontribusinya untuk 
mengembangkan dan mengimplementasikan usaha-usaha dan solusi-
solusi praktis, termasuk cara-cara mempercepat proses 
rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut. 

Dokumen ini akan mengubah cara BRR memandang persoalan-
persoalan, membangun kebijakan-kebijakan, merancang program-
program dan mengimplementasikannya. Dokumen ini juga akan 
mengubah dampak pekerjaan yang kita laksanakan terhadap 
kehidupan perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak 
laki-laki, dengan mengikutsertakan perspektif semua pihak. 
Perubahan pendekatan secara langsunglah yang menjanjikan hasil-
hasil yang berdaya jangkau luas.  

Meskipun demikian, tidak ada jawaban, tindakan, juga pemain 
tunggal yang dapat mewujudkan kesetaraan di atas menjadi 
kenyataan. Kesetaraan gender adalah permasalahan semua orang. 
Dokumen Kebijakan dan Strategi ini menegaskan peran BRR sebagai 
bagian dari kerjasama yang luas dalam proses rehabilitasi dan 
rekonstruksi, berkonsultasi dan bertindak secara bersama-sama 
dengan perseorangan, LSM lokal, LSM internasional, lembaga-
lembaga donor, juga pemangku kepentingan yang lain. 

 

Badan Pelaksana BRR Aceh-Nias 

 

 

Kuntoro Mangkusubroto 
Kepala 
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Prakata 

Dokumen ini memaparkan garis besar komitmen Badan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi NAD dan Nias (BRR) pada kesetaraan gender. Dokumen ini 
juga menjabarkan bagaimana tingkatan yang berbeda dalam struktur BRR 
akan mendukung tercapainya komitmen tersebut. 

Kebijakan gender BRR dikembangkan sebagai pengakuan atas kebutuhan dan 
keinginan untuk mengidentifikasi cara yang efektif untuk 
mengintegrasikan tindakan yang responsif terhadap permasalahan gender 
dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi serta mendukung usaha 
pemerintah daerah NAD dan Nias dan pemerintah Indonesia untuk menjamin 
kesetaraan gender dalam pencapaian keseluruhan tujuan pembangunan. 
Kebijakan ini dilengkapi dengan strategi-strategi sektoral yang 
memungkinkan “pengarusutamaan” perspektif gender dalam penyusunan 
kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan di seluruh sektor BRR 
khususnya perumahan dan pemukiman, sarana dan prasarana, pengembangan 
ekonomi, kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan perempuan, sosial dan 
keagamaan serta pengembangan kelembagaan. 

Dokumen ini telah dibahas di kalangan Pimpinan BRR, didukung, dan 
diumumkan oleh Ketua Badan Pelaksana BRR pada tanggal 19 September 
2006. Selama pembahasan berlangsung, telah ditekankan dengan jelas 
bahwa pelaksanaan kebijakan ini berarti meningkatkan efektifitas dan 
keberhasilan BRR dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Dokumen 
ini bukan merupakan sebuah pembenaran atau sebuah kebaikan politik 
(political kindness) untuk kelompok gender tertentu.  

Hak-hak kesetaraan adalah hak asasi manusia – prinsip dasar yang 
membentuk bagaimana manusia hidup dalam situasi yang mudah dan sulit. 
BRR dan seluruh pemangku kepentingan yang aktif dalam program 
pemulihan harus bertanggung jawab untuk pilihan yang dibuat dalam 
menyusun kebijakan dan program, antara menghemat hari ini dan 
kehilangan manfaat jangka menengah dan panjang dari investasi dalam 
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Asumsi dan pendekatan 
yang netral terhadap gender akan menggiring pada pandangan yang bias 
atas relasi gender yang berlaku. 

Dalam proses pengembangan kebijakan dan strategi gender ini, telah 
dilakukan konsultasi dengan pihak-pihak di luar BRR yang menghasilkan 
masukan berharga dari berbagai pemangku kepentingan termasuk 
organisasi perempuan, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan 
lokal dan internasional, dan lain-lain. 
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I. PENDAHULUAN 

Sebagai dampak dari bencana alam, prioritas utama dari semua pelaku 
adalah membangun kembali sarana dan prasarana dan memenuhi kebutuhan 
yang pokok dan mendesak bagi korban yang selamat, seperti tempat 
pengungsian dan perumahan. Dalam situasi yang serba mendesak untuk 
memberikan bantuan serta memenuhi target, tuntutan untuk memperhatikan 
isu gender mungkin kelihatan tidak relevan. TIDAK. Memahami dinamika 
gender atau dengan menggunakan “kacamata gender” berarti mengakui 
bahwa perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, 
mempunyai kebutuhan yang berbeda, menghadapi situasi dan masalah 
berbeda. Pengalaman dengan bencana alam dalam lingkup yang luas 
menunjukkan bahwa peristiwa semacam ini dapat melemahkan kedudukan 
perempuan dan anak perempuan dan kemampuan mereka untuk bernegosiasi, 
baik di dalam maupun di luar keluarga. 

Tsunami dan gempa bumi di Samudera Hindia tidak membedakan korban 
meninggal laki-laki dan perempuan yang disebabkan oleh gelombang yang 
sangat dahsyat. Namun telah ditemukan1 peningkatan kekerasan terhadap 
perempuan, perkawinan muda untuk anak perempuan, penurunan dalam 
tingkat kesehatan dan keterbatasan sumber keuangan dan kepemilikan 
aset seperti tanah dan rumah. Kehilangan aset produktif, rumah, dan 
semua anggota keluarga cenderung meningkatkan ketidaksetaraan gender. 

Dokumen ini bertujuan memberikan pegangan kepada seluruh staf BRR 
untuk menjamin agar kebutuhan, kepentingan serta kerisauan kaum 
perempuan, laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki 
dipertimbangkan dalam keseluruhan aspek proses rehabilitasi dan 
rekonstruksi.  

                                                 

1 Laporan tentang temuan-temuan yang terdokumentasi mengenai kedudukan hak-hak asasi kaum perempuan IDP di 
Aceh, Komnas Perempuan, April 2006 .”Jumlah Kekerasan seksual yang hampir 74% dari seluruh kasus 
kekerasan terhadap perempuan IDP di Aceh-41% diantaranya terjadi di lingkup keluarga. Di wilayah publik, 
41% dari pelaku kejahatan tidak mengenal korban. Kelompok yang paling rentan terhadap serangan seksual 
adalah perempuan muda yang berumur antara 18-25 (53% dari kasus). 

 
Siapa di BRR yang bertanggung jawab atas 

permasalahan gender? 
 
Kita semua. Seluruh staf teknis, manager, deputi, kepala 
kantor keterwakilan, penasehat, dan pembuat kebijakan. 
Tugas kita adalah meyakinkan bahwa bantuan yang kita 
sediakan memenuhi kebutuhan seluruh penduduk secara 
setara dan bahwa hak-hak mereka dilindungi.  
 
KITA SEMUA BERTANGGUNG JAWAB 
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Target utama dari dokumen ini adalah staf BRR di tingkat pusat maupun 
keterwakilan, sementara itu dokumen ini akan menyediakan kerangka 
kerja untuk semua keterwakilan-keterwakilan BRR yang bekerja di NAD 
dan Nias untuk lebih meningkatkan upaya bekerja mereka dalam 
menciptakan kesetaraan gender yang lebih baik di seluruh aspek 
rehabilitasi dan rekonstruksi.  

 

 

Dokumen ini terdiri dan lima bagian:  

Bagian Pertama : Konsep dasar; mengklarifikasi berbagai kondisi dan 
menjelaskan pentingnya dan relevansi perspektif 
gender dalam rehabilitasi dan rekonstruksi. 

Bagian Kedua  : Komitmen BRR pada kesetaraan gender. 

Bagian Ketiga  : Identifikasi permasalahan dan wilayah-wilayah utama 
intervensi.  

Bagian Keempat : Strategi sektoral; diawali dengan sebuah ulasan 
singkat permasalahan-permasalahan gender yang 
terkait dengan sektor dan kemudian diikuti dengan 
tindakan-tindakan strategis untuk menjamin integrasi 
permasalahan-permasalahan gender. 

Bagian Kelima : Inisiatif-inisiatif implementasi. 

 

 

Prinsip-prinsip gender diakui di dalam agama, kebudayaan 
kita dan juga disahkan dalam Undang-Undang (UUD 1945) dan 
instrumen internasional hak asasi manusia yang mana 
Indonesia telah meratifikasi: Konvensi tentang Penghapusan 
segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Kaum Perempuan (CEDAW), 
Perjanjian Internasional Tentang Hak-Hak di Bidang Ekonomi, 
Sosial dan Budaya (ICESR), dan Perjanjian Internasional 
tentang Hak-Hak Bidang Politik dan Sipil (ICCPR) dan 
Perjanjian tentang Hak-Hak Anak (CRC).  
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II. BAGIAN PERTAMA: KONSEP DASAR   

 

Jenis
Kelamin

Kesetaraan
Gender  

Tindakan yang 
ditargetkan bagi

kaum perempuan

Keseimbangan
Gender dan

Analisa Gender

Pengarusutamaan
Gender 

Data terpilah
menurut jenis

kelamin

Gender 

 
 

Apa itu gender? 

Ada yang beranggapan bahwa gender hanya tentang perempuan atau masalah 
berhubungan dengan perempuan. BUKAN. Gender adalah lambang-lambang, 
peranan-peranan serta tanggungjawab-tanggungjawab yang terkait baik 
dengan perempuan maupun laki-laki yang diterima secara sosial dan 
budaya yang ada dalam masyarakat.  

Misalnya paska tsunami dan gempa bumi, karena kematian isterinya maka 
sang suami harus bertanggung jawab untuk kesejahteraan dan mengurus 
anak-anaknya serta juga sekaligus mengurus rumah tangga. Atau di 
sebagian besar masyarakat, perempuan, anak perempuan, laki-laki atau 
anak laki-laki menghadapi harapan yang berbeda karena peranan sosial  
yang diembannya berbeda, apa yang diajarkan dalam proses pertumbuhan 
berbeda (misalnya, anak laki-laki tidak menangis). 

 
Apa itu jenis kelamin? 
 
Jenis kelamin merujuk pada perbedaan biologis antara perempuan dan 
laki-laki, bawaan sejak lahir atau kodrat (misalnya: laki-laki tidak 
dapat melahirkan sebaliknya perempuan dapat melahirkan dan menyusui). 
 
 
Apakah yang dimaksud dengan kesetaraan gender? 
 
Kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan 
perempuan, merujuk pada kesetaraan antara perempuan, laki-laki, anak 
perempuan dan laki-laki, dalam kemampuan menikmati hak, kesempatan, 
jasa dan sumberdaya. Kesetaraan gender ini tercapai ketika perempuan 
dan laki-laki, anak-anak perempuan dan anak laki-laki, berada dalam 
kondisi yang setara untuk mewujudkan hak dan potensi mereka secara 
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penuh untuk dapat menyumbang dalam pembangunan politik, ekonomi, dan 
sosial masyarakat, serta memperoleh keuntungan setara dari hasilnya.  
 
Kesetaraan tidak berarti bahwa laki-laki dan perempuan itu sama, 
tetapi hak dan kesempatan mereka tidak dibatasi oleh apakah mereka 
dilahirkan sebagai perempuan ataupun laki-laki. Misalnya kesetaraan 
dalam memperoleh pendidikan yang sama. 
 

Apakah yang dimaksud dengan keseimbangan gender? 

Keseimbangan gender dipahami sebagai jumlah perempuan dan laki-laki 
yang dipekerjakan oleh lembaga dalam berbagai bidang lapangan dan 
sektor. Pernyataan bahwa keseimbangan telah tercapai atau terdapat 
lebih banyak perempuan dalam suatu tempat tidak dengan sendirinya 
menunjukkan kepekaan gender dan juga tidak berarti bahwa laki-laki 
tidak peka gender.  

Jelas bahwa keseimbangan antara perempuan dan laki-laki pada segala 
tingkat di tempat kerja atau pertemuan masyarakat berdampak pada 
kemungkinan yang lebih besar untuk membahas dan mengangkat ke 
permukaan dampak berbeda dari kebijakan dan program terhadap laki-laki 
dan perempuan. Di sisi lain, hal ini juga merupakan strategi penting 
untuk mengembangkan program yang lebih efektif dan efisien. 
 

Apakah yang dimaksud dengan tindakan yang ditargetkan pada kaum 
perempuan? 

Dalam berbagai keadaan selama proses pemulihan, perempuan dan anak 
perempuan kurang memperoleh keuntungan dibandingkan dengan laki-laki. 
Mereka sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan kurang 
memperoleh akses pada jasa dan bantuan. Menangani kebutuhan khusus 
perempuan dan membuat kegiatan yang ditujukan pada perempuan dan anak 
perempuan akan membangun kapasitas mereka agar dapat menjadi mitra 
setara dengan laki-laki. Hal tersebut dapat diterapkan dalam bekerja 
memecahkan konflik, memecahkan masalah yang disebabkan karena 
pengungsian, membantu dalam rehabilitasi rekonstruksi dan membangun 
perdamaian dan keamanan yang berkelanjutan. Setiap sektor harus 
mengidentifikasi kegiatan khusus yang dapat menunjang kemajuan 
perempuan dan mendukung kesetaraan gender. 

Apakah yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender dan mengapa hal 
tersebut penting?  

Pengarusutamaan gender menjamin persamaan hak yang dapat dilihat 
sebagai suatu alat dalam memahami dampak-dampak dari semua kebijakan-
kebijakan dan program-program pada perempuan dan laki-laki, anak laki-
laki dan anak perempuan pada setiap tahap dari perencanaan hingga 
implementasi dan evaluasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perempuan yakin bahwa privasi mereka akan dapat 
diperhatikan dengan lebih baik seandainya mereka 
dilibatkan dari tahap awal perencanaan (misalnya, dalam 
tata letak kamar mandi dan dapur sampai ke ruang tamu). 
Proyek kami akan dapat lebih berhasil apabila kami 
berkonsultasi dengan dengan kaum laki-laki dan kaum 
perempuan.  
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Pengarusutamaan gender memungkinkan kita untuk:  
 

 Memenuhi kebutuhan dan prioritas penduduk secara lebih baik 
yang didasarkan pemahaman pada bagaimana dampak tsunami dan 
gempa bumi terhadap perempuan dan laki-laki atau anak perempuan 
dan laki-laki. 

 Membantu desain dan pelaksanaan program secara lebih efektif. 

 Menjamin bahwa kebutuhan perempuan dan laki-laki, anak laki-
laki dan perempuan tidak diabaikan dan agar seluruh penduduk 
berpartisipasi serta berperan dalam proses tersebut dan bahwa 
manfaat rehabilitasi dan rekonstruksi terbagi secara merata. 

 

Apakah yang dimaksud dengan data terpilah berdasarkan jenis kelamin? 

Data tentang siapa yang memperoleh manfaat dari pelayanan atau program 
BRR harus dikelompokkan menurut jenis kelamin. Misalnya, jika 
melaporkan tentang siapa yang berpartisipasi dalam pelatihan atau 
menerima pinjaman untuk melaksanakan aktifitas-aktifitas yang 
menunjang kelangsungan hidupnya, dalam data tersebut selalu disertai 
dengan melaporkan jenis kelamin penerima manfaat. Tanpa pemilahan yang 
demikian sangatlah tidak mungkin mengetahui pasti siapa yang telah 
memperoleh manfaat atau apakah bantuan telah mencapai penduduk secara 
proporsional. Jika 100% peserta pelatihan pemasaran adalah perempuan, 
dapat dipertanyakan mengapa tidak ada laki-laki yang diikutsertakan. 
Informasi dan analisa yang baik sangat penting untuk dapat 
mengidentifikasi kelompok mana yang telah tersisihkan dan apa 
penyebabnya. 
 
 
Apakah yang dimaksud dengan analisa gender?  

Analisa gender mempelajari dan membantu kita untuk memahami bagaimana 
kegiatan dan program kita bisa berpengaruh pada perempuan dan laki-
laki, anak perempuan dan anak laki-laki secara berbeda dan bagaimana 
bisa bermanfaat secara setara.  
 
Who does what? Who has what? Who decides? Who gains? Who loses? How? 
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III. BAGIAN KEDUA: KOMITMEN BRR PADA KESETARAAN 
GENDER 

Bagian berikut menjelaskan tentang kebijakan dan strategi sektoral BRR 
dari perspektif gender. Butir-butir di bawah ini dianggap sebagai 
kunci untuk mencapai komitmen BRR dalam mempromosikan transformasi 
sosial, kesetaraan gender, dan visi tentang proses rehabilitasi dan 
rekonstruksi (adil, aman, damai, demokratis dan masyarakat sejahtera 
dengan mempertimbangkan martabat NAD dan Nias.  
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Keterlibatan penuh
perempuan dan laki-laki sebagai mitra setara dalam

pembangunan sosial, budaya dan ekonomi Aceh & Nias

Titik awal
kelembagaan

Pembangunan Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Agama, 
Pengembangan Kelembagaan, Perumahan/Pemukiman dan Infrastruktur

Tujuan utama

Kesetaraan dalam: Tata Pemerintahan, Pembangunan Ekonomi, Hubungan SosialPrinsip BRR
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1. Kebijakan 

Tujuan Utama: Keterlibatan penuh antara perempuan dan laki-laki 
sebagai rekan yang sejajar dalam pembangunan sosial, 
budaya, dan ekonomi, di NAD dan Nias. 

 

 
Prinsip BRR – Kesetaraan Gender  
 
1. Kesetaraan dan Tata 

Pemerintahan yang Baik. 
Partisipasi aktif dan 
keterwakilan perempuan dan 
laki-laki adalah prasyarat 
untuk mencapai keberhasilan 
proses rehabilitasi dan 
rekonstruksi serta transformasi 
sosial.  

2. Kesetaraan dan Pembangunan 
Ekonomi. Kesetaraan akses dan 
kesempatan bagi perempuan dan 
laki-laki pada sumberdaya 
ekonomi sebagai dasar 
pencapaian pembangunan 
berkelanjutan di NAD dan Nias. 

3. Kesetaraan dan Hubungan Sosial. 
BRR bekerja untuk dan dengan 
laki-laki dan perempuan dari 
seluruh masyarakat menentang 
struktur sosial yang membangun 
dan mengukuhkan ketidaksamaan 
dan pelanggaran hak-hak 
manusia. 

 

 

 

  
Kebijakan Sektoral BRR – Kesetaraan 
Gender  
 
1. Pembangunan Ekonomi: Memajukan 

kesetaraan akses, penguasaan dan 
kesempatan bagi perempuan dan 
laki-laki pada sumberdaya 
ekonomi sebagaimana diukur oleh 
kesetaraan akses pada kesempatan 
kerja, sumberdaya keuangan, 
pasar dan pelatihan. 

2. Kesehatan: Meningkatkan akses dan 
memperbaiki mutu pelayanan 
kesehatan untuk perempuan dan 
laki-laki di desa dan kota. 

3. Pendidikan: Melembagakan dan 
meningkatkan kesetaraan akses 
pada pendidikan bermutu bagi 
perempuan dan laki-laki di semua 
tingkat pendidikan. 

4. Sosial dan Agama: Meningkatkan 
keterwakilan dan partisipasi 
perempuan dalam pembangunan 
sosial, agama dan budaya. 

5. Pengembangan Kelembagaan: 
Mengembangkan mekanisme untuk 
memajukan keterwakilan perempuan 
dalam struktur pemerintah 
daerah, termasuk dalam kedudukan 
kepemimpinan dan memperkenalkan 
sistem dukungan untuk 
memungkinkan kemajuan kesetaraan 
akses dan keadilan bagi 
perempuan dan laki-laki. 
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2. Titik Masuk Kelembagaan  

1. Membangun mekanisme yang sesuai dan mengalokasi sumber-sumber 
dan keahlian yang memadai untuk memudahkan proses 
pengarusutamaan gender. 

2. Memfasilitasi rancangan dan implementasi kegiatan khusus 
bertujuan untuk pemberdayaan perempuan 

3. Mengembangkan dialog yang terus-menerus dengan organisasi 
perempuan dan seluruh pemangku kepentingan terkait. 

4. Menerapkan pemantauan internal dan evaluasi eksternal guna 
memastikan dan mendukung implementasi kebijakan gender dan 
strategi sektoral.2 

5. Membuat sistem database yang mencatat semua penerima manfaat 
pada tingkat perorangan yang dipilah menurut jenis kelamin, dan 
pelaporan secara berkala merupakan syarat penting. Proses ini 
akan diarahkan oleh daftar indikator-indikator gender menurut 
sektor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Kelompok Kerja Gender (KKG) dipimpin oleh Biro Pemberdayaan Perempuan merupakan mitra 
resmi BRR untuk mendukung prakarsa ini. 
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IV. BAGIAN KETIGA: MASALAH DAN CAKUPAN INTERVENSI  

Pembangunan
Ekonomi

Pengembangan
Kelembagaan dan

Membangun
Kapasitas (Capacity 

Building)

Pendidikan
dan

Kesehatan

Kesempatan Ekonomi
Perwakilan dan partisipasi dalam

membuat keputusan
Akses terhadap keadilan

Kesempatan di bidang pendidikan
Pelayanan Kesehatan

Informasi, Komunikasi dan
Teknologi

Masalah yang teridentifikasi

Kepemimpinan
dan

Pemberdayaan

 

1. Masalah-masalah yang teridentifikasi 

1. Keterbatasan akses pada kesempatan ekonomi termasuk aset 
produktif, pinjaman, lahan, pendapatan dari pertanian, 
lapangan kerja dan pasar. 

2. Keterbatasan akses, kehadiran dan pengaruh dalam pengambilan 
kebijakan pada tingkat masyarakat.  

3. Keterbatasan akses khususnya pada keadilan berkaitan dengan 
kekerasan terhadap perempuan dan masalah warisan.  

4. Keterbatasan akses pada kesempatan pendidikan bermutu - formal 
dan informal. 

5. Keterbatasan akses pada pelayanan kesehatan bermutu di daerah 
perkotaan dan perdesaan.  

6. Keterbatasan akses pada informasi, komunikasi dan teknologi. 

 

2. Cakupan Penting Intervensi  

1. Pembangunan Ekonomi 

2. Pendidikan dan Kesehatan 

3. Kepemimpinan dan Pemberdayaan 

4. Pembangunan Kelembagaan dan Kapasitas 

5. Perumahan, Pemukiman dan Infrastruktur 
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V. BAGIAN EMPAT: STRATEGI SEKTORAL BRR – PENGARUS 
UTAMAAN GENDER  

Mengapa gender 
menjadi penting?

Apakah
kebijakan

sektoral itu?

Apakah startegi
sektoral itu?

Apakah target-
targetnya?

 

 

1. Pembangunan Ekonomi 

Kesetaraan Gender - Kebijakan Sektoral BRR 

1. Mengangkat kesetaraan akses, penguasaan dan kesempatan bagi 
perempuan dan laki-laki pada sumberdaya ekonomi sebagaimana 
terukur oleh akses pada lapangan kerja, sumber keuangan, 
pemasaran dan pelatihan. 

 

 

Mengapa gender penting dalam pembangunan ekonomi NAD and Nias? 

Bencana alam seringkali menambah beban ekonomi perempuan dan laki-
laki, serta diskriminasi gender dalam mengakses sumber keuangan 
seperti kredit, pendapatan dari bidang pertanian, pasar, peralatan, 
dan pertanahan. Di samping itu, kehilangan anggota keluarga dan 
pasangan hidup dapat menimbulkan situasi terisolir dan 
terdiskriminasinya janda dan perempuan yang menjadi kepala rumah 
tangga. Dalam keadaan demikian mungkin saja perempuan tidak 
mendapatkan imbalan atas pekerjaan mereka, atau bahkan tidak dapat 
berpartisipasi dalam pasar kerja. 
 
Mengarahkan perhatian pada masalah gender akan membantu kita dalam 
merancang program pengembangan ekonomi dengan pemahaman yang lebih 
baik terhadap perbedaan ketrampilan, kebutuhan dan tanggung jawab 
perempuan dan laki-laki, sekaligus mendukung pencapaian tujuan BRR 
“membangun kembali dengan lebih baik”, dengan memberdayakan kemampuan 
seluruh anggota masyarakat. 
 
 
 

Kesetaraan gender dalam pembangunan ekonomi tidak hanya benar,
tetapi merupakan kebutuhan mutlak untuk mengentaskan kemiskinan dan 
membangun kembali NAD dan Nias.  

 

 



 Kebijakan dan Strategi Gender BRR  

14 of 25 

Pembangunan Ekonomi – Strategi Sektoral  

1. Merancang dan melaksanakan intervensi khusus seperti ketrampilan 
hidup, pembukuan/akuntansi dan pelatihan pemasaran untuk mendukung 
dan mengelola usaha milik perempuan yang tradisional dan tidak 
tradisional. 

2. Memperkenalkan sistem pengukuran khusus dalam pembagian sumber 
keuangan, saprodi pertanian, dan pelatihan ketrampilan (target BRR 
adalah 50% dan kemajuan pencapaiannya akan dilaporkan setiap 
tahun). 

3. Menciptakan intervensi-intervensi percontohan untuk memfasilitasi 
dan mendukung keterlibatan perempuan dalam kegiatan usaha menengah 
dan menengah ke atas. 

4. Merancang dan melaksanakan aktifitas khusus yang ditujukan pada 
perempuan tentang proses produksi dan pengolahan pertanian, 
peternakan dan pemasaran.  

5. Memastikan dan menfasilitasi partisipasi dan keterwakilan perempuan 
dan laki-laki dalam kelompok tani dan  Kejruen Blang pada tingkat 
desa. 

6. Merancang kegiatan khusus bagi janda dan kepala rumah tangga 
perempuan untuk mendukung dan meningkatkan akses mereka pada sumber 
keuangan. 

7. Menyediakan kompensasi adil dan setara bagi janda nelayan untuk 
aset yang hilang. 

8. Mengintegrasikan modul tentang gender dalam pedoman pengembangan 
kapasitas bagi petugas lapangan. 

9. Menggunakan mekanisme-mekanisme yang efektif dan sensitif gender 
(dalam media, forum komunitas) untuk menyebarluaskan informasi 
tentang pelayanan keuangan, kesempatan kerja, komoditas unggulan 
suatu daerah, pelatihan ketrampilan dan harga komoditas, kepada 
perempuan dan laki-laki. 

 

2. Kesehatan dan Pendidikan 

Kesetaraan Gender — Kebijakan Sektoral BRR 

2. Meningkatkan akses dan memperbaiki mutu pelayanan kesehatan 
untuk perempuan dan laki-laki di daerah perkotaan dan pedesaan. 

3. Melembagakan dan meningkatkan akses yang setara pada pendidikan 
bermutu pada semua tingkatan bagi perempuan dan laki-laki. 
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Mengapa kesadaran gender penting dalam sektor kesehatan dan 
pendidikan? 

Tsunami dan gempa bumi berdampak berbeda pada perempuan dan laki-laki, 
anak laki-laki dan perempuan. Data yang ada menunjukkan gangguan 
pelayanan kesehatan dan terganggunya kesehatan pribadi, khususnya di 
daerah perdesaan dengan terjadinya penurunan jumlah bidan. Ditambah 
lagi dengan adanya pola pembedaan gender pada tingkat respon yang 
dimiliki oleh laki-laki dan perempuan atas dampak fisik dan psikologis 
yang disebabkan oleh faktor-faktor sosial kebudayaan dan biologis 
dimana di banyak tempat di Indonesia situasi tersebut semakin memburuk 
dengan angka kematian ibu yang tinggi serta resiko peningkatan 
kekerasan dalam rumah tangga. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan 
perempuan dan laki-laki, anak laki-laki dan perempuan dengan seimbang, 
serta untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia untuk mencapai target 
Millennium Development Goals (MDG), termasuk tujuan empat, lima, dan 
enam, maka diperlukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan langsung 
yang sensitif gender.  
 

 
Tujuan Pembangunan Milenium – Kesehatan  
2. Pendidkan wajib yang universal bagi seluruh negara pada tahun 2015 
4. Penurunan hingga 2/3 Angka Kematian Bayi dan Balita pada tahun 2015; 

5. Penurunan hingga 3/4 dalam Angka Kematian Ibu pada tahun 2015;  

6. Akses pada sistem pelayanan kesehatan dasar dan kesehatan reproduksi 
secepat mungkin atau selambat-lambatnya tahun 2015. 

 

Ukuran utama untuk kesetaraan gender itu terkait erat dengan 
pendidikan serta jaminan bahwa anak perempuan mendapatkan kesempatan 
yang setara sebagaimana anak laki-laki dalam mengembangkan potensi-
potensi mereka serta untuk menjadi anggota masyarakat yang setara 
sepenuhnya. 

Penelitian menunjukkan bahwa pendidikan bagi perempuan merupakan cara 
yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan. 

Walaupun hanya sebatas pendidikan dasar, perempuan dan laki-laki akan 
cenderung memiliki keluarga lebih kecil, lebih sehat, dan lebih 
mungkin keluar dari kemiskinan; dan lebih mungkin menyekolahkan 
anaknya, baik perempuan dan laki-laki. Data menunjukkan perempuan Aceh 
telah mencapai kemajuan yang cukup berarti pada tingkat pendidikan 
dasar, walaupun masih ada perbedaan pada tingkat menengah dan 
perguruan tinggi.  

 

... Setiap tambahan satu tahun pendidikan perempuan 
mengurangi angka kematian sebanyak 5-10 angka 

Ref. Trends and Statistics, United Nation ,2004 

.. Negara yang selama tiga puluh tahun ditandai oleh perbedaan akses 
pendidikan antara anak perempuan dan laki-laki sekarang mencapai PDB 25% 
lebih rendah dari negara yang telah memungkinkan anak perempuan memperoleh 
akses yang sama seperti anak laki-laki.  

Ref. Trends and Statistics, United Nation ,2004  
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Strategi Sektoral Kesehatan dan Pendidikan  

1. Memberikan pelayanan kesehatan tingkat desa dan kecamatan melalui 
rehabilitasi dan rekonstruksi Posko, Poliandes and Posyandu. 

2. Menyediakan dan memperbaiki bantuan pelayanan kesehatan reproduksi 
(dengan target laki-laki dan perempuan), untuk pelayanan paska 
kelahiran dan bidan terlatih pada tingkat desa dan kecamatan.  

3. Menyediakan pelayanan kesehatan mental untuk perempuan dan laki-
laki pada tingkat desa dan kecamatan. 

4. Mendirikan pusat pelayanan terpadu untuk perempuan pada tingkat 
kabupaten untuk menyediakan pelayanan bantuan pelayanan hukum dan 
kesehatan serta perujukan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan 
ke lembaga terkait. 

5. Melaksanakan kampanye pelatihan untuk anak dan masyarakat tentang 
air, kesehatan dan sanitasi. 

6. Menyediakan beasiswa sekolah menengah dalam jumlah yang sama untuk 
anak laki-laki dan perempuan kesekolah umum dan agama (50% beasiswa 
untuk sekolah umum dan agama harus disediakan untuk anak 
perempuan). 

7. Memperkenalkan sistem pengukuran khusus (kuota) untuk beasiswa 
pendidikan tinggi (50% beasiswa harus diberikan pada perempuan) 

8. Melaksanakan kampanye pemberantasan buta huruf bagi warga dewasa di 
daerah perdesaan. 

 

3. Kepemimpinan dan Pemberdayaan  

 

Kesetaraan Gender – Kebijakan Sektoral BRR 

1. Meningkatkan akses, penguasaan dan kesempatan yang setara bagi 
perempuan dan laki-laki, terhadap sumber ekonomi sebagaimana 
diukur dengan akses yang setara pada kesempatan kerja sumber
keuangan, pasar dan pelatihan.  

4. Meningkatkan pertisipasi dan keterwakilan yang setara antara 
laki-laki dan perempuan dalam pengembangan bidang sosial, 
keagamaan dan kebudayaan.  

5. Mengembangkan mekanisme-mekanisme untuk memajukan keterwakilan
perempuan dalam struktur pemerintahan lokal, termasuk peranan 
kepemimpinan dan memperkenalkan sistem bantuan untuk 
meningkatkan kesetaraan akses pada keadilan untuk perempuan dan 
laki-laki. 
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Mengapa kesetaraan partisipasi dan keterwakilan perempuan dan 
laki-laki dalam pengambilan keputusan penting? 

Salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan status dan 
kesejahteraan masyarakat adalah dengan menjamin adanya partisipasi 
yang efektif, setara dan utuh bagi perempuan dan laki-laki, dalam 
pengambilan keputusan pada semua tingkatan kehidupan politik, ekonomi 
dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan masyarakat memperoleh 
keuntungan dari berbagai pengalaman, bakat dan kemampuan seluruh 
anggota masyarakat. 

 
Kesetaraan hak dan hak azasi – prinsip dasar yang membentuk cara 
manusia hidup, pada waktu baik maupun susah. Kita harus bertanggung 
jawab untuk pilihan yang kita buat dalam merancang kebijakan antara 
penghematan hari ini dan kehilangan kesempatan/keuntungan dalam jangka 
pendek maupun jangka panjang dari investasi kesetaraan gender and 
pemberdayaan perempuan. 

Tema utama yang timbul dari membaca sejarah NAD secara khusus adalah 
pentingnya peranan yang dimainkan perempuan secara tradisional sebagai 
pemimpin yang telah membentuk masyarakatnya dan hubungannya dengan 
dunia luar. NAD telah melahirkan perempuan seperti Putroe Phang dan 
Malahayati dan perempuan kuat yang menjadi tulang punggung masyarakat 
selama bertahun-tahun konflik. Setelah tsunami dan gempa bumi, 
perempuan sekali lagi merupakan pihak yang pertama memobilisasi usaha 
pemulihan. Menurut Forum Asia-Pasifik, lebih dari 70%3 organisasi 
masyarakat lokal yang bekerja di daerah terkena adalah kelompok 
perempuan atau kelompok yang sebagian besar stafnya terdiri dari 
perempuan. 

Apapun, perempuan Aceh dan Nias kini membuat keputusan. Namun, sudah 
waktunya memastikan bahwa perempuan dan sumbangannya tercermin dalam 
proses dan struktur pengambilan keputusan formal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

3 Aceh: para korban perempuan yang selamat dari tsunami dan gempa bumi menuntut peran 
yang lebih besar dalam upaya pemulihan dan rekonstruksi.” Asia Pacific Forum on 
Women, Law and Development. 

 

Hari ini kita menulis sejarah Aceh yang esok akan dibaca 
para siswa. Saya sungguh berharap sejarah Aceh berlanjut 
menjadi tempat dimana kaum perempuan adalah pemimpin dan 
pembuat kebijakan yang berarti. Sebagai Kepala BRR, saya 
akan berbuat apa saja dalam kemampuan saya untuk 
membuatnya menjadi kenyataan.  
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Strategi Lintas Sektoral Kepemimpinan dan Pemberdayaan  

1. Menciptakan kelompok pemimpin perempuan dalam berbagai bidang 
seperti agama, teknologi, media, dan bisnis melalui pengenalan 
terhadap pelatihan yang sesuai, pelatihan bahasa, kunjungan 
pembukaan wawasan dan forum-forum tindak lanjut. 

2. Membangun ’Balee Inong’ untuk meningkatkan partisipasi yang setara 
untuk perempuan dan laki-laki dalam perencanaan komunitas, akses 
pada informasi dan membangun jaringan 

3. Memprioritaskan rehabilitasi dan rekonstruksi Pesantren dan Dayah 
serta membangun kapasitas ustadz dan ustadzah dalam hal metodologi 
pengajaran dan Islam dan gender melalui pelatihan penyegaran, 
forum organisasi dan pembagian sumberdaya, materi serta kunjungan 
pembuka wawasan. 

4. Membuka ruang untuk dialog dan konsultasi tentang gender dan agama 
melalui rangkaian seminar bekerjasama dengan universitas, diikuti 
oleh pemimpin agama serta ilmuwan propinsi, nasional, dan 
internasional. 

5. Memfasilitasi sebuah pertemuan internasional di Aceh untuk 
membahas, membagi dan menganalisa pelajaran dan pengalaman yang 
bermanfaat tentang partisipasi perempuan dan laki-laki dalam 
proses rehabilitasi dan rekonstruksi. 

6. Mendukung peningkatan kesadaran tentang hak legal perempuan dan 
laki-laki perihal aset produktif, perwalian dan warisan, melalui 
pendirian forum komunitas dengan kesetaraan partisipasi perempuan 
dan laki-laki pada tingkat desa dan kecamatan dengan kerjasama 
dengan organisasi masyarakat. 

7. Menyediakan pelatihan gender dan Islam untuk ilmuwan keagamaan 
laki-laki dan perempuan pada tingkat akar rumput dengan bekerja 
sama dengan MPU termasuk mengembangkan modul pelatihan. 

8. Memfasilitasi publikasi dan distribusi pamflet buku kecil 
sederhana tentang kesetaraan hak perempuan dan laki-laki dalam 
Islam serta partisipasi politik, warisan, perwalian, ekonomi, 
perkawinan, perceraian, pendidikan, kekerasan terhadap perempuan, 
dan mobilitas dengan bekerjasama dengan universitas, organisasi 
perempuan dan ilmuwan Islam. 

9. Mempromosikan dan mendukung masuknya permasalahan gender dalam 
proses penyusunan qanun diikuti dengan Hukum tentang Tata 
Pemerintahan Baik di Aceh berikut peraturan pelaksanaan terkait. 

4. Pembangunan Kelembagaan dan Kapasitas  

 

 

Kesetaraan Gender – Kebijakan Sektoral BRR 

5. Mempromosikan mekanisme untuk mengajukan keterwakilan perempuan 
dalam struktur pemerintahan lokal, termasuk peranan kepemimpinan 
dan memperkenalkan sistem dukungan untuk mencapai kesetaraan 
akses pada keadilan untuk perempuan dan laki-laki.  
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Strategi Sektoral – Pembangunan Kelembagaan dan Kapasitas – 
Strategi Lintas Sektoral 

 
1. Memperkenalkan sistem pengukuran khusus (kuota) untuk pelatihan 

pekerjaan atau beasiswa untuk pegawai negeri laki-laki dan 
perempuan di berbagai sektor (30% beasiswa harus disediakan untuk 
perempuan). 

 
2. Mengembangkan kapasitas Biro Pemberdayaan Perempuan melalui 

penyediaan bantuan teknis latihan di tempat kerja tentang 
pengembangan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan 
jaringan. 

 
3. Mengintegrasikan konsep gender dalam modul pelatihan pengembangan 

kapasitas pejabat pemerintah lokal. 
 
4. Menyediakan pelatihan tentang pelaksanaan Undang-Undang Kekerasan 

dalam Rumah Tangga dan gender untuk polisi laki-laki dan perempuan 
pada berbagai tingkatan, serta menyediakan bantuan kelembagaan bagi 
unit bantuan perempuan dan anak di lembaga kepolisian pada berbagai 
tingkatan. 

 
5. Memfasilitasi dan mendukung kursus pelatihan khusus untuk sejumlah 

polisi perempuan dengan bekerjasama dengan akademi polisi. 
 
6. Memfasilitasi dan organisasi forum konsultatif pegawai negeri untuk 

membantu mengidentifikasi titik strategis untuk meningkatkan 
keterwakilan dan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. 

 
7. Memberikan pelatihan tentang hak-hak perempuan dan gender bagi para 

hakim bekerjasama dengan Mahkamah Syar’iah dan organisasi 
perempuan. 

 
8. Menyediakan dan memfasilitasi kesempatan beasiswa dan kunjungan 

studi banding untuk dosen pusat studi perempuan. Selanjutnya, 
mendukung pendirian dan perluasan perpustakaan dan pelayanan 
internet di pusat-pusat tersebut. 

 
9. Mempromosikan dan mendukung masuknya permasalahan gender dalam 

proses penyusunan qanun yang diusulkan, diikuti oleh Undang-Undang 
tentang Tata Pemerintahan Baik di Aceh bersama dengan peraturan 
pelaksanaan terkait. 
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6. Perumahan, Pemukiman, dan Prasarana  

Mengapa partisipasi yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam 
proses rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan, pemukiman dan 
prasarana itu penting? 

 

Akses pada perumahan yang aman dan memadai adalah penting bagi kita 
semua. Rumah kita tidak hanya tempat di mana kita tidur pada malam 
hari, tetapi rumah melambangkan tempat tinggal, yang berarti segala-
galanya dalam kehidupan perempuan, laki-laki, anak perempuan dan laki-
laki.  

Andy Siswanto, Deputi Perumahan dan Pemukiman BRR, Lokakarya tentang penyatuan 
perspektif gender dalam perumahan dan pemukiman, 14 September 2006 ,.  

 

 

Akses pada perumahan yang memadai adalah hak dasar perempuan dan laki-
laki, anak perempuan dan laki-laki, dan membutuhkan dasar hukum yang 
kuat terdiri dari perjanjian, konvensi, keputusan, deklarasi, 
rekomendasi, komentar dan laporan. 

Namun, terlepas fakta bahwa, di seluruh dunia, perempuan merupakan 
pengguna utama rumah dan bahwa karenanya mereka yang paling merasakan 
dampak perumahan adalah perempuan, mereka tetap disingkirkan dari 
berbagai keputusan perencanaan perumahan dan pengungsian; apakah itu 
pengembangan kebijakan, perencanaan, desain pemilikan. 

Kesetaraan hak bagi perempuan dan laki-laki dalam kepemilikan tanah 
memberikan keuntungan ekonomi secara langsung sebagai sumber 
pendapatan, keamanan, dan sebagai agunan untuk kredit yang dapat 
digunakan untuk konsumsi atau investasi. Selanjutnya, berhubungan 
dengan perempuan, hak formal terhadap kepemilikan tanah berdampak pada 
peranan strategis perempuan dalam pembangunan ekonomi masyarakat. 

Identifikasi titik masuk untuk memastikan agar perempuan dan laki-laki 
dapat berpartisipasi dan terwakili secara setara dalam proses 
rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan/pemukiman dan pengadaan 
infrastruktur adalah ukuran keberhasilan tentang efektifitas dan 
keberlanjutan. 

Suatu komunitas bukanlah kumpulan manusia yang setara hidup dalam 
wilayah geografis tertentu. Biasanya suatu komunitas terdiri dari 
orang dan kelompok yang memiliki perbedaan kekuasan, kekayaan, 
pengaruh, dan kemampuan menyatakan kebutuhannya, serta permasalahan 
dan hak. Investasi pada jalan dapat merubah kehidupan perempuan karena 
terbukanya akses pada pasar, mengurangi waktu perjalanan, dan 
meningkatkan akses ke fasilitas kesehatan dan pendidikan, tetapi 
pembukaan jalan juga berpotensi meningkatkan resiko pada HIV/AIDS, 
kawin muda, dan kawin kontrak, selama tahap pembangunan. Pekerjaan 
kita membawa dampak berbeda-beda pada kehidupan perorangan. 
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Strategi Sektoral – Perumahan, Pemukiman dan Prasarana  

1. Memperkenalkan sistem pengukuran yang dapat memastikan tingkat 
partisipasi dan keterlibatan perempuan dan laki-laki dalam 
pemetaan dan perencanaan kampung. (Pertemuan berbeda dengan 
perempuan dan minimum 30% keterwakilan perempuan dalam 
pertemuan umum komunitas yang diadakan oleh Komite dan Sub-
Komite Percepatan Pembangunan Perumahan dan Pemukiman 
(CHSDA).4 

2. Mengidentifikasi titik masuk untuk melindungi persamaan hak 
perempuan dan laki-laki untuk memperoleh perumahan/pemukiman 
yang layak. (Pertemuan terpisah dengan perempuan dan laki-laki 
dalam tahap perencanaan dan evaluasi rekonstruksi dan 
rehabilitasi merupakan persyaratan kebijakan). 5  

3. Merancang dan melaksanakan program yang berbasis pada 
masyarakat yang terbuka yang mempromosikan pemukiman yang 
aman, memadai, dan bersih dengan penyediaan air, drainase, 
transportasi, dan sistem pengelolaan limbah, serta 
melaksanakan kampanye pendidikan kesadaran.6 

4. Menyediakan dan memperbaiki fasilitas sanitasi, termasuk kamar 
kecil dan kamar mandi di barak, tempat tinggal sementara, dan 
rehabilitasi dan rekonstruksi perumahan untuk memastikan 
kebebasan dan keamanan perempuan dan laki-laki, anak perempuan 
dan laki-laki.7 

5. Melindungi persamaan hak perempuan dan laki-laki, terutama 
janda dan duda, dalam kepemilikan tanah melalui pengembangan 
rencana ‘outreach’ yang peka gender, membuat daftar penerima 
yang dapat dipilahkan menurut jenis kelamin, dan kampanye 
pengembangan kesadaran bekerja sama dengan BPN, unit 
pemberdayaan perempuan di BRR, Mahkamah Syar’iah dan pemangku 
kepentingan lainnya. 

6. Mendukung pelembagaan dan sosialisasi sertifikat kepemilikan 
bersama untuk persil tanah yang direncanakan akan dibeli oleh 
BRR dengan mengadakan peningkatan kesadaran masyarakat, 
pelatihan pejabat pendaftaran, mendukung pengembangan formulir 
administrasi (sertifikat) dan pemutakhiran basis data 
(inisiatif bersama BRR-BPN). 

7. Mendirikan sistem standar untuk memantau dan melaporkan 
pembagian yang adil Bantuan Renovasi Perumahan (BRP) dan 
Bantuan Tempat Tinggal Sosial (BTTS) kepada perempuan dan 

                                                 

4 Komite dan Sub-Komite Percepatan Perumahan dan Pemukiman (CHSDA) merupakan kelompork 
keterwakilan penerima manfaat yang didirikan oleh korban bencana alam untuk mewakili 
kepentingan mereka untuk menangani permasalahan bantuan perumahan baru. 

5   Pedoman gender, Perumahan dan Pemukiman akan dikembangkan dengan kerjasama kelompok 
kerja gender, kelompok kerja Pemukiman dan Direktorat Peran Perempuan dan Anak BRR. 

6 Standar Sphere disarankan digunakan sebagai pedoman referensi. 

7 Standar Sphere disarankan digunakan sebagai pedoman referensi. 
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laki-laki dengan membuat daftar penerima dan indikator target 
yang terpilahkan menurut jenis kelamin8. 

8. Merancang dan melaksanakan proyek untuk mendukung usaha yang 
dipimpin perempuan atau di mana perempuan terlibat dalam 
berbagai aspek konstruksi dengan bekerja sama dengan unit 
pelatihan ketrampilan BRR serta pemangku kepentingan yang 
terkait. 

9. Masukan pendekatan peka gender dalam penyediaan prasarana dan 
alokasi sumberdaya untuk memastikan prioritasi proyek, 
persetujuan, rencana dan pelaksanaan yang responsif pada 
kebutuhan dan masalah perempuan dan laki-laki, anak perempuan 
dan laki-laki. 

10. Mendukung pelaksanaan intervensi khusus untuk menghindari dan 
meminimalkan potensi dampak merugikan yang mungkin muncul dari 
penyediaan prasarana (terutama jalan), termasuk penyebaran 
HIV/AIDS, kawin kontrak, kawin muda, hak tanah dan pemukiman 
kembali dalam kerjasama dengan Unit Pemberdayaan Perempuan BRR 
dan pemangku kepentingan terkait.9 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 

8  Referensi: Peraturan Kepala Badan Pelaksana Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi NAD-
Nias, no 18-21/PER/PB-BRR/II/2006. 

9 Melaksanakan kerangka kerja yang dikembangkan dan terintegrasi dalam rencana kerja 
BRR-Bank Dunia IREP/IREF. Hal ini meliputi pengembangan kriteria evaluasi, 
persetujuan, ’outreach’, pedoman pemantauan, pengembangan kesadaran masyarakat, dan 
pelatihan perlindungan sosial mitra pelaksana. 
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VI. BAB LIMA: PRAKARSA-PRAKARSA IMPLEMENTASI  

Rencana Tindakan
sektoral dan daftar

cek gender

Koordinasi dan
komunikasi dengan

Organisasi-organisasi
non Pemerintahan

(NGOs) dan stakeholder 
lainnya.

Alokasi dana dan
sumber daya

manusia

Struktur Organisasi
dan pengembangan

kelembagaan

Laporan
perkembangan 3 

tahunandan
Indikator-indikator

kemajuan

Inisiatif-inisiatif
Implementasi

 

 

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi sektoral dalam 
pekerjaan BRR, prakarsa berikut akan dilakukan: 

1. Dokumen ini akan dilengkapi dengan rencana kerja sektoral dan 
regional serta indikator kemajuan. Setiap sektor BRR dengan 
konsultasi dengan kantor regional dan terkoordinasi dengan unit 
pemberdayaan perempuan BRR diharuskan mengidentifikasi titik masuk 
untuk mengintegrasikan rencana kerja tahunan dengan keluaran dan 
hasil (output dan outcome) yang mudah dimengerti, realistis dan 
dapat dicapai. 

2. Dokumen ini akan didukung dengan alokasi sumberdana dan sumberdaya 
manusia10 di semua sektor dan wilayah. Intervensi akan dipantau 
melalui laporan gender tri-wulanan dan tahunan yang dikoordinir 
dan diawasi oleh Unit Pemberdayaan Perempuan BRR dan Kantor Kepala 
Operasi. 

3. Masing-masing sektor bekerja sama dengan kantor regional dan unit 
Informasi BRR diharuskan memastikan bahwa semua data tentang 
penerima keuntungan (kuantitatif dan kualitatif) dikumpulkan 
secara rutin dan benar serta dipilah menurut jenis kelamin. 
Pelaporan tersebut akan mendukung pengembangan laporan konsolidasi 
tri-wulanan dan tahunan tentang semua kegiatan sektor dan wilayah. 
Unit Pemberdayaan Perempuan BRR bertanggung jawab mengawasi 
proses. Di samping itu akan diadakan pula pertemuan tri-wulanan 
dikoordinasi oleh kantor Sekretaris BRR untuk membahas kemajuan 
dan prioritisasi, pelajaran yang diperoleh dan perbaikan 
selanjutnya. 

4. Pengarusutamaan gender berakibat pada tanggungjawab tambahan pada 
struktur organisasi BRR dan pengembangan kelembagaan. Ukuran 

                                                 

10 Posisi pengarusutamaan gender (tingkat manager) akan diintegrasikan di bawa unit 
pemberdayaan perempuan BRR. 



 Kebijakan dan Strategi Gender BRR  

24 of 25 

khusus seperti iklan ramah gender akan dimasukkan dalam kebijakan 
gender Sumberdaya Manusia BRR. Dukungan akan disediakan bagi 
tingkat staf, deputi, direktur, dan manager, dalam bentuk 
pelatihan intensif tentang konsep gender11 dan pelatihan khusus 
yang relevan dengan berbagai sektor. 

5. Untuk berbagi informasi, pelajaran yang didapat, cara kerja 
terbaik dan koordinasi lebih efektif, Unit Pemberdayaan Perempuan 
BRR bekerja sama dengan unit komunikasi akan mengelola pertemuan 
tri-wulanan dengan organisasi perempuan, kelompok kerja gender dan 
pemangku kepentingan terkait di Banda Aceh. Di samping itu, akan 
ada forum bulanan pada tingkat kabupaten dengan wakil jaringan 
perempuan dan kantor regional BRR untuk memperkuat hubungan 
komunikasi antara perempuan di daerah pedesaan dengan BRR. Untuk 
memberitahukan kebijakan, hasil pertemuan tersebut akan dibagikan 
dengan pemangku kepentingan terkait di Banda Aceh, Forum 
Koordinasi Aceh/Nias (CFAN).12 

 

 

  

                                                 

11 Modul gender di tempat kerja akan dimasukkan dalam pelatihan untuk staf BRR. 

12 Bagian sumberdaya gender akan dimasukkan dalam website BRR. 


