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K AT A  P E N G A N T A R

KATA PENGANTAR
Ketika terjadi perang atau bencana, kami bergerak. Sebagai pekerja kemanusiaan profesional, tugas kami adalah 
memberikan bantuan dan melindungi masyarakat dalam kondisi yang paling traumatis dalam hidup mereka; ketika 
mereka ketakutan, hilang arah, tidak pasti dengan masa depan dan hampir tidak memiliki apa-apa. Baik itu di Indonesia 
setelah tsunami atau DRC di tengah-tengah pertempuran, kehidupan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki biasa menjadi terganggu – berubah selamanya. Kami hadir untuk meringankan beban mereka dengan 
memastikan bahwa mereka menerima kebutuhan dasar hidup. Adalah tanggung jawab kami untuk menghargai mereka, 
membantu mengembalikan kepercayaan diri dan martabat mereka yang hancur karena krisis. Di atas itu semua kami 
tidak boleh memperburuk keadaan, menimbulkan lebih banyak ketegangan atau membuat mereka terkena ancaman 
baru.

Di tengah kesibukan untuk memobilisasi bantuan, menyalurkan logistik, berkoordinasi dengan kolega, merespon 
permintaan dan pertanyaan dari Kantor Pusat, terkadang kami kehilangan arah tentang siapa sebenarnya yang ingin 
kami bantu. Kami memberikan perlindungan dan membagikan bantuan namun melupakan bahwa perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki seringkali memiliki kebutuhan yang berbeda, menghadapi ancaman yang 
berbeda dan memiliki keahlian dan aspirasi yang berbeda pula. Dengan mengabaikan hal ini berarti bantuan kami tidak 
diberikan dengan tepat. Hal ini akan menyebabkan kesia-siaan dan membahayakan.

Buku panduan ini menawarkan panduan riil dan praktis dalam mengidentifi kasi dan menangani berbagai kebutuhan 
dan situasi berbeda yang dialami perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki; dengan kata lain, sensitif 
pada isu-isu gender dalam krisis kemanusiaan. Bukan berarti ini akan menambah tugas atau tanggung jawab baru 
dalam pekerjaan yang sudah berat. Namun ini berarti penyusunan program yang baik dan masuk akal.

Memahami perbedaan, ketidaksetaraan dan kapasitas gender akan meningkatkan efektifi tas respon kemanusiaan kami. 
Kita harus bekerja bersama untuk memajukan kesetaraan gender – hal ini adalah tanggung jawab bersama dari semua 
aktor kemanusiaan.

Jan Egeland

Emergency Relief Coordinator
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UCAPAN TERIMA KASIH

Buku Panduan ini dibuat oleh berbagai aktor kemanusiaan. Dengan inisiatif dari Gugus Tugas IASC tentang Gender 
dalam Aksi Kemanusiaan, Buku Panduan ini telah memperoleh masukan teknis dari sistem kepemimpinan kluster 
(cluster) IASC dan berbagai ahli gender. Buku panduan akan terus dikembangkan melalui umpan balik dari praktisi 
lapangan tentang bagaimana cara membuatnya lebih praktis dan ramah pengguna (user-friendly).

Lembaga dan organisasi di bawah ini telah memberikan kontribusi dalam pembuatan Buku Panduan Gender IASC dan 
percaya bahwa buku panduan ini akan memberi kontribusi bagi peningkatan program kesetaraan gender dalam aksi-
aksi kemanusiaan.
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United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)
United Nations Development Programme (UNDP)
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United Nations Mine Action Service (UNMAS)
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A K R O N I M

AKRONIM

AIDS  Acquired immune defi ciency syndrome

CAT  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (istilah singkatnya: 
the Convention against Torture) / Konvensi menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang 
Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan

CEDAW  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women / Konvensi tentang Penghapusan 
Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan

CESCR  Committee on Economic, Social and Cultural Rights / Komite tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya

CRC  Convention on the Rights of the Child / Konvensi Hak Anak

DRC  Democratic Republic of the Congo / Pemerintah Demokratis Kongo

GBV  Gender-based violence / Kekerasan berbasis gender

GenCap  Gender Roster and Standby Capacity 

GenNet  Gender Support Network 

HIV  Human immunodefi ciency virus 

IASC  Inter-Agency Standing Committee

ICCPR  International Covenant on Civil and Political Rights / Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik

ICERD  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination / Konvensi Internasional 
tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial

ICESCR  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights / Kovenan Internasional tentang Hak-Hak 
Ekonomi, Sosial dan Budaya

IDP  Internally displaced person / pengungsi internal

INGO  International non-governmental organization / organisasi internasional non-pemerintah

MISP  Minimum Initial Service Package / Paket Layanan Awal Minimal

MWC  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families 
(istilah singkatnya: the Migrant Workers Convention) / Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak 
Buruh Migran

NGO  Non-governmental organization / Organisasi non-pemerintah

OHCHR  Offi  ce of the United Nations High Commissioner for Human Rights / Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi 
Manusia

PLWHA  People living with HIV and AIDS / Orang dengan HIV dan AIDS

SGBV  Sexual and gender-based violence / Kekerasan seksual dan berbasis gender

STI  Sexually transmitted infections / infeksi menular seksual

UDHR  Universal Declaration of Human Rights / Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia
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Pembaca

Target pembaca Buku Panduan ini adalah praktisi lapangan 
yang memberikan respon terhadap kondisi darurat 
kemanusiaan karena konfl ik atau bencana alam. Secara 
khusus, Buku Panduan ini ditujukan untuk aktor sektor/
kluster. Koordinator Kemanusiaan dan pihak lain yang 
memegang posisi kepemimpinan juga akan memperoleh 
manfaat dari alat ini karena buku panduan ini memberi 
panduan tentang cara menganalisa situasi dari perspektif 
gender, mengimplementasikan aktivitas sadar gender 
dan mengukur efektifi tas. Buku Panduan ini juga akan 
membantu donor untuk meminta aktor kemanusiaan 
agar mengintegrasikan perspektif gender dan memajukan 
kesetaraan di semua aspek kerja mereka.

Struktur

Buku panduan ini dibagi dalam dua bagian:

Bagian A: Prinsip-Prinsip Dasar
Bagian ini berisi empat bab tentang prinsip-prinsip utama, 
mandat, defi nisi dan kerangka kesetaraan gender:

Dasar Kesetaraan Gender memaparkan kerangka 
penyusunan program kesetaraan gender dalam aksi 
kemanusiaan. Bagian ini mendefi nisikan istilah dan 
menjelaskan relevansi kesetaraan gender dalam situasi 
krisis.

Kerangka Hukum Internasional untuk Perlindungan 

menyediakan informasi tentang mandat dari hukum hak 
asasi manusia, kemanusiaan dan pengungsi.

Koordinasi Kesetaraan Gender di Masa Darurat 

menjelaskan elemen koordinasi yang efektif dan pendirian 
jaringan gender di masa darurat.

Partisipasi dalam Aksi Kemanusiaan membahas arti 
penting partisipasi yang setara antara perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam semua aspek 
aksi kemanusiaan, memberikan standar partisipasi dan 
memberi contoh tentang “bagaimana cara“ melakukan 
partisipasi dalam krisis.

PENGANTAR

Ketika bencana datang atau terjadi konfl ik, aktor 
kemanusiaan akan bergerak cepat untuk menyelamatkan 
nyawa, memenuhi kebutuhan dasar dan melindungi 
korban selamat.  Dalam kesibukan respon kemanusiaan ini, 
seruan untuk “memperhatikan isu-isu gender” seringkali 
tidak diperhatikan dan terlihat tidak relevan. Namun 
sebenarnya tidak demikian adanya. “Memperhatikan 
isu-isu gender” atau mengenakan “kacamata gender” 
secara sederhana berarti mengakui perbedaan 
kebutuhan, kapasitas dan kontribusi perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki. Diabaikan 
atau tidak diindahkannya kebutuhan-kebutuhan yang 
berbeda ini berimplikasi serius pada perlindungan dan 
keberlangsungan hidup orang-orang yang terkena krisis 
kemanusiaan.

Buku Panduan ini memaparkan standar integrasi isu-isu 
gender sejak awal terjadinya kondisi darurat atau bencana 
baru yang kompleks, agar layanan kemanusiaan yang 
diberikan tidak menambah beban atau memberi resiko 
pada masyarakat; bisa menjangkau target; dan berdampak 
positif.

Tujuan

Disusun oleh anggota Inter-Agency Standing Committee 
(IASC), Buku Panduan ini dimaksudkan untuk memberi 
panduan tentang analisa, perencanaan dan aksi gender 
bagi aktor di lapangan untuk memastikan bahwa 
kebutuhan, kontribusi dan kapasitas perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dijadikan 
pertimbangan dalam semua aspek respon kemanusiaan. 
Buku Panduan ini juga berisi daftar periksa (checklist) 
untuk membantu dalam mengawasi penyusunan program 
kesetaraan gender. Panduan berfokus pada isu-isu utama 
lintas sektoral dan bidang kerja dalam fase awal respon 
kedaruratan. Buku Panduan ini juga merupakan alat yang 
berguna untuk memastikan isu-isu gender dimasukkan 
dalam kajian kebutuhan, rencana kontingensi dan 
evaluasi. Buku Panduan bisa digunakan sebagai alat untuk 
mengarusutamakan gender sebagai isu lintas sektoral di 
sektor-sektor/kluster. Jika digunakan dengan tepat, Buku 
Panduan ini akan membantu memajukan tujuan utama 
yakni melindungi dan memajukan hak asasi perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam aksi 
kemanusiaan dan memajukan tujuan kesetaraan gender.

Bagian A harus dipelajari oleh semua pembaca 
dan digunakan bersama dengan bab sektor 
khusus pada Bagian B.

Frasa “perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki” seperti yang digunakan dalam 
Buku Panduan ini mengacu pada orang tua dan 
muda di sepanjang siklus kehidupan.

P E N G A N T A R
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PENGANTAR  TINJAUAN SINGKAT TENTANG ISU-ISU GENDER YANG TERKAIT DENGAN SEKTOR

Analisa Gender Serangkaian pertanyaan tentang apa yang harus dicari atau ditanyakan agar program didesain 

dan diimplementasikan dengan sensitivitas akan perbedaan kebutuhan antara perempuan, anak 

perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

Aksi Aksi tertentu untuk memastikan penyusunan program kesetaraan gender.

Daftar Periksa Daftar periksa untuk mengawasi penyusunan program kesetaraan gender. Daftar periksa diambil dari 

bagian aksi-aksi di tiap bab, dan merupakan alat yang berguna untuk mengingatkan aktor sektor 

tentang isu-isu penting untuk memastikan penyusunan program kesetaraan gender. Di samping itu, 

daftar periksa, bersama dengan contoh indikator pada Bab Dasar, berfungsi sebagai dasar bagi staf 

proyek untuk mengembangkan indikator sesuai konteks untuk mengukur perkembangan integrasi isu-

isu gender ke dalam aksi kemanusiaan.

Sumber Daftar sumber sebagai bacaan lebih lanjut melengkapi tiap bab.

P E N G A N T A R

Bagian B: Bidang Kerja

Bagian ini memaparkan panduan khusus sektor dan 
kluster. Kluster IASC di Markas Besarnya telah menyiapkan 
bab-bab ini sebagai panduan praktis untuk memastikan 

bahwa penyusunan program kesetaraan gender dijalankan 
dan diawasi di tiap sektor di tingkat lapangan. Tiap bab 
dibagi ke dalam bagian-bagian berikut:



Dasar Kesetaraan Gender

Kerangka Hukum Internasional untuk Perlindungan

Koordinasi Kesetaraan Gender di Masa Darurat

Partisipasi dalam Aksi Kemanusiaan

BAGIAN A: PRINSIP-PRINSIP
     DASAR
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DASAR-DASAR 

GENDER DI MASA 

DARURAT

APA ITU GENDER?

I
stilah gender mengacu pada perbedaan sosial antara 
perempuan dan laki-laki sepanjang siklus hidup 
yang dipelajari, dan telah berakar dalam pada setiap 

budaya, dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu dan 
memiliki banyak perbedaan baik di dalam budaya itu 
sendiri maupun antar budaya. “Gender” menentukan 
peran, kekuasaan dan sumber daya bagi perempuan dan 
laki-laki di berbagai budaya. Secara historis, perhatian 
terhadap relasi gender telah didorong oleh keinginan 
untuk memenuhi kebutuhan dan kondisi serta situasi 
perempuan karena perempuan biasanya lebih tidak 
diuntungkan daripada laki-laki. Namun komunitas 
kemanusiaan makin mengakui kebutuhan untuk lebih 
mengetahui tentang apa yang dihadapi oleh laki-laki dan 
anak laki-laki dalam situasi krisis.

SIAPA YANG BERTANGGUNGJAWAB UNTUK MENANGANI 

ISU-ISU GENDER?

Kita semua. Sebagai praktisi lapangan, ketua tim, dan pembuat 

kebijakan, pekerjaan kita adalah untuk memastikan bahwa 

bantuan dan perlindungan yang kita berikan telah sesuai 

dengan kebutuhan semua penduduk secara setara, memastikan 

bahwa hak-hak mereka terlindungi dan bahwa orang-orang 

yang paling terkena dampak krisis telah menerima bantuan 

yang dibutuhkan. Kita semua yang bertanggungjawab.

Kebingungan mengenai gender: Bagi banyak orang 
istilah “gender” memunculkan masalah-masalah 
tertentu. Beberapa berpikir bahwa gender hanyalah 
tentang perempuan saja. Ada yang mengatakan hal ini 
berkaitan dengan permasalahan  kesehatan reproduksi  
atau kekerasan berbasis gender. Kebingungan tentang 
terminologi serta resistensi beberapa individu dan institusi 
menyebabkan analisa dan tindakan ad hoc. Beberapa pihak 

berpendapat bahwa menangani ketidaksetaraan gender 
dalam penyusunan program adalah sama halnya dengan 
“rekayasa sosial (social engineering)” dan di masyarakat 
yang berbeda hal ini bertentangan dengan norma budaya. 
Pihak-pihak yang melakukan analisa gender menyatakan 
bahwa apa yang dianggap sebagai “norma budaya”, dapat 
menyamarkan keinginan kuat untuk mempertahankan 
keistimewaan laki-laki, dan bahwa perempuan itu sendiri 
dapat memiliki perspektif yang berbeda daripada laki-laki 
tentang keinginan dan hak mereka.

Kesetaraan gender atau kesetaraan antara perempuan dan 
laki-laki mengacu pada pelaksanaan hak, barang-barang 
yang dihargai secara sosial, kesempatan, sumber daya dan 
penghargaan secara sama antara perempuan dan laki-laki 
dari berbagai usia dan tanpa memandang orientasi seksual, 
kesetaraan bukan berarti bahwa perempuan dan laki-laki 
adalah sama tetapi bahwa pelaksanaan hak, kesempatan 
dan peluang hidup mereka tidak diatur atau dibatasi oleh 
apakah dia terlahir sebagai seorang perempuan atau laki-
laki. Mengembangkan hak asasi manusia dan memajukan 
kesetaraan gender harus dilihat sebagai hal pokok bagi 
kewajiban komunitas kemanusiaan untuk melindungi 
dan memberikan bantuan bagi masyarakat yang terkena 
dampat situasi darurat.

Dua strategi utama yang diperlukan untuk mencapai 
tujuan kesetaraan gender, yaitu pengarusutamaan gender 
dan aksi tertarget sebagai respon terhadap analisa gender, 
serta sejumlah program yang bersama-sama menjadi 
program kesetaraan gender. (Lihat diagram skematik 
pada halaman 2 untuk penyusunan program kesetaraan 
gender).
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B U K U  P A N D U A N  G E N D E R  I A S C

Pada tahun 1997, sistem 
PBB mengadopsi strategi 
p e n g a r u s u t a m a a n 
gender sebagai sarana 

untuk mencapai kesetaraan gender. Terlalu cepat untuk 
menyatakan bahwa semua dampak dari semua kebijakan 
dan program pada perempuan dan laki-laki harus 
dipertimbangkan pada semua tahap siklus program – dari 
mulai perencanaan sampai implementasi dan evaluasi. 
Pada situasi krisis, pengarusutamaan gender sejak dari awal 
berfokus pada:
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DIAGRAM SKEMATIK UNTUK PENYUSUNAN PROGRAM KESETARAAN GENDER

Hak Asasi manusia Perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki dimajukan dan dilindungi secara setara 

dan tercapainya kesetaraan gender

analisa gender digunakan dalam perencanaan, implementasi dan 
evaluasi program

Pengarusutamaan 
gender

Aksi tertarget berdasarkan 
analisa gender

program untuk memberdayakan 
perempuan dan anak perempuan

pendekatan berbasis hak asasi manusia 
dalam penyusunan program

penyusunan program kekerasan 
berbasis gender

penyusunan program eksploitasi 
dan penyiksaan seksual

keseimbangan gender di 
agensi kemanusiaan

• memungkinkan adanya pemahaman keadaan yang lebih 
akurat;

• memungkinkan kita untuk memenuhi kebutuhan dan 
prioritas penduduk secara lebih tertarget, berdasarkan 
pada bagaimana perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki dipengaruhi oleh krisis;

• memastikan bahwa semua orang yang terkena dampak 
krisis diakui dan bahwa semua kebutuhan dan kerentanan 
mereka diperhatikan; dan

• memfasilitasi desain respon yang lebih tepat dan efektif.
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Analisa gender harus 
menjadi bahan informasi 
bagi penyedia perlindungan 
dan bantuan kemanusiaan 

tentang kebutuhan khusus individu atau kelompok di 
masyarakat yang terkena dampak yang memerlukan aksi 
tertarget.  Pada banyak kasus tindakan ini akan ditargetkan 
kepada perempuan dan anak perempuan – tetapi terdapat 
beberapa situasi dimana anak laki-laki atau laki-laki akan 
menjadi target tindakan, sebagai contoh ketika anak 
laki-laki menjadi target dalam rekrutmen untuk konfl ik 
bersenjata atau ketika anak laki-laki tidak mampu memberi 
makan dirinya sendiri karena kurangnya keahlian memasak. 
Pada beberapa kondisi, cara terbaik untuk mengatasi 
kebutuhan khusus perempuan dan anak perempuan adalah 
dengan aksi tertarget. Perempuan dan anak perempuan 
memerlukan perlakuan yang berbeda untuk menciptakan 
kesetaraan hasil- dengan kata lain, untuk menyeimbangkan 
lapangan permainan sehingga perempuan memperoleh 
manfaat dari kesetaraan kesempatan. Ini adalah prinsip di 
belakang langkah-langkah untuk memberikan beasiswa 
khusus untuk mendorong agar keluarga menyekolahkan 

anak perempuannya, misalnya, atau untuk memberikan 
perlindungan khusus kepada perempuan dan anak 
perempuan dari kekerasan berbasis gender. Aksi tertarget 
tidak boleh menstigmatisasi atau mengisolasi perempuan 
dan anak perempuan; aksi ini harus menangani konsekuensi 
dari ketidaksetaraan berbasis gender seperti kehilangan 
hak untuk memperoleh pendidikan dan layanan kesehatan 
dalam jangka panjang. Hal ini penting karena dalam banyak 
situasi perempuan dan anak perempuan lebih dirugikan 
daripada laki-laki dan anak laki-laki, tidak diikutsertakan 
dalam partisipasi  untuk pengambilan keputusan dan 
memiliki akses yang terbatas terhadap layanan dan 
bantuan. Aksi tertarget harus memberdayakan perempuan 
dan membangun kapasitas mereka untuk menjadi mitra 
yang setara dengan laki-laki dalam rangka menyelesaikan 
konfl ik, mengatasi masalah yang disebabkan oleh 
pengungsian internal, membantu dalam rekonstruksi dan 
pemulangan pengungsi, serta membangun perdamaian 
dan keamanan yang bertahan lama. Setiap sektor harus 
mengidentifi kasi tindakan-tindakan khusus yang dapat 
memajukan kesetaraan gender dan mendukung kapasitas 
perempuan untuk menikmati hak asasi manusia mereka.

Apapun strategi yang 
dipakai untuk mencapai 
tujuan kesetaraan dalam 
menikmati hak asasi 

manusia oleh perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki, pendekatan yang digunakan pada akhirnya 
harus menghasilkan pemberdayaan perempuan dan anak 
perempuan. “Pemberdayaan” merupakan kata yang sering 
digunakan, yang mengandung banyak arti yang, bagi banyak 
orang, masih belum jelas. Pada dasarnya, “pemberdayaan” 

mengimplikasikan perubahan dalam relasi kekuasaan yang 
menyebabkan kelompok sosial tertentu mendapatkan 
status sosial yang lebih rendah atau ketidakadilan sistematis. 
Kata ini  ini juga mengimplikasikan bahwa pihak yang berada 
di posisi lebih rendah (subordinat) memiliki sumber daya 
dan lembaga untuk menuntut hak dan mengubah keadaan 
yang menekan. “Pemberdayaan” bukanlah sesuatu yang 
dapat diberikan atau dikirimkan seperti pengiriman bahan 
pangan atau tempat perlindungan dalam keadaan darurat. 
Pemberdayaan mengimplikasikan strategi perubahan sosial 

KEBUTUHAN PRAKTIS DAN STRATEGIS

Perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki memiliki kebutuhan bertahan hidup “praktis” yang harus segera dipenuhi terutama 

dalam krisis kemanusiaan. Mereka juga memiliki kebutuhan “strategis” jangka panjang yang berrelasi dengan perubahan keadaan dalam 

kehidupan mereka dan merealiasikan hak asasi manusia mereka. Kebutuhan praktis perempuan meliputi kebutuhan terkait dengan peran 

mereka sebagai penjaga, kebutuhan akan pangan, tempat perlindungan, air dan keselamatan. Kebutuhan strategis adalah kebutuhan untuk 

lebih bisa mengendalikan hidup mereka, kebutuhan akan hak atas harta benda, kebutuhan partisipasi politik untuk membantu menyusun 

keputusan publik dan kebutuhan akan ruang aman bagi perempuan di luar rumah tangga, sebagai contoh tempat perlindungan perempuan 

yang memberikan perlindungan dari kekerasan dalam rumah tangga. Kebutuhan praktis berfokus pada kondisi langsung perempuan dan 

laki-laki.  Kebutuhan strategis menyangkut posisi relatif mereka dalam relasinya dengan satu dan yang lain; praktisnya kebutuhan strategis 

adalah mengenai penyelesaian ketidaksetaraan gender. Kebutuhan praktis anak perempuan akan pendidikan bisa ditangani secara strategis 

jika pendidikan tersebut meliputi kurikulum berbasis hak asasi yang dapat memperluas pengetahuannya dan memungkinkan dia untuk 

melihat kehidupan secara berbeda dari yang telah ditentukan sebelumnya berdasarkan gendernya. Kebutuhan praktis perempuan akan 

layanan kesehatan bisa ditangani secara strategis jika meliputi akses akan layanan yang memberikannya kontrol lebih besar atas keputusan 

reproduksinya. Dalam konteks perubahan radikal dalam kehidupan masyarakat, kehilangan mata pencaharian dan perubahan peran sosial 

(ketika, misalnya, perempuan menjadi satu-satunya penanggung jawab dalam keluarga), intervensi kemanusiaan dapat menangani kebutuhan 

masyarakat dengan cara yang dapat memperkuat peran gender tradisional atau dapat berkontribusi untuk memperkuat kesetaraan gender 

dengan menangani kebutuhan strategis akan perubahan dalam relasi gender.
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Eksploitasi dan Ke-
kerasan Seksual (Sexual 
Exploitation and Abuse / 
SEA) merupakan bentuk 

kekerasan berbasis gender yang telah dilaporkan dalam 
situasi kemanusiaan. Meskipun SEA dapat dilakukan 
oleh siapa pun, namun istilah SEA telah digunakan untuk 
mengacu pada eksploitasi dan kekerasan seksual yang 
dilakukan oleh personil organisasi kami, baik personil staf 
sipil maupun personil penjaga perdamaian berseragam. 

Kekerasan berbasis 
gender adalah masalah 
serius dan mengancam 
kehidupan hak asasi 

manusia, perlindungan dan isu gender yang merupakan 
tantangan dalam konteks kemanusiaan. Kekerasan 
berbasis gender terhadap perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki makin meningkat dalam 
situasi konfl ik. Kekerasan ini meruntuhkan dan menjadi 
penghalang untuk menikmati hak asasi dan pencapaian 
kesetaraan gender. Panduan IASC untuk Intervensi 

Kekerasan berbasis Gender dalam Situasi Kemanusiaan: 

Pendekatan berbasis hak 
asasi manusia memandu 
dan mendukung semua 
fase (kajian, analisa, 

perencanaan, implementasi, pengawasan, evaluasi, dan 
pelaporan) dan sektor (pendidikan, pangan, kesehatan, 
livelihood, dan lain-lain) dalam penyusunan program 
kemanusiaan. Pendekatan berbasis hak asasi manusia 
menggunakan hukum hak asasi manusia internasional 
untuk menganalisa ketidaksetaraan dan ketidakadilan, 
serta untuk mengembangkan kebijakan, program, 

dan kegiatan di semua bidang kerja untuk menembus 
berbagai rintangan dalam menikmati hak asasi manusia. 
Pendekatan ini mengidentifi kasi pemegang hak dan 
kepemilikan (entitlement) mereka dan pengemban tugas 
serta kewajiban mereka, dan mencoba untuk memperkuat 
kapasitas pemegang hak untuk mengajukan klaim dan 
kapasitas pengemban tugas untuk memenuhi tuntutan 
tersebut. Pendekatan berbasis hak juga menitikberatkan 
pada prinsip-prinsip partisipasi dan pemberdayaan 
perempuan serta akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi 
manusia.

Berfokus pada Pencegahan dan Respon pada Kekerasan 

Seksual di Masa Darurat memberikan panduan bagi 
aktor lapangan dalam merencanakan, menyusun dan 
mengkoordinasikan sejumlah intervensi multisektor 
minimal untuk mencegah dan merespon kekerasan seksual 
pada fase awal keadaan darurat. Buku Panduan Gender ini 
tidak akan mengulangi instruksi-instruksi ini namun akan 
memperkuat bahwa semua program kesetaraan gender 
meliputi usaha-usaha untuk mengatasi kekerasan berbasis 
gender. Lihat Lampiran 2 tentang Panduan Lain tentang 
Kesetaraan Gender.

yang melibatkan kelompok tersebut. Sebagai contoh, pada 
kasus dimana perempuan tidak berdaya karena pembagian 
sumber daya dan hak yang tidak seimbang antar jenis 
kelamin, maka pemberdayaan dapat meliputi usaha yang 
ditujukan untuk membangun kemandirian dan kontrol atas 
sumber daya. Bagi aktor kemanusiaan yang sering terlibat 
dalam intervensi penting jangka pendek, merupakan 

tantangan untuk memahami bagaimana agar dia dapat 
berkontribusi dalam proses pemberdayaan jangka panjang. 
Namun terdapat banyak intervensi jangka pendek yang 
dapat memajukan pemberdayaan jangka panjang, dan 
akan membantu jika kita membedakan antara kebutuhan 
praktis dan strategis perempuan dan anak perempuan 
untuk melihat bagaimana hal ini terjadi.

Pada tahun 2002 IASC mengadopsi enam prinsip utama 
terkait dengan eksploitasi dan kekerasan seksual, yang 
dimasukkan dalam Buletin Sekretaris Jenderal tentang 
Langkah-Langkah Khusus untuk perlindungan dari 
eksploitasi dan kekerasan seksual (ST/SGB/2003/13). 
Prinsip-prinsip ini mengikat personil kami. Tindakan untuk 
menangani SEA telah dilakukan di PBB dan organisasi 
non-PBB dan karenanya tidak akan dibahas dalam Buku 
Panduan Gender IASC ini.

Keseimbangan gender 
merupakan istilah yang 
banyak digunakan namun 
sering disalahpahami. 

Keseimbangan gender merupakan masalah sumber daya 
manusia – mengacu pada jumlah perempuan versus laki-
laki yang dipekerjakan oleh lembaga (staf internasional 
dan nasional) dan dalam program-program yang dimulai 
dan didukung oleh lembaga tersebut, seperti pada 
program distribusi pangan. 

Mencapai keseimbangan dalam jumlah perempuan dan 
laki-laki bukan berarti bahwa masyarakat (perempuan 
dan laki-laki) sadar akan implikasi gender dari program 
dan kebijakan mereka. Dengan kata lain, dengan hanya 
hadirnya lebih banyak perempuan dalam sebuah 
ruangan bukan berarti akan mendorong ke arah 
penyusunan program sensitif gender selain itu juga tidak 
mengimplikasikan bahwa seluruh laki-laki tidak sensitif 
terhadap masalah gender. 
Bagaimanapun, tidak diragukan bahwa keseimbangan 
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perempuan dan laki-laki di semua tingkatan di tempat 
kerja menciptakan lebih banyak kemungkinan untuk 
berdiskusi dan menangani perbedaan pengaruh dari 
kebijakan dan penyusunan program pada perempuan 
dan laki-laki.
Di lapangan, sangatlah penting bagi sebuah tim untuk 
memiliki baik perempuan maupun laki-laki yang direkrut 
secara internasional maupun lokal. Mereka dapat 
meningkatkan nilai tambah melalui keyakinan, nilai dan 
cara berpikir mereka serta sosial dan budaya lainnya yang 
berbeda dalam menjalankan pekerjaan mereka. Mereka 
juga bisa memiliki akses dan dialog dengan perempuan 
dan laki-laki dengan cara yang berbeda, baik dengan 
pengungsi internal, pemimpin lokal atau otoritas nasional. 
Sebagai contoh, dalam beberapa situasi, laki-laki yang 

memiliki persiapan matang akan lebih bisa berdialog 
dengan panglima perang sedangkan perempuan yang 
terlatih mungkin akan lebih cocok untuk berdialog dengan 
perempuan yang selamat dari kekerasan seksual.
Disamping itu, tim yang seimbang seringkali lebih efektif 
dalam menjangkau penerima manfaat dari berbagai 
kelompok. Sebagai contoh, di Afganistan, dimana laki-laki 
asing atau yang tidak memiliki relasi darah tidak dapat 
berinteraksi dengan perempuan lokal, maka perempuan 
yang bekerja dengan lembaga kemanusiaan akan lebih 
mampu berinteraksi baik dengan perempuan Afghanistan 
maupun dengan pemimpin laki-laki. Keseimbangan gender 
bukan hanya langkah menuju pencapaian kesetaraan; 
tetapi merupakan strategi penting untuk membangun 
penyusunan program yang efektif dan efi sien.

CARA PRAKTIS AGAR MEMILIKI TIM YANG SEIMBANG ANTARA PEREMPUAN DAN LAKI-LAKI

• Bagikan pengumuman lowongan kerja secara lebih luas untuk menarik berbagai kelompok pelamar.

• Periksa bahwa persyaratan pengalaman dan pendidikan tidak terlalu sempit.

• Jika perempuan atau laki-laki tidak banyak terwakili, maka pengumuman lowongan bisa menyertakan kalimat “Perempuan/Laki-laki yang 

memenuhi syarat dianjurkan untuk melamar”. 

• Sertakan baik laki-laki maupun perempuan dalam panel wawancara.

• Evaluasi semua kandidat dengan kriteria yang sama.

• Jangan mengasumsikan bahwa beberapa pekerjaan terlalu sulit atau berbahaya bagi perempuan.

• Pertimbangkan alternatif pengaturan pekerjaan untuk mengatasi batasan budaya terhadap tenaga kerja perempuan, seperti pemberian kerja 

pada tim bersaudara laki-laki/perempuan.

• Berikan pelatihan mengenai gender dan keragaman budaya kepada semua staf.

• Berikan fasilitas terpisah (toilet, ruang tidur) bagi perempuan dan laki-laki; berikan layanan titipan anak bagi staf jika memungkinkan.

• Simpanlah seluruh data staf yang dipisahkan berdasarkan jenis kelamin untuk kemudahan pengawasan.

MENGAPA GENDER MENJADI 

PENTING DALAM SITUASI KRISIS ? 

Perang, bencana alam dan situasi krisis lainnya memiliki 
dampak yang sangat berbeda bagi perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki. Mereka 
menghadapi resiko yang berbeda dan menjadi korban 
dalam situasi tersebut dengan cara yang berbeda. Sebagai 
contoh, dalam peristiwa Tsunami pada tahun 2005, di 
sebagian Indonesia dan Sri Lanka sebanyak 80% korban 
yang meninggal adalah perempuan. Sebaliknya, dalam 
situasi pertempuran bersenjata, laki-laki muda seringkali 
menjadi korban utama.

Berikut ini merupakan beberapa cara lain untuk memahami 
mengapa persoalan gender penting dalam situasi krisis :
1. Perempuan dan laki-laki merespon secara berbeda: 

Sebagai usaha untuk melawan kekerasan, bertahan hidup 
dan membantu orang yang menjadi tanggungannya, 
maka perempuan dan laki-laki akan melakukan tindakan 
yang berbeda. Hal ini mungkin sudah terlihat dengan 
jelas, tetapi pengalaman sampai saat ini memperlihatkan 

bahwa aspek gender dalam krisis seringkali terlewatkan 
dan tidak nampak pada saat merencanakan intervensi.

 

 

MENGUBAH PERAN GENDER

Perempuan yang memimpin rumah tangga seringkali tidak 
mampu mengakses layanan karena mereka tidak mendapatkan 
bantuan untuk merawat anak atau bantuan untuk mengumpulkan 
air atau kayu bakar. Laki-laki yang memimpin rumah tangga 
sendirian seringkali memiliki kebutuhan khusus karena mereka 
tidak memiliki kemampuan dalam hal memasak, merawat anak 
kecil, anak-anak atau melakukan pekerjaan rumah tangga.

2. Perubahan peran gender sejalan dengan usia dan 

waktu: Asumsi seringkali dibuat berdasarkan persepsi 
stereotip atas peran perempuan dan laki-laki. Laki-laki 
seringkali dilihat sebagai pelaku kekerasan dan perempuan 
sebagai korban yang pasif. Namun banyak laki-laki 
muda yang menjadi korban karena mereka menghadapi 
paksaan perekrutan ke dalam angkatan bersenjata. Dan 
dalam beberapa konteks perempuan menjadi penghasut 
konfl ik utama dan mungkin melibatkan dirinya sebagai 
kombatan. Pada situasi krisis laki-laki seringkali memiliki 
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PERBEDAAN DALAM KELOMPOK

ANGGOTA TIM PENTING PEREMPUAN

Tidak semua perempuan dan laki-laki sama. Terdapat 

perbedaan usia dan status ekonomi sosial. Pernikahan, 

kasta, ras dan tingkat pendidikan dapat mempengaruhi 

kebutuhan dan kesempatan dan harus dijadikan 

pertimbangan dalam penyusunan program.

Di Afganistan, NGO yang melakukan survei nasional ranjau darat 

tidak dapat merekrut tim survei gabungan perempuan dan 

laki-laki karena larangan budaya yang tidak memungkinkan 

perempuan untuk bepergian bersama dengan laki-laki. Sehingga 

semua pegawainya adalah laki-laki dan karenanya akses ke 

perempuan, yang memiliki informasi mengenai jejak daerah yang 

berbeda, menjadi sangat terbatas. Survei selanjutnya diusahakan 

untuk memperoleh akses yang lebih besar bagi perempuan.

4. Perempuan dan laki-laki memiliki berbagai masalah 

berbeda: Dalam menganalisa situasi, pihak yang anda 
ajak berkonsultasi akan memiliki implikasi tidak hanya 
tentang apa yang anda dengar dan pahami tetapi juga 

Apakah pertimbangan tentang gender penting 
dalam respon kemanusiaan?
Dalam situasi hidup dan mati bukankah pertanyaan 
tentang kesetaraan gender adalah sesuatu yang mewah? 
Itu yang banyak dipikirkan oleh banyak orang. Tetapi 
dalam kenyataannya, kesetaraan bukanlah sesuatu yang 
mewah atau masalah pemberian hak istimewa kepada 
perempuan dibandingkan laki-laki, atau sebaliknya. 
Kesetaraan gender adalah tentang jaminan terhadap 
perlindungan dan bantuan dalam situasi darurat yang 
direncanakan dan diimplementasikan dengan cara yang 
memberikan manfaat secara setara baik pada perempuan 
maupun laki-laki, dengan mempertimbangkan analisa 
tentang kebutuhan mereka serta kemampuan mereka. 

Dalam banyak hal, usaha untuk mengintegrasikan prinsip 
kesetaraan ke dalam program memerlukan keterlibatan 
aktif dan dukungan laki-laki. Jika tidak, akan ada 
konsekuensi yang negatif, sebagai contoh:
• Perempuan mungkin menghadapi beban tambahan 

berupa tanggung jawab dan mungkin resiko reaksi 
balik yang tidak menyenangkan dari laki-laki.

• Isu penting yang berkaitan dengan bertahan 
hidup dan kesehatan dimarjinalkan dan dialihkan 
ke “permasalahan perempuan“ (sebagai contoh 
kesadaran akan HIV/AIDS dan penggunaan kondom 
seharusnya dipromosikan baik pada laki-laki maupun 
perempuan).

• Laki-laki mungkin tidak menanggapi partisipasi 
perempuan secara serius dan ini menempatkan 
perempuan pada situasi yang lebih sulit.

• Ancaman dan resiko yang dihadapi laki-laki tidak 
dipahami atau ditangani secara memadai. 

kesulitan besar dalam menghadapi perubahan identitas, 
kehilangan peran mereka sebagai pencari nafkah. 
Akibatnya mereka mungkin akan mengekspresikan 
dalam bentuk peningkatan kekerasan berbasis gender. 
Di sisi lain, perempuan seringkali dengan sengaja 
dijadikan korban dan diserang secara fi sik dan seksual, 
tetapi mereka berjuang untuk memperoleh kembali 
martabat mereka dengan mempertahankan peran 
mereka sebagai pengasuh (care givers) atau mengambil 
tanggung jawab baru. Perubahan dalam “peran gender” 
ini dapat menciptakan ketegangan yang signifi kan antara 
perempuan dan laki-laki pada saat krisis telah reda atau 
menjalani hidup sehari-hari di posko.

3. Perubahan dinamika kekuasaan: Intervensi 

kemanusiaan yang efektif tidak boleh hanya 
mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan kapasitas 
perempuan dan laki-laki. Yang sama pentingnya adalah 
relasi kekuasaan yang mempengaruhi kemampuan 
masing-masing dari mereka untuk mengakses bantuan. 
Seringkali perempuan mengambil peran baru atau 
mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh laki-
laki. Laki-laki tidak akan mampu memainkan peran 
tradisional mereka sebagai pencari nafkah atau pemberi 
nafkah. Mereka mungkin akan merasa terhina karena 
tidak mampu melindungi keluarganya dari gangguan. 
Pelaku kemanusiaan harus mempertimbangkan 
masalah ini dalam menyusun intervensi sehingga 
mereka tidak membahayakan perempuan atau laki-
laki atau memperburuk keadaan. Sangatlah penting 
untuk mengadopsi pendekatan partisipator komunitas 
yang melibatkan perempuan dan laki-laki untuk sama-
sama menangani kesulitan ini dan merumuskan serta 
mengimplementasikan intervensi untuk mengatasi 
masalah perubahan yang diperlukan dalam dinamika 
kekuasaan dengan cara yang dapat diterima secara 
budaya. Meskipun kita harus menghormati norma budaya 
dan keyakinan beragama, kita juga harus mengingat bahwa 
beberapa norma dan keyakinan dapat membahayakan 
dan bahwa sensitifi tas budaya tidak membayangi mandat 
dan kewajiban hukum yang dimiliki pekerja kemanusiaan  
terhadap semua anggota masyarakat yang terkena dampak.

pilihan-pilihan respon yang anda miliki. Perempuan dan 
laki-laki seringkali memiliki perhatian yang berbeda dan 
perspektif serta pengalaman dan solusi yang berbeda 
atas berbagai masalah. Mereka juga memiliki persepsi 
dan perhatian yang berbeda mengenai praktek-praktek 
yang diterima secara budaya. Gambaran yang jelas dan 
akurat tentang suatu situasi tidak akan diperoleh jika 50% 
penduduk atau lebih tidak diajak berkonsultasi. Ini dapat 
berarti bahwa 50% dari informasi dibutuhkan tidak ada.
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Tempatkan perempuan, anak perempuan, anak laki-

laki, dan laki-laki sebagai pusat penilaian anda: Analisa 
gender dimulai dengan unit yang terkecil – yaitu rumah 
tangga – untuk memahami bagaimana setiap anggota 
keluarga berpartisipasi, apa peran yang mereka mainkan 
dan apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan, keamanan dan martabat mereka. Sebagai 
contoh, apa faktor yang mempengaruhi akses terhadap 
layanan? Apakah terdapat perbedaan konsumsi pangan 
antara perempuan/laki-laki dalam keluarga? Siapa yang 
memperoleh sumber daya? Siapa yang menentukan 
penggunaan sumber daya? Dengan memahami dinamika 
ini maka dapat membantu memastikan bahwa bantuan 
dapat tersalurkan dengan cara yang paling efektif.

Pahami konteks budaya: Analisa gender juga 
memberikan pengetahuan tentang pemahaman budaya 
tentang peran. Sebagai contoh, pendapat mengenai 
“kepala rumah tangga” dapat bermacam-macam. 
Seringkali menjadi janda atau orang tua tunggal memiliki 
implikasi yang serius dalam hal akses terhadap pangan 
dan layanan. Dalam beberapa contoh, anggota keluarga 
laki-laki ingin memaksakan kendalinya. Analisa relasi dan 
peran dapat membantu mengidentifi kasi kerentanan, 
potensi dari reaksi yang tidak menyenangkan dan juga 
solusi untuk masalah-masalah penting.  

Lakukan koordinasi dan kerjasama: Analisa gender yang 
efektif dalam konteks krisis memerlukan pekerja lapangan 
di tiap sektor atau bidang kegiatan untuk menanyakan 
apakah dan bagaimana situasi berpengaruh terhadap 
perempuan dan laki-laki secara berbeda. Selain itu, 
pekerja lapangan harus memastikan bagaimana program-
program mereka akan mengatasi kebutuhan strategis 
praktis langsung dan jangka panjang yang dimiliki 
perempuan dan laki-laki. Penting juga bahwa berbagai 
aktor kemanusiaan  saling berkomunikasi dan berbagi 
informasi tentang perbedaan gender, untuk memastikan 
bahwa program-program terkoordinasi dengan baik.

 

 

PESAN UTAMA

Analisa gender memungkinkan anda untuk memahami siapa, di 

dalam masyarakat, yang terkena dampak krisis; apa kebutuhan 

mereka, dan apa yang dapat mereka lakukan untuk diri mereka 

sendiri. Mempertimbangkan tentang dimensi gender dalam 

pekerjaan anda akan meningkatkan apa yang anda lakukan, 

bagaimana anda melakukannya, dan apa dampak yang anda 

dapatkan.

Sederhananya, ini adalah tentang penyusunan program yang 

baik.

Laki-laki dapat kehilangan status dan otoritas mereka 
saat situasi darurat merusak keluarga dan struktur klan 
tradisional. Laki-laki yang biasanya menjadi pemimpin 
dan memegang kekuasaan bisa tersinggung karena 
intervensi perempuan di wilayah laki-laki yakni dalam 
menyediakan keamanan bagi keluarga, menyediakan 
pangan bagi keluarga atau terlibat dalam aktivitas 
ekonomi. Pemahaman akan nuansa maskulinitas dalam 
setiap situasi dan mendapatkan dukungan laki-laki akan 
keterlibatan perempuan dan remaja dalam aktivitas-
aktivitas yang biasanya dijalankan oleh laki-laki sangatlah 
penting bagi keberhasilan dan keberlanjutan respon 
kemanusiaan.

Terakhir, kesetaraan gender adalah langkah penting 
dalam mencapai pembangunan yang berkelanjutan. 
Situasi krisis sangat mempengaruhi struktur sosial dan 
budaya, mengubah status laki-laki dan perempuan. Situasi 
ini seringkali menyediakan jendela kesempatan untuk 
mengatasi diskriminasi berbasis gender dan pelanggaran 
hak. Jika intervensi kemanusiaan tidak direncanakan 
dengan mempertimbangkan kesetaraan gender, 
maka tidak hanya akan meningkatkan bahaya, namun 
juga menghilangkan kesempatan untuk mendukung 
dan memajukan kesetaraan dalam livelihood antara 
perempuan dan laki-laki.

APAKAH ANALISA GENDER ITU?

Analisa gender melihat relasi antara perempuan dan laki-
laki. Analisa ini meencermati peran mereka, akses mereka 
terhadap dan kontrol atas sumber daya serta hambatan 
yang mereka hadapi satu sama lain. Analisa gender harus 
diintegrasikan dalam kajian kebutuhan kemanusiaan dan 
dalam semua kajian sektor atau analisa situasi. 

Ajukan pertanyaan: Pada saat melaksanakan kajian, anda 
harus selalu mengajukan pertanyaan dengan maksud 
untuk memahami perbedaan yang mungkin ada dalam 
pengalaman yang dialami perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki. 

ANALISA GENDER: POIN-POIN UTAMA

1. Selalu tanyakan tentang perbedaan pengalaman yang dialami 

perempuan dan laki-laki.

2. Lakukan kajian partisipatoris dengan perempuan, anak 

perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki secara bersama-sama 

dan secara terpisah.

3. Gunakan informasi untuk memandu program-program anda.

Jangan membuat asumsi: Analisa gender membantu 
menjelaskan perbedaan dampak yang dialami dari atau 
partisipasi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, 
dan laki-laki dalam keputusan politik, ekonomi, sosial, dan 
budaya yang dibuat dalam masyarakat. Menyadari akan 
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SIAPA PEMIMPIN PERWAKILAN?

PESAN UTAMA

Di Darfur, komunitas kemanusiaan mengajak konsultasi 

pemimpin lokal sebagai mitra dalam distribusi pangan dan 

barang. Asumsinya adalah bahwa sebagai pemimpin mereka 

memiliki massa (constituency). Namun kurangnya analisa 

gender menyebabkan diabaikannya kepemimpinan perempuan. 

Sejalan dengan waktu, sistem distribusi disalahgunakan oleh 

beberapa orang pemimpin laki-laki dan berkontribusi terhadap 

pembungkaman suara perempuan.

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia harus 

dikumpulkan dan dianalisa secara rutin untuk memahami 

dampak respon kemanusiaan pada seluruh masyarakat.

Analisa untuk bertindak: Gunakan informasi yang anda 
peroleh untuk memberitahukan program anda. Terkadang 
ini berarti perubahan atau realokasi sumber daya yang 
signifi kan – hal tersebut tidaklah menjadi masalah, asalkan 
membuat program anda lebih ditargetkan terhadap 
kebutuhan dari perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki, dan laki-laki yang terkena dampak krisis. Terlalu sering 
kita menyelesaikan kesulitan dengan menambahkan 
satu proyek yang “dianggap baik”. Namun biasanya anda 
perlu mengintegrasikan gender ke dalam program-
program utama anda dan memiliki inisiatif tertentu yang 

menargetkan pada populasi tertentu, misalnya janda atau 
laki-laki muda. 

Kaji dan sesuaikan: Situasi di lapangan selalu 
berubah-ubah, seperti halnya resiko dan kebutuhan 
perlindungan masyarakat. Melalui konsultasi rutin 
dengan menggunakan pendekatan partisipatoris dengan 
masyarakat yang terkena dampak krisis, anda akan 
mengetahui apakah penyusunan program anda berhasil 
atau tidak. Sesuaikan penyusunan program anda untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut.

MENGAPA DATA TERPILAH 

BERDASARKAN JENIS KELAMIN 

PENTING DALAM SITUASI KRISIS?

Kecuali kita mengetahui siapa yang terkena dampak – 
perempuan atau laki-laki, anak peremapuan atau anak 
laki-laki – dan siapa diantara mereka yang mendapatkan 
paling banyak resiko, maka layanan yang kita berikan 
mungkin tidak akan sesuai target. Data tentang penduduk 
yang terkena krisis harus selalu diperinci berdasarkan usia, 
jenis kelamin, dan faktor lain yang relevan seperti etnis 
atau agama.

siapa yang membuat keputusan dapat membantu untuk 
memastikan pemahaman situasi yang lebih akurat dan 
berbagai macam kebutuhan dari kelompok berbeda yang 
terkena dampak krisis.

Jangan memutar kembali roda: Terdapat banyak sumber 
daya baik di dalam maupun di luar komunitas kemanusiaan 
yang membantu anda memahami dimensi gender 
dalam berbagai situasi. Pelajarilah dengan sungguh-
sungguh! Pastikan bahwa anda memiliki dokumen yang 
benar. Hubungi ahlinya. Pastikan bahwa anda tidak 
merencanakan program anda dengan menggunakan 
analisa gender yang tidak benar dan tidak lengkap.

Lakukan konsultasi dengan seluruh masyarakat 

yang terkena dampak: Dialog yang sistematis dengan 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan laki-
laki – baik secara terpisah maupun digabung dalam 
kelompok – merupakan hal mendasar dalam penyusunan 
program kemanusiaan yang baik. Di beberapa budaya, 
laki-laki tidak akan berbicara mengenai masalah-masalah 
tertentu di depan perempuan dan sebaliknya. Prioritas 
perempuan mungkin berbeda dengan laki-laki. Pada 
kelompok yang hanya berisi perempuan, mungkin 
lebih terbuka membahas bagaimana cara terbaik dalam 
mendekati laki-laki sehingga tidak ada reaksi balik yang 
tidak menyenangkan terhadap peningkatan kegiatan 
perempuan. Remaja perempuan dan laki-laki mungkin 
memiliki pemikiran serta kebutuhan yang berbeda 
yang mungkin tidak akan diketahui jika anda hanya 
berkonsultasi dengan orang dewasa.

Data yang memperlihatkan distribusi penduduk yang 
terkena dampak berdasarkan usia dan jenis kelamin, 
termasuk rumah tangga dengan kepala rumah tangga 
tunggal berdasarkan usia dan jenis kelamin, harus 
dikumpulkan secara rutin. Selain itu, data berdasarkan 
jenis kelamin tentang masyarakat yang memiliki resiko 
seperti penyandang cacat, anak yatim dan korban 
kekerasan harus dikumpulkan untuk memastikan bahwa 
kebutuhan gender mereka telah ditangani.

Data mengenai siapa menerima manfaat dari bantuan 
selama masa darurat juga harus dilaporkan berdasarkan 
jenis kelamin dan usia. Sebagai contoh, jika menyerahkan 
laporan mengenai siapa yang berpartisipasi dalam 
pelatihan atau aktivitas food-for-work, selalu laporkan 
jenis kelamin dan usia peserta. Tanpa perincian ini maka 
tidak akan mungkin untuk mengetahui dengan pasti 
siapa yang menerima manfaat atau apakah bantuan 
menjangkau masyarakat secara proporsional. Sebagai 
contoh, jika 100% peserta dalam aktivitas food-for-work 
adalah perempuan, maka anda harus menanyakan 
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mengapa laki-laki tidak terwakili. Data dan analisa yang 
baik merupakan kunci untuk mengidentifi kasi kelompok 
mana yang termarginalkan dan apa penyebabnya. 
Data semacam ini tidak hanya penting untuk meninjau 

kebutuhan kemanusiaan, tetapi juga mengirimkan sinyal 
kuat: dengan adanya perhatian maka menunjukkan 
bahwa tiap individu diakui dan diikutsertakan serta dapat 
melaksanakan hak mereka.  

KERANGKA PENYUSUNAN PROGRAM KESETARAAN GENDER

Kerangka untuk penyusunan program kesetaraan gender merupakan alat yang dapat digunakan oleh staf proyek yang 
bekerja pada tingkat sektor untuk meninjau proyek atau program mereka dengan kacamata kesetaraan gender. Urutan 
langkah-langkah dalam kerangka dapat berbeda antara situasi yang satu dengan yang lain. Intinya adalah bahwa 
kesembilan langkah kerangka harus dipertimbangkan oleh pemberi perlindungan dan bantuan kemanusiaan untuk 
meyakinkan bahwa layanan dan bantuan yang mereka berikan di masa darurat memenuhi kebutuhan dan perhatian 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki dengan cara yang setara.

Di bawah ini anda akan menemukan penjelasan dari elemen-elemen kerangka serta beberapa contoh aktivitas dan 
indikator yang dapat diukur untuk mengkaji sejauh mana isu-isu gender telah diarusutamakan dalam sektor tertentu. Para 
aktor yang bekerja dalam situasi kemanusiaan tertentu harus mengembangkan rencana aksi berdasarkan pada elemen-
elemen kerangka dengan indikator tertentu dan bisa diukur. Lihat daftar isian di akhir tiap bab untuk membuat indikator 
gender tertentu yang harus diawasi dan dilaporkan secara rutin.  

A nalyse gender diff erences / analisa perbedaan gender

D esign services to meet needs of all / desain layanan untuk memenuhi kebutuhan 

semua

A ccess for women, girls, boys and men / akses untuk perempuan, anak perempuan, anak 

laki-laki dan laki-laki

P articipate equally / berpartisipasi secara setara

T rain women and men equally/ latih perempuan dan laki-laki secara setara

dan

A ddress GBV in sector programmes / atasi kekerasan berbasis gender dalam program 

sektor-sektor

C ollect, analyse and report sex- and age-disaggregated data / kumpulkan, analisa dan 

laporkan data terpilah jenis kelamin dan usia

T arget actions based on a gender analysis / targetkan tindakan berdasarkan analisa 

gender

C oordinate actions with all partners / koordinasikan aksi dengan semua mitra

ADAPT and ACT COLLECTIVELY TO ENSURE GENDER EQUALITY / BERSAMA 

MENJAMIN KESETARAAN GENDER.

KERANGKA PENYUSUNAN PROGRAM KESETARAAN GENDER
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Analisa: Analisa dampak krisis kemanusiaan pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki. Pastikan, 
misalnya, bahwa semua kajian kebutuhan memasukkan permasalahan gender dalam fase pengumpulan informasi dan 
analisa, dan bahwa perempuan, anak perempuan, anak laki-laki serta laki-laki diajak berkonsultasi dalam proses kajian, 
pengawasan dan proses evaluasi.

CONTOH AKTIVITAS CONTOH INDIKATOR

Laporan analisa gender dibuat untuk menginformasikan  

penyusunan program

Laporan analisa gender untuk daerah Ituri disiapkan pada bulan 

Februari 2007

Konsultasi dilakukan dengan jumlah laki-laki dan perempuan yang 

sama untuk mempelajari tentang kebutuhan dan kemampuan 

kedua kelompok

50% orang yang diajak berkonsultasi untuk pendirian klinik 

kesehatan di Bunia adalah kaum perempuan

Desain Layanan : Desain layanan untuk memenuhi kebutuhan perempuan dan laki-laki secara setara. Setiap sektor 
harus mereview cara kerja mereka dan memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari 
layanan, sebagai contoh ada pemisahan toilet untuk perempuan dan laki-laki; jam pelatihan, distribusi pangan dan non-
pangan diatur sedemikian rupa akan bisa dihadiri semua orang, dll

CONTOH AKTIVITAS CONTOH INDIKATOR

Kemasan kantong beras 50 kg dikemas ulang menjadi kemasan 

kantong 25 kg supaya mudah dibawa ke rumah

100% kantong beras yang didistribusikan di Badghis pada Januari 

2007 dikemas ulang menjadi satuan 25 kg

Jam buka pusat kesehatan diubah untuk memastikan akses para 

pekerja laki-laki yang bekerja lembur

100% pusat kesehatan di Ampara memperpanjang jam buka 

selama 2 jam pada Agustus 2007

Pastikan akses : Pastikan bahwa perempuan dan laki-laki dapat mengakses layanan secara sama. Sektor harus terus 
mengawasi siapa saja yang menggunakan layanan dan berkonsultasi dengan komunitas untuk memastikan bahwa semua 
dapat mengakses layanan.

CONTOH AKTIVITAS CONTOH INDIKATOR

Dilakukan spot check untuk memastikan perempuan, anak 

perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki dapat mengakses 

layanan

Dilaksanakan 6 spot check di Pre-School Butterfl y Garden di Gulu 

2006

Diskusi kelompok dilakukan untuk memastikan perempuan, 

anak perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki dapat mengakses 

layanan

Dibentuk 3 kelompok diskusi dengan anggota anak laki-laki 

berusia 12-18 tahun dari Kitgum pada triwulan pertama 2008

Memastikan Partisipasi : Pastikan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki berpartisipasi secara sama 
dalam desain, implementasi, pengawasan dan evaluasi respon kemanusiaan, dan bahwa perempuan dalam posisi 
pengambil keputusan. Jika ini menjadi masalah untuk menempatkan perempuan dalam komite, buat mekanisme untuk 
memastikan bahwa suara mereka bisa didengar oleh komite.

CONTOH AKTIVITAS CONTOH INDIKATOR

Komite lokal untuk shelter (tempat perlindungan) terdiri atas 

perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama

50% anggota komite lokal shelter di posko B pengungsi internal 

Akkaraipattu adalah perempuan

Pertemuan dilaksanakan di Posko Pengungsi untuk memberikan 

kesempatan pada perempuan untuk menghadirinya tanpa perlu 

meninggalkan anak mereka

Persentase pertemuan komite shelter yang dilaksanakan di posko 

B pengungsi internal Akkaraipattu pada tahun 2007
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Atasi kekerasan berbasis Gender : Pastikan semua sektor mengambil langkah-langkah spesifi k untuk mencegah dan 
atau merespon kekerasan berbasis gender. Buku Panduan IASC untuk Kekerasan berbasis Gender dalam Kondisi Kemanusiaan 
harus dipergunakan oleh semua pihak sebagai alat untuk perencanaan dan koordinasi

CONTOH AKTIVITAS CONTOH INDIKATOR

Distribusi NFI dilakukan pada pagi hari supaya orang-orang dapat 

sampai ke rumah dengan aman saat siang hari

100% distribusi bahan non-pangan di distrik Kilinochchi pada 

januari 2006 selesai sebelum jam 14:00

Pencahayaan di pasang di sekitar fasilitas sanitasi untuk 

memberikan keamanan jalan

100% fasilitas sanitasi di Posko Kalma  memiliki pencahayaan luar 

pada Januari 2007

Pisahkan data berdasarkan usia dan jenis kelamin: Kumpulkan dan analisa semua data yang berkaitan dengan respon 
kemanusiaan berdasarkan usia dan jenis kelamin, dimana perbedaan dianalisa dan dipergunakan untuk mengembangkan 
profi l masyarakat yang terkena resiko dan bagaimana kebutuhan mereka dipenuhi oleh sektor bantuan.

CONTOH AKTIVITAS CONTOH INDIKATOR

Data terpilah jenis kelamin dan usia tentang jangkauan program 

dikumpulkan secara rutin.

100% laporan triwulan program livelihood pada tahun 2004 

didasarkan pada data terpilah jenis kelamin dan usia

Aksi tertarget: Berdasarkan analisa gender, pastikan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki adalah 
target dengan tindakan yang spesifi k. Jika ada satu kelompok dengan resiko yang lebih besar dibandingkan lainnya, harus 
ada langkah-langkah khusus untuk melindungi kelompok tersebut. Contohnya adalah ruang yang aman bagi perempuan 
dan langkah-langkah untuk melindungi anak laki-laki dari rekrutmen paksa.

CONTOH AKTIVITAS CONTOH INDIKATOR

Ada langkah-langkah yang positif untuk menghindarkan 

diskriminasi dalam alokasi bahan pangan

100% ibu menyusui di posko A Hartisheik menerima pangan 

tambahan untuk ibu menyusui pada bulan Agustus 2006

Menyediakan pakaian yang pantas dan bahan sanitasi untuk 

anak perempuan sehingga mereka dapat datang ke sekolah dan 

berpartisipasi secara penuh di kelas

Bahan sanitasi didistribusikan kepada 100% anak perempuan 

berusia 6-18 tahun di Adre pada Maret 2007

Lakukan koordinasi: Bentuk jaringan pendukung gender untuk memastikan koordinasi dan pengarusutamaan gender di 
semua bidang kerja kemanusiaan. Aktor sektor harus aktif dalam mekanisme koordinasi

CONTOH AKTIVITAS CONTOH INDIKATOR

Aktor sektor/kluster berpartisipasi secara rutin dalam pertemuan 

dengan jaringan antar-lembaga gender

100% aktor kluster livelihood di Liberia berpartisipasi dalam 

pertemuan  jaringan gender antar-lembaga tahun 2007

Sektor/kluster secara rutin mengukur indikator projek berdasarkan 

daftar periksa yang ada dalam Buku Panduan Gender IASC

100% aktor kluster livelihood di Liberia melaporkan perkembangan 

indikator gender dalam laporan tahunan mereka.

Pelatihan: Pastikan perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dari pelatihan atau inisiatif pengembangan 
kapasitas lain yang diberikan oleh aktor sektor. Pastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki peluang yang sama 
untuk pengembangan kapasitas dan pelatihan, termasuk peluang untuk bekerja atau kepegawaian. 

CONTOH AKTIVITAS CONTOH INDIKATOR

Pelatihan pertolongan pertama pada kecelakaan diberikan untuk 

jumlah perempuan dan laki-laki yang sama

50% undangan untuk pelatihan pertolongan pertama pada 

kecelakaan pada oktober 2008 adalah perempuan

Jumlah yang sama antara perempuan dan laki-laki dipekerjakan 

dalam program distribusi pangan 

50% orang yang dipekerjakan dalam program distribusi pangan di 

Thauoa pada tahun 2005 adalah perempuan
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Perlindungan meliputi semua aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh penghargaan penuh terhadap hak individu — perempuan, anak 

perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki — sesuai dengan isi dan semangat hukum hak asasi manusia, kemanusiaan dan pengungsi. Aktivitas 

perlindungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan dimana martabat manusia dihormati, pola khusus kekerasan dicegah atau dampak 

langsungnya dihilangkan, serta kondisi kehidupan yang bermartabat dipulihkan melalui perbaikan, restitusi dan rehabilitasi.

Gender mengacu pada perbedaan sosial antara perempuan dan laki-laki sepanjang siklus kehidupan yang dipelajari, dan meskipun telah 

berakar dalam pada setiap budaya, namun dapat berubah-ubah dari waktu ke waktu, dan memiliki banyak perbedaan baik di dalam budaya itu 

sendiri maupun antar budaya. “Gender”, bersama dengan kelas dan ras, menentukan peran, kekuasaan dan sumber daya bagi perempuan dan 

laki-laki dalam berbagai budaya. Secara historis, perhatian terhadap relasi gender telah didorong oleh kebutuhan untuk menangani kebutuhan 

perempuan dan kondisi dimana mereka biasanya lebih tidak diuntungkan daripada laki-laki. Namun komunitas kemanusiaan makin mengakui 

kebutuhan untuk mengetahui lebih banyak mengenai apa yang dihadapi laki-laki dan anak laki-laki dalam situasi krisis.

Kesetaraan gender atau kesetaraan antara perempuan dan laki-laki mengacu pada pelaksanaan yang sama antara perempuan, anak 

perempuan, anak laki-laki dan laki-laki atas hak, kesempatan, sumber daya dan penghargaan. Kesetaraan bukan berarti bahwa perempuan dan 

laki-laki adalah sama namun bahwa pelaksanaan mereka atas hak, kesempatan dan peluang hidup tidak diatur atau dibatasi oleh apakah dia 

terlahir sebagai seorang perempuan atau laki-laki.

Pengarusutamaan gender merupakan strategi yang diakui secara global untuk mencapai kesetaraan gender. Dewan Ekonomi dan Sosial 

PBB mendefi nisikan pengarusutamaan gender sebagai proses mengkaji implikasi bagi perempuan dan laki-laki atas aksi yang direncanakan, 

termasuk perundang-undang, kebijakan atau program, di semua bidang dan pada semua tingkatan. Ini merupakan strategi untuk menjadikan 

perhatian dan pengalaman perempuan serta laki-laki sebagai dimensi integral dari desain, implementasi, pengawasan dan evaluasi kebijakan 

dan program di semua bidang politik, ekonomi dan sosial sehingga perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang sama dan tidak 

mengabadikan ketidaksetaraan.

Analisa gender memeriksa relasi antara perempuan dan laki-laki dan akses mereka terhadap dan kontrol atas sumber daya, peran mereka dan 

hambatan yang mereka hadapi. Analisa gender harus diintegrasikan dalam kajian kebutuhan kemanusiaan dan dalam semua kajian sektor atau 

analisa situasi untuk memastikan bahwa ketidakadilan berbasis gender dan ketidaksetaraan tidak diperburuk oleh intervensi kemanusiaan dan 

memungkinkan kesetaraan dan keadilan yang lebih besar dalam relasi gender.

Keseimbangan gender merupakan masalah sumber daya manusia. Keseimbangan gender merupakan partisipasi setara antara perempuan 

dan laki-laki di semua bidang kerja (staf internasional dan nasional pada semua tingkatan, temasuk posisi senior) dan dalam program-program 

yang dimulai atau didukung oleh agensi (mis. program distribusi pangan). Pencapaian keseimbangan dalam pola susunan kepegawaian dan 

menciptakan lingkungan pekerjaan yang kondusif bagi berbagai tenaga kerja akan meningkatkan efektivitas kebijakan dan program kita, dan 

akan meningkatkan kapasitas lembaga dalam melayani semua penduduk dengan lebih baik. 

Kekerasan berbasis gender (GBV) merupakan istilah utama untuk segala tindakan berbahaya yang dilakukan bertentangan dengan keinginan 

seseorang dan berdasarkan pada perbedaan yang ditentukan secara sosial (gender) antara perempuan dan laki-laki. Sifat dan besarnya jenis 

tertentu dari GBV berbeda-beda di berbagai budaya, negara dan wilayah. Contohnya meliputi kekerasan seksual, termasuk eksploitasi/

kekerasan seksual dan prostitusi paksa; kekerasan dalam rumah tangga; trafi king; pernikahan paksa/pernikahan dini; praktek tradisional yang 

membahayakan seperti mutilasi alat kelamin perempuan; pembunuhan atas nama kehormatan; dan warisan bagi janda.

DEFINISI UTAMA
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DAFTAR ISIAN (CHECKLIST) UNTUK MENGKAJI PENYUSUNAN PROGRAM 

KESETARAAN GENDER

Daftar periksa di bawah ini memberikan alat yang berguna untuk mengingatkan aktor tentang isu-isu penting untuk 
memastikan penyusunan program kesetaraan gender. Selain itu, staf proyek harus mengembangkan indikator konteks 
tertentu untuk mengukur perkembangan dalam penyusunan program kesetaraan gender.

ANALISA GENDER

1. Semua kajian kebutuhan telah memasukkan masalah gender pada fase pengumpulan informasi dan analisa.

2. Perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki diajak berkonsultasi (bersama-sama dan secara terpisah) mengenai keprihatinan 

mereka, resiko perlindungan, pendapat dan solusi terhadap isu-isu penting.

3. Ada mekanisme untuk pertukaran informasi secara rutin dengan masyarakat yang terkena dampak krisis dan mekanisme tersebut berfungsi 

baik.

KESEIMBANGAN GENDER

4. Perincian jenis kelamin pekerja lokal dan internasional yang bekerja dalam situasi kemanusiaan secara rutin dikumpulkan dan dianalisa.

5. Pengawasan atas perincian jenis kelamin untuk orang-orang yang berada dalam posisi pengambil keputusan /posisi senior.

6. Tim kajian kebutuhan memiliki jumlah perempuan dan laki-laki yang sama.

DATA TERPILAH JENIS KELAMIN DAN USIA

7. Data secara konsisten dikumpulkan dan dianalisa berdasarkan usia dan jenis kelamin.

8. Data terpilah jenis kelamin dimasukkan secara rutin dalam laporan dan dampak terhadap penyusunan program dibahas.
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KERANGKA HUKUM 

INTERNASIONAL 

UNTUK 

PERLINDUNGAN

P
erlindungan meliputi segala kegiatan yang 
bertujuan untuk memperoleh penghargaan penuh 
pada hak individu sesuai dengan isi dan semangat 

hukum-hukum yang relevan (hukum hak asasi manusia 
(humanitarian), kemanusiaan dan pengungsi), tanpa 
diskriminasi apapun.

Perlindungan, pertama dan terutama, adalah tanggung 
jawab Negara. Akan tetapi, aktor hak asasi manusia 
dan kemanusiaan juga memiliki tanggung jawab 
perlindungan, dan kebijakan, program dan operasi kita 
harus merealisasikan kesetaraan hak perempuan dan 
anak perempuan sesuai dengan hukum yang relevan. 
Kesetaraan gender berada di atas semua hak asasi 
manusia, dan mengarusutamakan perspektif gender 
dalam semua kebijakan, program dan operasi kita dalam 
rangka mencapai kesetaraan gender merupakan aspek 
penting dari tanggung jawab perlindungan kita.

Aktivitas perlindungan terbagi dalam tiga kategori 
umum:
• Aksi responsif — aktivitas yang dilakukan dalam 

konteks pola kekerasan yang baru muncul atau sudah 
muncul dan ditujukan untuk mencegahnya terjadi 
kembali, menghentikannya dan/atau menghapus 
dampak langsungnya;

• Aksi remedial — aktivitas yang ditujukan untuk 
mengembalikan martabat perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dan memastikan 
kondisi kehidupan yang memadai melalui pemulihan 
(remedy) dan perbaikan yang efektif, termasuk 
mendukung proses hukum dan keadilan bagi korban 
sembari melawan kekebalan; dan 

• Pembangunan lingkungan — aktivitas yang ditujukan 
untuk menciptakan atau mengkonsolidasikan 
lingkungan yang kondusif bagi adanya penghargaan 
atas hak individu.

Aktivitas untuk perlindungan akan berbeda-beda 

tergantung pada mandat dan kapasitas institusi. Sebagai 
contoh, pekerja HAM bisa melindungi perempuan dan 
anak perempuan dengan mengawasi dan menyelidiki 
kekerasan dan bekerja dengan otoritas nasional 
untuk membuka penyelidikan hukum dan mengadili 
tersangka. Pekerja kemanusiaan melindungi perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dengan, 
misalnya, memastikan sampainya bantuan penting atau 
meningkatkan keamanan fi sik masyarakat yang terkena 
konfl ik atau bencana. Relasi saling melengkapi antara kerja 
organisasi hak asasi manusia dan organisasi kemanusiaan 
sangatlah penting karena keduanya bertujuan melindungi 
masyarakat dari pelanggaran hak dan memastikan bahwa 
mereka hidup bemartabat dan aman.

Terkadang muncul ketegangan dalam mencapai tujuan 
perlindungan. Misalnya, dalam situasi krisis atau bencana, 
mungkin akan timbul pelanggaran hak asasi manusia. 
Beberapa pelanggaran ini bisa dilakukan oleh agen 
Negara yang juga memiliki otoritas untuk memberikan 
ijin akses bantuan di lokasi tertentu. Aktor kemanusiaan 
menghadapi dilema dalam mencoba mengatasi 
pelanggaran sembari menjaga kemampuan mereka 
untuk mengirimkan suplai bantuan. Kedua tindakan ini 
— mencegah pelanggaran dengan mencoba meminta 
pertanggungjawaban tersangka dan mengirimkan suplai 
pangan dan medis yang sangat diperlukan — akan 
membantu mencapai tujuan perlindungan. Akan tetapi, 
aktor mungkin akan merasa kesulitan untuk melakukan 
kedua tindakan ini secara bersamaan. Aktor kemanusiaan 
mungkin memilih untuk memprioritaskan intervensi 
mereka atas dasar mandat dan kapasitas institusional 
mereka. Namun, tugas untuk melindungi individu dan 
kelompok dari pelanggaran hak asasi manusia masih tetap 
ada dan aktor kemanusiaan tidak bisa tinggal diam. Dalam 
skenario semacam ini, pembagian tugas dengan aktor 
HAM merupakan cara paling efektif untuk memastikan 
agen Negara, termasuk anggota tentara, menataati 
kewajiban hak asasi mereka, dimana staf kemanusiaan 
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akan memberitahu staf HAM jika ada dugaan atau bukti 
adanya kekerasan. Informasi harus diberikan melalui 
saluran yang tepat kepada staf atau organisasi yang 
tepat untuk ditindaklanjuti, dengan mempertimbangkan 
bahwa perlindungan korban dan saksi, termasuk 
identitas mereka dan informasi yang bisa membahayakan 
keamanan mereka, harus menjadi perhatian utama. Aktor 
kemanusiaan harus memfasilitasi akses ke daerah krisis 
dan masyarakatnya kepada petugas HAM dan staf lain 
yang memiliki tugas perlindungan. Mereka juga bisa 
mempengaruhi otoritas yang terkait untuk memastikan 
adanya penghargaan pada norma, hak dan kewajiban yang 
tercantum dalam hukum internasional, memberitahukan 
badan politik seperti Dewan Keamanan PBB jika ada 
masalah perlindungan. 

Praktek yang dijalankan masyarakat, termasuk praktek 
budaya, tradisional atau agama, bisa melanggar hak asasi 
perempuan dan anak perempuan dan menjadi hambatan 
untuk mencapai kesetaraan gender. Dalam situasi seperti 
ini, perlu diingat bahwa hukum internasional dibuat 
oleh Negara yang dengan sukarela setuju untuk terikat 
olehnya. Traktat hak asasi manusia internasional, termasuk 
Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), 
Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan 
Budaya (ICESCR), Konvensi Penghapusan Segala Bentuk 
Diskriminasi pada Perempuan (CEDAW) dan Konvensi 
Hak Anak (CRC) memaparkan standar minimal. Meskipun 
faktor budaya dan sosial harus dipertimbangkan, aktor 
kemanusiaan harus selalu menghargai dan memajukan 
penghargaan atas standar-standar ini dan bekerja dengan 
semua pihak, termasuk Negara dan masyarakat terkait, 
untuk memastikan bahwa hak perempuan dan anak 
perempuan dihargai, dimajukan dan dipenuhi. Pekerja 
kemanusiaan tidak boleh mengampuni, menyetujui atau 
berkontribusi pada pelanggaran hak asasi manusia.

Penting bagi aktor hak asasi manusia dan aktor  
kemanusiaan untuk bekerja sama dengan anggota 
masyarakat dan berbagai kelompok di masyarakat untuk 
mengidentifi kasi dan mengatasi masalah perlindungan 
yang dihadapi oleh perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki. Jika tidak maka akan ada reaksi 
negatif, yang bisa menambah masalah perlindungan.

Kerangka hukum internasional
Kerangka hukum internasional untuk perlindungan 
terutama terdiri atas tiga hukum yang saling terkait dan 
saling mendukung: hukum hak asasi manusia internasional, 
hukum kemanusiaan internasional dan hukum pengungsi 
internasional. Hukum internasional tradisional, yang 
berasal dari praktek yang dijalankan Negara dan bukannya 
teks hukum, juga berisi sejumlah hak-hak penting, misalnya 

melarang tindakan seperti penahanan sewenang-wenang, 
pembunuhan sewenang-wenang (extra-judicial killing), 
perbudakan dan penyiksaan.

HUKUM HAK ASASI MANUSIA 

INTERNASIONAL

Apakah hak asasi manusia?
Pasal 1 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) 
menyebutkan: ”Semua manusia dilahirkan merdeka dan 
setara martabat dan haknya.” Hak asasi manusia – seperti 
hak untuk hidup – merupakan bagian yang melekat dan 
tak terpisahkan dari manusia karena kenyataan bahwa 
mereka adalah manusia. Individu dan kelompok tidak bisa 
secara sukarela menyerahkan hak asasi manusia mereka, 
dan pihak lainpun tak bisa merebutnya.

Hak asasi manusia mendapat perlindungan hukum 
melalui kodifi kasi dalam tujuh traktat internasional 
utama. Beberapa traktat ini dilengkapi dengan protokol 
yang membahas tentang isu-isu tertentu. Banyak traktat 
regional yang juga melindungi dan memajukan hak asasi 
manusia. Jika digabungkan, instrumen dan hukum nasional 
ini menjadi pelindung dari tindakan dan pengabaian 
yang mengusik martabat manusia, kebebasan dasar dan 
kepemilikan (entitlement).

Negara setuju untuk terikat secara hukum oleh suatu 
traktat, dan untuk mengimplementasikan ketentuan-
ketentuan di dalamnya secara nasional, melalui ratifi kasi 
atau persetujuan. Sebagai contoh, sejauh ini 156 negara 
telah meratifi kasi ICCPR, dengan demikian menjamin 
bahwa semua individu dalam wilayah dan yurisdiksinya 
(bahkan yang tidak berada dalam wilayah Negara) 
memiliki hak sebagaimana tercantum dalam Kovenan. 
ICCPR melarang pembedaan atas dasar jenis kelamin, dan 
secara khusus mengharuskan Negara untuk memastikan 
hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk 
menikmati semua hak yang tercantum dalam Kovenan, 
termasuk:
• Hak hidup;
• Kebebasan dari penganiayaan atau kekejaman, 

perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi dan 
merendahkan;

• Kebebasan dari perbudakan, penghambaan dan kerja 
paksa atau kerja wajib;

• Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang dan 
kebebasan dari penahanan atau penawanan sewenang-
wenang;

• Hak tahanan untuk diperlakukan secara manusiawi dan 
bermartabat;

• Kesetaraan di depan hukum dan perlindungan yang 
sama dalam hukum;
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• Hak atas pengadilan yang adil; dan 
• Kebebasan beragama, berekspresi, berkumpul dan 

berserikat.

ICESCR melindungi hak-hak berikut, yang berkaitan 
dengan sektor bantuan kemanusiaan:
• Hak atas pendidikan;
• Hak atas standar kehidupan yang layak, temasuk 

pangan, pakaian dan perumahan;
• Hak atas standar tertinggi yang dapat dicapai dalam 

kesehatan fi sik dan mental; dan 
• Hak memperoleh pekerjaan dan kondisi kerja yang 

menyenangkan.

Dalam hukum hak asasi manusia internasional Negara 
berkewajiban untuk menghargai, melindungi dan 
memenuhi hak asasi manusia. Pada dasarnya, kewajiban 
untuk menghargai mengharuskan Negara untuk tidak 
mengintervensi secara langsung atau tidak langsung 
dalam pelaksanaan hak; kewajiban untuk melindungi 
berarti mencegah pihak ketiga dari mengintervensi 
pelaksanaan hak; dan memenuhi hak asasi manusia berarti 
mengambil langkah-langkah untuk merealisasikan hak-
hak tersebut secara progresif dalam hal hak ekonomi, 
sosial dan budaya. Untuk memenuhi kewajiban ini, 
Negara harus, inter alia, menetapkan kebijakan yang 
sesuai, mengkaji dan memastikan (dengan mengubah, 
menetapkan atau mencabut) bahwa perundangan 
nasional sesuai dengan standar internasional; memastikan 
bahwa ada kerangka institusional yang efektif (mis. 
polisi, sistem peradilan, penjara, dll.) untuk melindungi 
dan meminta hak, dan menawarkan kesempatan bagi 
individu dan kelompok untuk meminta ganti rugi jika hak 
mereka dilanggar; mengimplementasikan program untuk 
memberi dampak pada hak; dan mencari bantuan dan 
kerjasama internasional sesuai kebutuhan.

Hak asasi perempuan
Meskipun hukum internasional menjamin kesetaraan 
hak bagi perempuan dan laki-laki dalam pelaksanaan 
semua hak asasi manusia, namun perempuan dan anak 
perempuan terus menghadapi ketidaksetaraan de jure 
(dalam hukum) dan de facto (dalam praktek) di hampir 
semua masyarakat. Selain itu, konfl ik bersenjata dan 
bencana alam seringkali menambah diskriminasi dan 
ketidaksetaraan, yang makin menghambat perkembangan 
menuju kesetaraan gender dan kesempatan perempuan 
untuk menikmati hak asasi manusia mereka. Bantuan dan 
perlindungan kemanusiaan selama konfl ik bersenjata dan 
bencana alam harus membantu pencapaian kesetaraan 
dan hak asasi perempuan. Keterlibatan laki-laki dan anak 
laki-laki sebagai mitra dalam memberdayakan perempuan 
dan anak perempuan dan mencapai kesetaraan gender 
juga sangatlah penting.

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) diadopsi 
pada tahun 1979 untuk memperkuat ketentuan dari 
instrumen internasional yang ada yang bertujuan untuk 
menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan 
mencapai kesetaraan gender. Sampai saat ini, konvensi 
ini telah diratifi kasi oleh 183 Negara. Meskipun konvensi 
ini menerima lebih banyak keberatan daripada traktat hak 
asasi manusia lainnya, namun besarnya jumlah negara 
yang meratifi kasi merupakan cerminan bahwa komunitas 
internasional memandang bahwa diskriminasi terhadap 
separuh populasi dunia merupakan hal yang tidak bisa 
diterima dan harus dihapuskan. PBB dan aktor lain harus 
mengembangkan — dan memajukan — konsensus 
hukum internasional ini dalam kerja mereka selama konfl ik 
dan bencana.

CEDAW mendefi nisikan diskriminasi terhadap 
perempuan sebagai “segala pembedaan, pengecualian 
atau larangan yang dibuat atas dasar jenis kelamin 
yang berdampak atau bertujuan menghambat atau 
meniadakan pengakuan, kesenangan atau pelaksanaan 
oleh perempuan, tanpa memandang status pernikahan 
mereka, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan, 
atas hak asasi manusia dan kebebasan fundamental di 
bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau bidang-
bidang lain.” Konvensi ini memberi kewajiban pada 
Negara untuk, inter alia, memasukkan prinsip-prinsip 
kesetaraan perempuan dan laki-laki dalam konstitusi 
dan perundangan nasional; mengadopsi perundangan 
dan langkah lain untuk melarang diskriminasi terhadap 
perempuan; secara efektif melindungi perempuan dari 
tindakan diskriminasi dan memberi kesempatan untuk 
mencari alternatif; mengambil langkah-langkah untuk 
memodifi kasi pola sosial dan budaya yang mendorong 
diskriminasi terhadap perempuan; menekan prostitusi dan 
perdagangan perempuan; dan memastikan kesetaraan 
dalam kehidupan politik dan publik, hukum kebangsaan, 
pendidikan, pekerjaan dan hak kerja, akses kesehatan, 
keuangan dan keamanan sosial, urusan hukum dan sipil 
dan hukum keluarga. Konvensi ini mengizinkan Negara 
untuk mengadopsi langkah khusus sementara untuk 
mencapai kesetaraan. 

Meskipun CEDAW tidak membahas kekerasan berbasis 
gender yang seringkali terjadi dalam situasi krisis, namun 
Komite yang mengawasi implementasi Konvensi telah 
membahas isu ini dalam Rekomendasi Umum No. 19 dan 
yurisprudensi, berpendapat bahwa “defi sini diskriminasi 
meliputi kekerasan berbasis gender, yakni, kekerasan 
yang diarahkan pada perempuan karena dia adalah 
perempuan atau yang mempengaruhi perempuan 
secara tidak sepadan. Termasuk di dalamnya tindakan 
yang mengakibatkan kerusakan atau penderitaan fi sik, 
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mental atau seksual, ancaman untuk melakukan tindakan 
tersebut, pemaksaan dan pencabutan kebebasan lainnya. 
Pengadilan Kriminal Internasional untuk negara bekas 
Yugoslavia dan Rwanda telah menghukum kejahatan 
kekerasan seksual, dan karenanya menjadi preseden 
hukum untuk melindungi perempuan dan melawan 
kekebalan atas pelanggaran hak. Statuta Roma tentang 
Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) secara eksplisit 
mengakui bahwa, dalam kondisi tertentu, kekerasan 
seksual merupakan kejahatan internasional.

Disamping traktat hak asasi manusia, beberapa resolusi 
PBB dan konferensi dunia mencoba memperkuat 
perlindungan dan pengembangan hak asasi perempuan. 
Termasuk di dalamnya Konferensi Dunia tentang Hak 
Asasi Manusia tahun 1993, yang menegaskan kembali 
universalitas hak perempuan sebagai hak asasi manusia, 
menekankan arti penting penghapusan kekerasan 
terhadap perempuan dan terutama mengakui kekerasan 
terhadap perempuan dalam konfl ik bersenjata sebagai 
pelanggaran hak asasi manusia dan hukum kemanusiaan. 
Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap 

Perempuan tahun 1993 menekankan bahwa kekerasan 
terhadap perempuan dan anak perempuan bukan hanya 
pelanggaran hak asasi manusia yang memilukan, namun 
juga hambatan serius bagi realisasi banyak hak perempuan 
dan anak perempuan lainnya. Konferensi Dunia tentang 

Perempuan di Beijing tahun 1995 membahas tujuan 
strategis untuk menangani dampak konfl ik bersenjata 
terhadap perempuan.

Resolusi Dewan Keamanan no. 1325 (2000) juga 
menyebutkan kembali bahwa masyarakat sipil, terutama 
perempuan dan anak-anak, merupakan kelompok 
terbesar yang terkena dampak negatif dari konfl ik dan 
menyerukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa 
perempuan terwakili secara lebih setara di semua tahap 
proses perdamaian. Resolusi ini juga menyerukan pada 
semua pihak yang terlibat dalam konfl ik bersenjata 
untuk menghargai hukum internasional tentang hak 
dan perlindungan masyarakat sipil perempuan dan 
anak perempuan, terutama empat Konferensi Jenewa 
tahun 1949 dan dua Protokol Tambahannya tahun 1977, 
Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokolnya tahun 
1956, instrumen hak asasi manusia, termasuk CEDAW 
dan Protokol Opsionalnya tahun 1999, dan CRC dan dua 
Protokol Opsionalnya tahun 2000. Dewan Keamanan 
memperingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam 
konfl ik bersenjata untuk memperhatikan ketentuan-
ketentuan dalam Statuta Roma. Kejahatan genosida, 
kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang 
berada di bawah yurisdiksi ICC, yang bisa meminta 
pertanggungjawaban para kriminal serta menghukumnya 
atas tindakan yang termasuk dalam kejahatan-kejahatan 
ini.

Hak asasi anak
Konvensi Hak Anak (CRC) menyediakan kerangka 
komprehensif tentang hak anak, serta mekanisme 
akuntabilitas. Konvensi ini mengakui hak anak untuk 
terbebas dari kekerasan dan pengabaian, eksploitasi 
seksual, trafi king, penculikan, penganiayaan, pencabutan 
kebebasan dan bentuk perlakuan tidak sepantasnya (mal 
treatment) lainnya, dan memberikan perlindungan khusus 
di masa konfl ik.

Statuta Roma tentang ICC mendefi nisikan “kejahatan paling 
serius yang menjadi perhatian internasional” berada di 
bawah ICC dan mengklasifi kasikan perkosaan dan bentuk 
kekerasan seksual lainnya, rekrutmen atau penggunaan 
anak di bawah usia 15 tahun dalam kelompok bersenjata 
dan serangan terhadap sekolah sebagai kejahatan perang. 
Disamping itu, Konvensi ILO 182 menyebutkan tentara 
anak sebagai salah satu bentuk terburuk dari pekerjaan 
anak dan melarang rekrutmen paksa atau wajib terhadap 
anak di bawah usia 18 tahun dalam konfl ik bersenjata. 
Protokol Opsional CRC tentang keterlibatan anak dalam 
konfl ik bersenjata menyebutkan angka 18 sebagai batas 
usia bagi rekrutmen wajib dan partisipasi dalam medan 
tempur. Protokol opsional ini juga mengharuskan Negara 
untuk memberikan bantuan yang sesuai kepada anak 
untuk pemulihan fi sik dan psikologis dan reintegrasi sosial 
mereka.

Instrumen-instrumen ini, bersama dengan ketentuan 
Konvensi Jenewa yang relevan, Konvensi Genosida, Traktat 
Pelarangan Ranjau tahun 1997, Konvensi Pengungsi 
tahun 1951, Protokol perlindungan pengungsi anak dan 
beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB (1261, 1314, 
1379, 1412, 1460, 1539, 1612) merupakan instrumen 
hukum yang kuat dan komprehensif yang memaparkan 
standar perlindungan anak yang terkena dampak konfl ik 
bersenjata dan masa darurat. Disamping itu, Resolusi 
Dewan Keamanan PBB no. 1612 membentuk mekanisme 
pengawasan PBB tentang penggunaan tentara anak dan 
pelanggaran lain terhadap anak yang terkena dampak 
konfl ik bersenjata.

Save the Children mengidentifi kasi tujuh jenis 
perlindungan penting yang dibutuhkan anak di daerah 
bencana dan zona perang:
• Perlindungan dari bahaya fi sik;
• Perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan berbasis 

gender;
• Perlindungan dari gangguan psiko-sosial;
• Perlindungan dari rekrutmen ke dalam kelompok 

bersenjata;
• Perlindungan dari pemisahan keluarga;
• Perlindungan dari kekerasan terkait dengan 

pengungsian yang dipaksakan;
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• Perlindungan dari penolakan atas akses anak terhadap 
pendidikan berkualitas.

Kebutuhan perlindungan dan metode untuk 
menanganinya mungkin berbeda bagi anak perempuan 
dan anak laki-laki. Karenanya analisa gender penting 
dalam mendesain dan mengimplementasikan program 
perlindungan anak yang sesuai.
Sebagai contoh, langkah-langkah khusus bagi anak 
perempuan harus dipertimbangkan ketika menyusun 
program pelepasan (release) dan reintegrasi untuk anak 
yang dulunya digunakan atau direkrut oleh pasukan atau 
kelompok bersenjata. Pada banyak konfl ik, kekerasan 
berbasis gender terhadap perempuan dan anak 
perempuan menjadi endemik. Anak yang telah direkrut 
dan digunakan oleh pasukan dan kelompok bersenjata di 
banyak konteks kemungkinan menjadi korban kekerasan 
ini. Anak perempuan mungkin dipaksa untuk memberikan 
layanan seksual, yang tidak terlalu menjadi masalah bagi 
anak laki-laki. Anak perempuan juga mungkin memiliki 
peran lain dalam pasukan atau kelompok bersenjata, 
seperti menjadi pejuang, tukang masak, kuli angkut 
atau mata-mata. “Prinsip dan Praktek Terbaik Cape Town” 
tentang Rekrutmen Anak ke dalam Pasukan Bersenjata 
memasukkan anak perempuan yang direkrut untuk tujuan 
seksual dan pernikahan paksaan ke dalam defi nisi tentara 
anak, dengan demikian setiap usaha demobilisasi dan 
reintegrasi sosial harus juga menangani anak yang telah 
menjadi bagian pasukan bersenjata tanpa membawa 
senjata.

Anak perempuan juga bisa, seperti pada kasus Nepal, 
memiliki peran pengambilan keputusan dan posisi 
kepemimpinan yang setelah kembali ke komunitasnya 
menjadi diabaikan atau diremehkan. Anak perempuan 
juga lebih mungkin diabaikan atau tidak dilibatkan 
dalam advokasi dan inisiatif lain untuk mengamankan 
kembalinya anak ke kehidupan sipil. Karenanya diperlukan 
langkah-langkah proaktif untuk memastikan keterlibatan 
dan inklusi anak perempuan dalam semua aspek 
pencegahan, pembebasan dan reintegrasi; layanan yang 
diberikan harus merespon kebutuhan khusus mereka 
akan perlindungan dan bantuan; termasuk kebutuhan 
anak yang hamil, anak perempuan yang menjadi ibu dan 
kebutuhan anak-anak mereka. 

Untuk menangani masalah-masalah ini dan masalah 
perlindungan anak lainnya, UNICEF menggunakan 
lingkungan protektif sebagai kerangka konseptual 
untuk memahami perlindungan dan membantu dalam 
penyusunan program. Lingkungan protektif adalah 
lingkungan dimana setiap orang — dari anak, keluarga 
dan pekerja kesehatan sampai pemerintah dan sektor 
swasta — menjalankan tanggung jawab mereka untuk 
memastikan bahwa anak terlindung dari penyiksaan, 

kekerasan dan ekploitasi. Hal ini berfokus pada delapan 
bidang utama:
• Sikap, tradisi, kebiasaan, perilaku dan praktek;
• Komitmen pemerintah untuk memenuhi hak akan 

perlindungan;
• Diskusi terbuka dan keterlibatan dengan isu-isu 

perlindungan anak;
• Perundangan dan penegakan hukum untuk 

perlindungan;
• Kapasitas untuk melindungi dari pihak-pihak yang ada 

di sekitar anak;
• Ketrampilan hidup, pengetahuan dan partisipasi anak;
• Pengawasan dan pelaporan isu-isu perlindungan anak; 

dan
• Layanan untuk pemulihan dan reintegrasi.

Anak berada di tengah-tengah lingkungan protektif karena 
mereka memainkan peran aktif dalam perlindungan diri 
sendiri dan sebagai advokat bagi perlindungan yang lain. 
Pembentukan lingkungan protektif yang memperhatikan 
gender meliputi aktivitas-aktivitas untuk mencegah 
dan/atau menghapus dampak langsung kekerasan; 
mengembalikan kondisi kehidupan yang layak; dan 
memajukan hak anak.

HUKUM KEMANUSIAAN 

INTERNASIONAL

Hukum kemanusiaan internasional (HKI) adalah hukum 
internasional yang melindungi orang yang tidak atau 
tidak lagi terlibat dalam pertempuran, yakni masyarakat 
sipil, orang yang terluka, sakit, terdampar, dan kombatan 
yang tertangkap, dan yang mengatur cara dan metode 
peperangan. Hukum ini berlaku dalam konfl ik bersenjata 
internasional dan non-internasional dan mengikat Negara, 
kelompok oposisi bersenjata dan pasukan yang terlibat 
dalam operasi penjagaan perdamaian dan penegakan 
perdamaian multilateral jika mereka terlibat dalam 
pertempuran. Saat ini instrumen dasar dari HKI adalah 
empat Konvensi Jenewa 1949 dan dua Protokol Tambahan 
1977, serta berbagai konvensi yang membatasi atau 
melarang penggunaan senjata tertentu. HKI menetapkan 
mekanisme untuk memastikan bahwa aturan dihormati, 
meminta pertanggungjawaban kriminal atas pelanggaran 
yang dilakukan atau diperintahkan untuk dilakukan, dan 
mengharuskan Negara untuk menghukum orang yang 
diduga melakukan pelanggaran serius.

HKI menyediakan sistem perlindungan dua lapis untuk 
perempuan, yakni, perlindungan umum, yang berlaku 
sama untuk perempuan dan laki-laki, baik kombatan 
maupun sipil, dan perlindungan tambahan khusus yang 
berusaha merespon kebutuhan khusus perempuan.
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Perlindungan Umum:

• Prinsip non-diskriminasi: Salah satu prinsip dasar 
HKI adalah bahwa perlindungan dan jaminan yang 
tercantum di dalamnya harus diberikan pada semua 
pihak tanpa diskriminasi.

• Prinsip perlakuan yang manusiawi: HKI 
mengharuskan pemberontak untuk memberikan 
“perlakuan manusiawi” kepada kalangan sipil, 
kombatan yang ditangkap dan orang lain “hors de 
combat.” Norma-norma ini — serupa dengan ketentuan 
hak asasi manusia — menetapkan standar minimal 
tentang perlakuan, ketentuan pencabutan kebebasan 
kebebasan dan jaminan fundamental yang harus 
diberikan oleh pihak-pihak yang berkonfl ik kepada 
semua orang yang ada dalam kuasanya.

• Prinsip pembedaan dan perlindungan kalangan sipil 

terhadap dampak permusuhan: HKI mengharuskan 
pihak-pihak yang terlibat dalam konfl ik bersenjata 
untuk selalu membedakan antara sipil dan kombatan 
dan untuk hanya menyerang kombatan dan objek 
militer. Selain itu, HKI juga melarang serangan 
membabi-buta yang, walaupun tidak menargetkan 
sipil, namun bisa menyerang objek militer dan sipil 
atau objek sipil tanpa pembedaan. Sejumlah aturan 
HKI berangkat dari prinsip umum bahwa sipil harus 
dihindarkan dari dampak pertempuran.

• Batasan dan larangan penggunaan senjata tertentu: 

Prinsip pembedaan yang tercantum di atas melarang 
pihak-pihak yang berkonfl ik untuk menggunakan 
senjata yang tidak bisa membedakan antara kombatan 
dan sipil. Dampak permanen suatu senjata pada sipil 
juga menjadi pertimbangan yang bisa menyebabkan 
batasan dan larangan penggunaan senjata, seperti 
ranjau anti-personil. HKI juga melarang penggunaan 
senjata atau metode peperangan yang bisa 
menyebabkan luka parah dan penderitaan yang tidak 
perlu.

Perlindungan Khusus:

Sistem perlindungan khusus untuk perempuan dalam HKI 
terutama terkait dengan kebutuhan kesehatan, sanitasi 
dan psikologis perempuan dan perannya sebagai ibu. 
Tujuan ketentuan khusus ini adalah untuk memberikan 
perlindungan tambahan bagi perempuan sebagai respon 
atas kebutuhan medis dan psikologis mereka, dan sebagai 
pertimbangan dalam hal privasi.

• Perlindungan dari kekerasan seksual: HKI secara 
terbuka melindungi perempuan dari perkosaan 
melalui Pasal 27(2) Konvensi Jenewa ke empat, yang 
berbunyi: “Perempuan harus dilindungi dari serangan 
atas kehormatan mereka, terutama dari perkosaan, 

pelacuran yang dipaksakan, atau bentuk serangan 
yang tidak senonoh.“ Karena kata “kehormatan” tidak 
mencerminkan brutalitas tindakan kekerasan seksual, 
yang bukan hanya serangan pada kesopanan dan 
kesucian perempuan, namun juga pada kesejahteraan 
fi sik dan psikologisnya, maka Protokol Tambahan 
mengganti kata ini dengan istilah “martabat“. Selain 
itu, sudah jelas bahwa kekerasan seksual termasuk 
dalam larangan perlakuan kejam atau siksaan dalam 
Konvensi Jenewa 

• Perempuan yang tercabut kebebasannya: HKI berisi 
perlindungan khusus bagi perempuan yang tercabut 
kebebasannya, mengharuskan adanya ruang terpisah 
dan kenyamanan sanitasi bagi perempuan (kecuali 
perempuan dan laki-laki diberi akomodasi bersama 
sebagai anggota dari satu keluarga) dan menyatakan 
bahwa perempuan harus diawasi oleh penjaga 
perempuan. Jenis kelamin juga dianggap sebagai 
pertimbangan dalam menentukan hukuman disipliner 
dan dalam kerja tahanan perang.

• Ibu hamil dan melahirkan: Berbagai ketentuan 
berkaitan dengan ibu hamil, melahirkan dan ibu dari 
anak berusia di bawah 7 tahun. Ibu hamil dan menyusui 
harus diberi tambahan pangan sesuai kebutuhan 
fi siologis mereka dan perempuan yang melahirkan 
berhak untuk diterima di institusi dimana mereka 
bisa mendapatkan pelayanan medis yang memadai. 
Dalam hal keamanan fi sik, pihak-pihak yang terlibat 
dalan konfl ik bersenjata didorong untuk mengadopsi 
praktek-praktek untuk memastikan keamanan fi sik 
perempuan hamil dengan membentuk zona aman 
bagi perempuan hamil dan ibu dengan anak yang 
masih kecil atau dengan membuat kesepakatan untuk 
evakuasi perempuan melahirkan.

• Perlindungan ikatan keluarga: Perempuan adalah 
inisiator utama permintaan akan berita tentang 
anggota keluarga, menanggung beban emosional dan 
ekonomi atas kehilangan orang-orang yang dicintai. 
Perempuan seperti ini seringkali tidak memiliki status 
hukum yang jelas dalam hukum nasional – tidak diakui 
oleh hukum baik sebagai istri ataupun janda – dan 
mungkin tidak memiliki akses pensiun atau kepemilikan 
lain. Dalam usaha, interalia, untuk mengatasi isu-isu 
tersebut, HKI mencoba menjaga dan memulihkan 
keutuhan keluarga dengan mencegah pemisahan 
anggota keluarga diluar kehendaknya, mengharuskan 
adopsi langkah-langkah yang memfasilitasi reunifi kasi 
keluarga dan memaparkan langkah-langkah yang 
bertujuan untuk memfasilitasi pembangunan kembali 
ikatan keluarga melalui korespondensi dan penyebaran 
informasi.
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HUKUM PENGUNGSI 

INTERNASIONAL

Hukum pengungsi internasional adalah cabang hukum 
yang membahas tentang hak dan perlindungan 
pengungsi. Prinsip utama hukum pengungsi tercantum 
dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan 
Protokol 1967 dari Konvensi tersebut, yang memaparkan 
defi nisi umum pengungsi dan menjamin sejumlah hak 
bagi pengungsi terkait dengan statusnya. Instrumen 
penting lainnya meliputi instrumen pengungsi regional, 
Statuta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) dan 
Kesimpulan Komite Eksekutifnya.

Meskipun gender tidak secara khusus disebutkan dalam 
hukum pengungsi namun sudah diakui luas bahwa defi nisi 
pengungsi, jika diartikan dengan tepat, juga mencakup 
klaim gender. Konvensi 1951 mendefi nisikan pengungsi 
sebagai seseorang yang berada di luar negara asal atau 
tempat tinggalnya dan tidak mampu atau tidak ingin 
kembali ke sana karena rasa takut akan penganiayaan 
atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam 
kelompok sosial tertentu atau pandangan politik. 
Defi nisi yang lebih luas digunakan oleh UNHCR dalam 
mandatnya dan dalam beberapa traktat regional, 
dimana defi nisi tersebut mencakup juga orang yang 
meninggalkan negaranya karena kehidupan, keamanan 
atau kebebasannya terancam karena konfl ik, kekerasan 
atau kejadian yang sangat mengganggu ketentraman 
masyarakat. Gender bisa mempengaruhi jenis bahaya yang 
diderita. Meskipun perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki seringkali menderita bahaya yang 
sama, namun perempuan dan anak perempuan seringkali 
menjadi target utama kekerasan dan penyiksaan karena 
jenis kelamin mereka. Misalnya, perempuan dan anak 
perempuan lebih mungkin mengalami perkosaan dan 
bentuk kekerasan lain terkait gender, seperti kekerasan 
terkait mas kawin, perencanaan keluarga dengan 
pemaksaan, mutilasi alat genital perempuan, kekerasan 
keluarga/domestik dan trafi king. Tindakan seperti ini, baik 
yang dilakukan oleh Negara maupun aktor non-Negara, 
bisa mendukung klaim atas status pengungsi.

Klaim suaka juga bisa didasarkan pada tindakan 
diskriminatif yang menyebabkan penyiksaan, penyiksaan 
karena orientasi seksual seseorang dan perdagangan 
untuk tujuan prostitusi paksa atau eksploitasi seksual. 
Dalam kasus lain, seseorang yang menolak mengikuti 
peran dan adat istiadat sosial dan budaya juga bisa 
menghadapi penyiksaan.

Konvensi 1951 menjamin berbagai hak dan kebebasan 
bagi pengungsi perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki serta menyebutkan perlakuan yang 

berhak mereka terima dari negara suaka. Termasuk di 
dalamnya:

• Hak untuk mencari suaka;

• Hak untuk tidak dikembalikan ke negara dimana 
kehidupan atau kebebasan pengungsi berada dalam 
bahaya (non-refoulement);

• Hak untuk tidak didiskriminasikan;

• Hak atas dokumentasi dan akses kerja dan pendidikan; 
dan

• Hak atas kebebasan untuk bergerak, mengakses 
pengadilan dan mempraktikkan agamanya;

Disamping itu, kesimpulan yang diambil oleh Komite 
Eksekutif UNHCR mencantumkan sejumlah prinsip yang 
harus diikuti dan langkah-langkah yang harus diambil 
oleh Negara Anggota Komite Eksekutif serta UNHCR 
untuk meningkatkan perlindungan perempuan dan anak 
perempuan pengungsi dan pengungsi yang telah kembali 
(returnee). Beberapa Kesimpulan secara khusus berfokus 
pada tema-tema khusus, seperti mencegah dan merespon 
kekerasan seksual dan berbasis gender.

Pekerja kemanusiaan dan hak asasi manusia yang berrelasi 
dengan pengungsi dan pencari suaka memainkan 
peran penting dalam mengidentifi kasi, mencegah dan 
merespon resiko perlindungan terkait gender. Termasuk 
di dalamnya: memastikan bahwa prosedur suaka sensitif 
gender; menjamin bahwa korban kekerasan memiliki 
akses ke dan/atau dirujuk ke otoritas terkait, baik lembaga  
nasional, organisasi internasional, seperti UNHCR, atau 
mitra non-pemerintah; memastikan pemberian bimbingan 
dan layanan medis sesuai kebutuhan; menjaga bukti dan 
kerahasiaan informasi; dan memastikan tindak lanjut 
kasus oleh lembaga, kantor pemerintah, pendamping dan 
penasehat hukum terkait. Dalam kasus serius, perempuan 
dan anak perempuan mungkin perlu dibantu dalam 
relokasi domestik atau pemindahan ke negara ketiga 
untuk memastikan keamanan mereka.

PANDUAN PRINSIP-PRINSIP TENTANG 

PENGUNGSI INTERNAL
Panduan Prinsip-Prinsip tentang Pengungsi Internal 
memberikan panduan penting bagi Negara, PBB dan 
aktor hak asasi manusia dan aktor kemanusiaan lain 
tentang perlindungan bagi pengungsi internal. Meskipun 
Panduan Prinsip-Prinsip ini tidak mengikat, namun 
didasarkan pada dan mencerminkan perlindungan yang 
diberikan oleh hukum hak asasi manusia, kemanusiaan 
dan pengungsi internasional. Selain itu, banyak negara 
yang telah memasukkan prinsip-prinsip ini dalam hukum 
nasional.
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Panduan Prinsip-Prinsip memberikan perlindungan 
terhadap pengungsian internal yang sewenang-wenang, 
menjadi dasar bagi perlindungan dan bantuan selama 
pengungsian internal; dan menjamin pemulangan, 
pemindahan tempat dan reintegrasi yang aman. Prinsip 
ini berlaku untuk semua orang yang menjadi pengungsi 
internal tanpa diskriminasi, termasuk diskriminasi 
berdasarkan jenis kelamin atau status sosial. Prinsip ini 
memberi perhatian khusus pada masalah-masalah terkait 
gender yang umum terjadi dalam situasi pengungsian 
internal dan menjamin, misalnya:

• Kebebasan dari kekerasan spesifi k gender, termasuk 
perkosaan, prostisusi paksa dan penyerangan yang 
tidak senonoh, dan kebebasan dari perbudakan, 
termasuk dijual untuk dinikahkan, eksploitasi seksual 
dan tenaga kerja paksa anak;

• Hak untuk tidak didiskriminasikan dan mendapat 
kesetaraan, termasuk dalam hal pekerjaan dan aktivitas 
ekonomi;

• Hak pengungsi internal perempuan atas partisipasi 
penuh dan setara dalam perencanaan dan pembagian 
suplai dasar, dalam program pendidikan dan 
pelatihan;

• Hak memperoleh perhatian khusus atas kebutuhan 
perempuan untuk layanan kesehatan reproduksi dan 
psikologis;

• Hak untuk menghargai kehidupan keluarga dan 
reunifi kasi keluarga; dan

• Hak perempuan dan anak perempuan atas identifi kasi 
pribadi dan dokumentasi lain.

KETERKAITAN ANTARA HUKUM 

INTERNASIONAL HAK ASASI 

MANUSIA, KEMANUSIAAN DAN 

PENGUNGSI

Hukum internasional hak asasi manusia, kemanusiaan 
dan pengungsi memiliki tujuan yang sama yakni untuk 
mencegah dan meringankan penderitaan, dan untuk 
melindungi hak dan kekebasan perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki, dan laki-laki. Karenanya, hukum-
hukum ini saling melengkapi dan memperkuat, dan 
memberikan kerangka komprehensif bagi perlindungan 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

Namun ketiga hukum ini memiliki perbedaan dalam hal 
penerapan dan ruang lingkup. Hukum kemanusiaan 
khusus untuk konfl ik bersenjata sementara hukum 
pengungsi hanya berlaku untuk pengungsi dan pencari 
suaka. Hukum hak asasi manusia lebih luas dan berlaku 

untuk semua manusia baik di masa damai maupun 
perang.

Hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan memiliki 
hambatan melekat yang mempengaruhi penerapan dan 
interpretasinya. ICCPR pasal 4, misalnya, mengizinkan 
Negara, di masa darurat yang mengancam kehidupan 
bangsa, untuk mengurangi kewajiban tertentu dengan 
syarat: kondisi darurat dinyatakan secara resmi; langkah-
langkah harus dibatasi pada urgensi situasi; harus konsisten 
dengan kewajiban lain dalam hukum internasional 
dan tidak boleh bersifat diskriminatif. Penting untuk 
dicatat bahwa pasal 4 tidak mengizinkan Negara untuk 
mengurangi kewajiban atas hak-hak berikut:

• Hak hidup;

• Kebebasan dari siksaan atau perlakuan atau hukuman 
yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan;

• Kebebasan dari perbudakan, perdagangan budak dan 
penghambaan;

• Kebebasan dari pemenjaraan karena ketidakmampuan 
untuk memenuhi kewajiban kontrak;

• Pelarangan hukum kriminal retroaktif;

• Pengakuan bahwa setiap orang adalah individu di 
hadapan hukum; dan

• Kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama.

Jaminan yang diberikan oleh berbagai hukum saling 
memperkuat, dan karenanya memungkinkan para 
aktor kemanusiaan dan hak asasi manusia untuk 
memaksimalkan perlindungan yang diberikan pada 
masyarakat. Pada beberapa situasi, hukum-hukum ini 
akan saling tumpang tindih dan harus ada ketetapan 
tentang bagaimana cara menerapkannya untuk 
memberikan perlindungan terbaik bagi masyarakat.

PENDEKATAN KOMUNITAS BERBASIS 

HAK DAN PARTISIPATORIS

Pendekatan berbasis hak menggunakan hukum hak asasi 
manusia internasional untuk menganalisa ketidaksetaraan 
dan ketidakadilan, dan untuk mengembangkan kebijakan, 
program dan aktivitas di semua bidang kerja untuk 
mengatasi hambatan-hambatan ini dalam pemenuhan 
hak asasi manusia. Pendekatan ini berfokus pada proses 
dan hasil.

Pendekatan berbasis hak adalah suatu kerangka yang 
dimulai dengan hak sipil, budaya, ekonomi, politik dan 
sosial yang dimiliki individu dan kelompok, dan kewajiban 
Negara sesuai hukum hak asasi manusia internasional 
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untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak 
ini.

Pendekatan ini mengidentifi kasi pemegang hak 

(perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki) 
dan hak-hak mereka di satu sisi, dan pengemban tugas 
(terutama Negara dan agennya; akan tetapi ada berbagai 
pengemban tugas di berbagai tingkatan masyarakat, 
termasuk di rumah tangga dan masyarakat, dan di tingkat 
nasional dan internasional) dan kewajiban mereka di 
sisi lain, dan mencoba untuk memperkuat kapasitas 
pemegang hak untuk membuat klaim dan kapasitas 
pengemban tugas untuk memenuhi klaim ini. Pendekatan 
ini juga menekankan akuntabilitas atas pelanggaran hak 
asasi manusia.

Kerangka semacam ini bisa diterapkan untuk memperkuat 
penyusunan program kemanusiaan dan mencapai tujuan 
aktivitas perlindungan dengan mendasarkan aksi dan 
tujuan pada hukum, dan memastikan bahwa kebijakan 
dan program aktor kemanusiaan, termasuk organisasi PBB, 
NGO dan pihak lain seperti Gerakan Palang Merah dan 
Bulan Sabit Merah, berkontribusi langsung pada realisasi 
hak asasi manusia dengan membantu pemegang hak dan 
pengemban tugas. 

Penggunaan pendekatan berbasis hak mengharuskan 
agar prinsip-prinsip dan standar hak asasi manusia, 
beserta rekomendasi traktat dan mekanisme hak asasi 
manusia, menjadi panduan dan menyokong semua fase 
(kajian, analisa, perencanaan, implementasi, pengawasan, 
evaluasi dan pelaporan) dan sektor penyusunan program 
kemanusiaan.

Pendekatan berbasis hak menggunakan prinsip-prinsip 
partisipasi dan pemberdayaan individu dan komunitas 
untuk memajukan perubahan dan memungkinkan 
mereka untuk melaksanakan haknya. Dengan melihat 
ketidaksetaraan dan diskriminasi yang dihadapi perempuan 
dan anak perempuan, partisipasi serta pemberdayaan 
mereka sangatlah penting untuk menciptakan perubahan 
nyata dan berkelanjutan.

Pendekatan berbasis hak mengharuskan untuk:

• Memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia 
internasional (seperti kesetaraan dan non-diskriminasi, 
partisipasi dan inklusi, pemberdayaan dan akuntabilitas) 
dan standar dan isi hak-hak yang tercantum dalam 
traktat hak asasi manusia;

• Mengetahui kewajiban hak asasi manusia yang 
mengikat Negara;

• Mengkaji dan menganalisa penyebab tidak 
terealisasinya hak, termasuk melihat hambatan dasar 

dan struktural;

• Bekerja dalam kemitraan dengan semua anggota 
masyarakat untuk memahami prioritas, kapasitas dan 
sumber daya masyarakat dan untuk menggunakannya 
dalam rangka memberdayakan masyarakat dan bekerja 
untuk merealisasikan hak-hak mereka;

• Dengan bekerja sama dengan pemegang hak dan 
pengemban tugas, membuat kebijakan dan program 
untuk membangun kapasitas pemegang hak untuk 
mengklaim hak mereka dan pengemban tugas untuk 
memenuhi kewajiban mereka, dengan memperhatikan 
kelompok marjinal dan rentan;

• Mengukur perkembangan dan hasil sesuai indikator 
pelaksanaan hak asasi manusia; dan 

• Memastikan bahwa kebijakan dan program tidak 
dengan tak sengaja melanggar hak asasi manusia 
individu dan masyarakat bersangkutan.

Dalam situasi krisis, penggunaan pendekatan berbasis hak 
bisa memandu dan memperkuat aksi kemanusiaan sebagai 
masalah yang menjadi perhatian di luar permusuhan 
yang sedang terjadi. Pada akhirnya, penyediaan bantuan 
kemanusiaan bisa membantu merealisasikan hak untuk 
hidup dan keamanan, hak atas pendidikan, pangan, 
perumahan, kesehatan fi sik dan mental. Berikut ini adalah 
beberapa pertimbangan hak asasi manusia vis-à-vis 
bantuan kemanusiaan.

• Penyediaan bantuan kemanusiaan harus didasarkan 
pada prinsip-prinsip kemanusiaan yakni manusiawi, 
netralitas, ketidakberpihakan dan prinsip-prinsip hak 
asasi manusia yakni kesetaraan dan non-diskriminatif 
atas dasar ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, 
agama, politik atau pandangan lain, negara atau asal 
usul sosial, harta benda, kelahiran atau status lain.

• Bantuan kemanusiaan harus lebih dari sekedar 
memenuhi kebutuhan dasar untuk merealisasikan hak 
asasi manusia.

• Aktor kemanusiaan harus memastikan bahwa 
program bantuan yang mereka buat dan berikan tidak 
memamaparkan perempuan dan anak perempuan 
pada lebih banyak bahaya perampasan, perampokan, 
eksploitasi, perkosaan, isolasi, pengungsian permanen 
atau korupsi. Karenanya, pertimbangan hak asasi 
manusia, yang berasal dari hukum dan praktek, harus 
dimasukkan dalam metodologi dan struktur dasar 
program bantuan kemanusiaan.

• Aktor kemanusiaan harus memastikan input dan 
partisipasi dari pihak yang mencari bantuan dan harus 
memberi kesempatan bagi pemberdayaan perempuan 
dan anak perempuan.
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• Sistem pembagian bantuan harus diprioritaskan 
berdasarkan kebutuhan, termasuk kebutuhan 
khusus perempuan dan anak perempuan, dan 
memasukkan mekanisme untuk memastikan bahwa 
bantuan menjangkau anak-anak, perempuan, 
manula, pengungsi internal, dll. Sistem ini harus 
mempertimbangkan faktor-faktor sosial yang bisa 
membahayakan penerima bantuan.

AKSI UNTUK MEMASTIKAN 

PENYUSUNAN PROGRAM 

KESETARAAN GENDER 

MENGGUNAKAN PENDEKATAN 

BERBASIS HAK

Tetapkan pencapaian kesetaraan gender dan hak 
asasi perempuan melalui aksi kemanusiaan sebagai 
kebijakan

• Identifi kasi kewajiban Negara terkait dengan 
perempuan dan anak perempuan.

• Kembangkan kebijakan dimana bantuan dan 
perlindungan kemanusiaan bisa diberikan untuk 
menutup kesenjangan yang tidak dipenuhi Negara.

Dengan menggunakan pendekatan partisipatoris, 
kaji dan analisa kondisi dan situasi yang mencegah 
perempuan dan anak perempuan dari menikmati 
hak asasi manusia mereka.

• Lakukan kajian umum tentang situasi hak asasi 
manusia, dengan perhatian pada hak sipil, budaya, 
ekonomi, politik dan hak sosial perempuan dan anak 
perempuan.

• Identifi kasi hukum, institusi, mekanisme dan prosedur 
untuk melindungi hak asasi manusia perempuan dan 
anak perempuan.

• Cari tahu tentang kapasitas individu dan masyarakat, 
otoritas lokal, NGO dan masyarakat sipil untuk 
mencegah dan merespon resiko dan masalah tentang 
perlindungan.

• Identifi kasi kesenjangan dalam implementasi.

Kaji dan analisa situasi dan kondisi yang mencegah 
perempuan dan anak perempuan dari menikmati 
hak setara dan kesetaraan penuh dengan laki-laki 
dan anak laki-laki

• Periksa adanya diskriminasi de jure dan de facto.

• Periksa pola dan prasangka (prejudice) budaya atau 
sosial.

• Periksa praktek-praktek adat, tradisional atau praktek 
lainnya.

• Adakan diskusi kelompok terfokus dengan berbagai 
kelompok perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki.

Dengan partisipasi perempuan dan anak perempuan, 
kembangkan dan implementasikan kebijakan dan 
operasi kemanusiaan yang sensitif gender yang 
memenuhi kebutuhan dan membangun kapasitas 
perempuan dan anak perempuan untuk mengklaim 
hak mereka dan kapasitas pemerintah dan pemangku 
kepentingan nasional lain untuk menyediakan hak.

• Desain kebijakan dan program yang mencerminkan 
temuan analisa anda.

• Pastikan akses yang sama ke semua layanan oleh 
semua individu dan kelompok (non-diskriminatif 
dalam aktivitas bantuan dan perlindungan).

• Identifi kasi individu dan kelompok dengan kebutuhan 
khusus, seperti perempuan dan anak perempuan 
yang marjinal dan yang terpisah dari keluarga, anak 
perempuan yang menjadi ibu, tentara anak perempuan, 
dan lainnya.

• Identifi kasi otoritas lokal dan nasional untuk kemitraan 
dalam mengimplentasikan kebijakan dan program.

• Bangun jaringan dan kemitraan dengan masyarakat 
lokal dan organisasi masyarakat sipil, terutama 
organisasi perempuan berbasis masyarakat, untuk 
memastikan perlindungan pada perempuan dan anak 
perempuan serta keluarganya.

• Bangun lingkungan yang memperkuat dan 
memberdayakan perempuan dan anak perempuan 
melalui aksi afi rmatif tertarget, pendidikan, transfer 
pengetahuan dan keahlian dan penyediaan informasi 
tentang kesempatan livelihood (penghidupan).

Pastikan suara perempuan selalu dipertimbangkan 
dalam desain dan implementasi program, dan 
ketika mengintervensi atau merespon resiko 
perlindungan.

• Bangun mekanisme untuk konsultasi rutin dengan 
perempuan dan anak perempuan.

• Bangun mekanisme pengaduan yang mudah 
diakses sehingga perempuan bisa menyuarakan 
keprihatinannya.

• Bangun mekanisme koordinasi dan respon untuk 
memastikan bahwa pengaduan disalurkan ke arah 
yang tepat dan ada tindakan yang akan diambil.
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• Berikan informasi tentang kesempatan lokal dan 
nasional untuk meminta ganti rugi atas pelanggaran 
hak.

Pastikan koordinasi antar berbagai aktor.

• Ikut serta dalam forum koordinasi dengan staf 
kemanusiaan dan hak asasi manusia.

• Bangun kemitraan dengan pejabat pemerintah dan 
kementerian dan organisasi masyarakat sipil, termasuk 
yang menyediakan layanan medis dan psiko-sosial, 
bantuan hukum, pelatihan dan transfer keahlian.

• Bina relasi dengan donor dan aktor lain dalam 
komunitas internasional.

• Bentuk pertemuan rutin/mekanisme untuk memastikan 
kontak dengan masyarakat dan aktor lokal.

Berkontribusi untuk menjamin akuntabilitas untuk 
perwujudan hak asasi manusia dan pelanggaran hak 
asasi manusia.

• Berkontribusi untuk memperkuat struktur nasional 
untuk akuntabilitas dan ganti rugi.

• Jalin hubungan dengan staf hak asasi manusia untuk 
melawan kekebalan hukum.

• Pastikan semua staf dan mitra sadar akan dan 
memahami kebijakan PBB tentang perlindungan dari 
eksploitasi dan kekerasan seksual (SEA).

• Pastikan akuntabilitas bagi staf bidang kemanusiaan 
yang terlibat dalam SEA.

• Bekerja sama dengan mekanisme pengawasan PBB 
untuk anak yang terlibat dalam konfl ik bersenjata.

DAFTAR ISIAN (CHECKLIST) UNTUK MENGKAJI PROGRAM KESETARAAN 

GENDER UNTUK PERLINDUNGAN

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian aktivitas pada bab ini dan menjadi alat yang berguna untuk mengingatkan 
aktor-aktor sektor tentang isu-isu utama untuk memastikan program kesetaraan gender. Selain itu, staf proyek harus 
mengembangkan indikator spesifi k konteks untuk mengukur perkembangan dalam penyusunan program kesetaraan 
gender. Lihat contoh indikator pada Bab Dasar.

DAFTAR ISIAN UNTUK MENGKAJI PENYUSUNAN PROGRAM KESETARAAN GENDER UNTUK PERLINDUNGAN

1. Kajian komprehensif tentang kebutuhan perlindungan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki telah dilakukan.

2. Analisa gender dari perundangan nasional telah dilakukan untuk mengidentifi kasi kesenjangan dan menganjurkan perubahan jika 

perlu.

3. Hak asasi manusia, termasuk hak perempuan dan anak perempuan, menjadi dasar bagi respon kemanusiaan dan dimasukkan 

dalam semua kebijakan, penyusunan program dan perencanaan dokumen, termasuk Rencana Aksi Bersama Kemanusiaan (Common 

Humanitarian Action Plan / CHAP).

4. Jumlah yang setara perempuan dan laki-laki di masyarakat yang terkena dampak diberdayakan melalui pelatihan tentang hak-hak 

mereka, termasuk hak khusus perempuan dan anak perempuan seperti CEDAW dan Resolusi Dewan Keamanan no. 1325, misalnya 

melalui lokakarya di masyarakat.

5. Perempuan dan anak perempuan berpartisipasi langsung dalam kajian, negosiasi dan proses pembuatan keputusan lainnya, dan dalam 

pembuatan, implementasi, dan evaluasi kebijakan dan program.

6. Adanya mekanisme pengawasan dan pelaporan bagi pelanggaran hak asasi manusia.

7. Mekanisme untuk melaporkan pelanggaran hak asasi manusia telah terbentuk dan mudah diakses masyarakat dan merespon kebutuhan 

khusus perempuan dan anak perempuan.

8. Analisa tentang bagaimana dampak program kemanusiaan pada hak asasi manusia, terutama hak perempuan dan anak, dilakukan 

secara rutin.

9. Terjalin dan terpeliharanya relasi dengan otoritas lokal dan nasional dalam usaha respon kemanusiaan untuk memperbaiki 

ketidaksetaraan dan mengambil langkah-langkah untuk perlindungan pasca bencana dan konfl ik dan pemberdayaan perempuan dan 

anak perempuan.



26

K
ER

A
N

G
K

A
 H

U
K

U
M

K E R A N G K A  H U K U M  I N T E R N A S I O N A L  U N T U K  P E R L I N D U N G A N

B U K U  P A N D U A N  G E N D E R  I A S C

KEGIATAN PERLINDUNGAN YANG DAPAT DILAKUKAN

1. Aksi responsif
• Hapus penderitaan dengan pemberian bantuan materi kepada orang yang terkena dampak dan keluarganya; bantuan medis pada 

orang yang terkena dampak dan keluarganya; layanan psikososial orang yang terkena dampak dan keluarganya; dukungan (teknis 

untuk membantu struktur lokal [publik atau swasta]).

• Berikan layanan langsung pada orang yang terkena kekerasan dengan hadir di daerah yang terkena, posko pengungsi/pengungsi 

internal, tempat penahanan, dll.; transfer/evakuasi (termasuk relokasi pengungsi atau pengungsi internal jauh dari zona atau 

perbatasan konfl ik); mendaftar orang; membangun kembali/menjaga relasi keluarga (melacak saudara yang hilang, mengadakan 

kunjungan keluarga, bertukar pesan dan/atau surat); informasi dan komunikasi (mis. tentang kondisi hak asasi manusia, kondisi untuk 

kembali, informasi tentang kerja berbagai organisasi, lokasi sumber daya, dll.).

• Integrasikan perlindungan hak asasi manusia ke dalam kajian kebutuhan, penyusunan program, pengawasan dan evaluasi 

kemanusiaan.

• Awasi dan laporkan, termasuk memberikan informasi pada pejabat di markas besar PBB, mekanisme hak asasi manusia antar-

pemerintah dan badan lain semacamnya.

• Tekanan pada otoritas terkait, melalui pengungkapan publik, untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan dan mencegah 

kekerasan.

• Yakinkan otoritas terkait, melalui dialog, untuk mengambil langkah-langkah untuk menghentikan dan mencegah kekerasan.

• Berkontribusi pada penghargaan atas hak hukum individu dengan memberikan bantuan/dukungan hukum kepada orang yang sedang 

menjalani proses hukum dan keluarganya; mendukung dan melindungi institusi (pemerintah, NGO lokal, dll.), memajukan penghargaan 

akan hak-hak asasi dan terhadap individu yang bekerja sebagai pembela hak asasi manusia.  

2. Aksi remedial
• Berikan bantuan langsung pada orang yang mengalami kekerasan dengan cara: hadir di lokasi, posko pengungsi/pengungsi internal, 

tempat penahanan, dll; membantu dalam repatriasi/pemindahan/pemulangan sukarela /harta benda, perumahan dan lahan; restitusi 

/(re)integrasi/pengaturan akhir; menjaga relasi keluarga; membantu membentuk mekanisme untuk mencari tahu nasib orang yang 

hilang; memfasilitasi informasi dan komunikasi.

• Kembangkan dan/atau dukung proses hukum dan keadilan baik untuk pelaku maupun korban.

• Lakukan kegiatan “lesson-learned“ yang bertujuan untuk menjalankan dan memperkuat aktivitas “membangun lingkungan“.

3. Membangun lingkungan
• Sebarluaskan, kembangkan dan terapkan standar hak asasi manusia dan kemanusiaan internasional.

• Kembangkan penyusunan dan adopsi traktat dan pengembangan hukum adat.

• Kembangkan pelaksanaan sistem hukum yang adil dengan memberikan hukuman dan ganti rugi atas pelanggaran hukum hak asasi 

manusia dan kemanusiaan internasional.

• Ciptakan budaya publik yang sesuai dengan nilai-nilai hak asasi manusia dan kemanusiaan.

• Kembangkan pengetahuan tentang dan kepatuhan pada instrumen dan prinsip-prinsip hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan di 

antara semua kelompok.

• Bantu pengembangan dan pembentukan institusi, baik pemerintah maupun non-pemerintah, di tingkat nasional dan internasional 

yang, sesuai peran dan fungsinya, bisa meningkatkan penghormatan pada hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan.

• Lakukan advokasi — membawa pelanggaran ke depan petugas pengawas dan perlindungan hak asasi manusia agar mereka bisa 

membuat perwakilan ke otoritas terkait.

• Bangun kapasitas perlindungan lokal dan nasional — badan hak asasi manusia nasional, masyarakat sipil, peradilan, dll.

• Berikan pelatihan tentang perlindungan pada staf internasional, otoritas nasional, aktor non-negara, masyarakat sipil, peradilan, polisi, 

staf penjara, dll.
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SUMBER

1. Traktat dan konvensi hak asasi manusia internasional

 Tujuh traktat internasional utama tentang hak asasi manusia adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
(ICCPR), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR), Konvensi tentang Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Ras (ICERD), Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 
(CEDAW), Konvensi PBB menentang Kekejaman (CAT), Konvensi Hak Anak (CRC), dan Konvensi Buruh Migran (MWC).

 Semua traktat, Komentar Umum traktat hak asasi manusia dan Pengamatan Akhir tentang laporan Negara bisa dilihat 
di: http://www.ohchr.org/english/

2.  Contoh protokol opsional

• Protokol Opsional Kedua ICCPR yang bertujuan untuk menghapus hukuman mati.

• Protokol Opsional CRC tentang keterlibatan anak dalam konfl ik bersenjata.

• Protokol Opsional CRC tentang penjualan anak, prostitusi anak dan pornografi  anak.

• Protokol Opsional CAT yang bertujuan untuk membangun sistem kunjungan rutin independen ke tempat-tempat 
dimana masyarakat tercabut kebebasannya, dalam rangka mencegah penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain 
yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.

3.  Contoh traktat regional

• Piagam Afrika tentang Hak Asasi Manusia dan Masyarakat dan Protokol tentang Hak Perempuan di Afrika.

• Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia dan Protokol tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

• Konvensi Eropa tentang Hak dan Kebebasan Fundamental dan Protokolnya serta Piagam Sosial Eropa.

• Konvensi yang Mengatur Aspek-Aspek Khusus Masalah Pengungsi di Afrika tahun 1969.

• Deklarasi Cartagena tentang Pengungsi tahun 1984.

• Prinsip Bangkok yang telah Direvisi tentang Status dan Perlakukan pada Pengungsi tahun 2001.

4. Bahan referensi pilihan

• Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia No. 28, “Kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan“ dan Komentar 
Umum Komite Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya No. 16 tentang “Kesetaraan hak laki-laki dan perempuan untuk 
menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.”

• Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Rekomendasi Umum No. 19 tentang “Kekerasan terhadap 
Perempuan.“

• Laporan dari Pelapor Khusus tentang Kekerasan terhadap Perempuan. 
 http://www.ohchr.org/english/issues/women/rapporteur/

• ICVA. Growing the Sheltering Tree: Protecting Rights through Humanitarian Action. 2002. 
 http://www.icva.ch/doc00000717.html

• Active Learning Network for Accountability and Performance in Humanitarian Action (ALNAP). Protection, an ALNAP 
guide for humanitarian agencies. 2005. 

 http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/OCHA-6Q3J4T?OpenDocument

• ICRC. Strengthening Protection in War — A Search for Professional Standards. 2001. 
 http://www.icrc.org/Web/Eng/siteeng0.nsf/html/p0783

• UNICEF. Cape Town Principles and Best Practices on the Recruitment of Children into the Armed Forces and on 
Demobilization and Social Reintegration of Child Soldiers in Africa. 1997. 

 http://www.unicef.org/emerg/fi les/Cape_Town_Principles(1).pdf
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KOORDINASI 

KESETARAAN 

GENDER DALAM 

KONDISI DARURAT

K
oordinasi merupakan hal penting dalam 
pelaksanaan program dan respon yang efektif. 
Ketika menghadapi dimensi gender dalam respon 

kemanusiaan, perencanaan bersama — pertukaran 
informasi dan kerjasama dalam sistem PBB dan dengan 
aktor internasional, termasuk NGO dan masyarakat sipil 
lokal — menjadi hal yang krusial.

Membangun Jejaring Pendukung Gender (Gender 
Support Network / GenNet) adalah salah satu cara untuk 
meningkatkan koordinasi (lihat Kotak 1), khususnya jika 
ada penasehat gender yang ditunjuk dan organisasi 
yang memiliki keahlian khusus. Tujuan utama jejaring 
adalah untuk memfasilitasi dialog, memastikan bahwa 
masyarakat memperoleh informasi tentang isu-isu dan 
perkembangan penting dalam hal perubahan peran, 
kebutuhan dan kondisi perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki, laki-laki di komunitas yang terkena dampak. 
Jejaring ini adalah cara untuk mendorong integrasi 
perspektif gender ke dalam semua program.

Isu-Isu Lintas Sektor (cross cutting)

Kesetaraan gender bukanlah satu sektor sendiri. Kesetaraan 

gender adalah sesuatu yang menyatu dalam setiap isu dan bidang 

kerja. Kesetaraan gender bukanlah hal yang berdiri sendiri.

GenNet terdiri atas perwakilan pemerintah, masyarakat sipil, 
NGO dan lembaga-lembaga PBB baik di tingkat nasional 
maupun lokal. Akan tetapi, keefektifan jejaring bergantung 
pada para anggotanya, dan jika pesertanya bukan pejabat 
senior atau tidak memiliki pengalaman dalam isu-isu 
gender maka jejaring ini tidak akan benar-benar efektif.

Dalam kondisi darurat yang kompleks atau berskala 
besar, ahli atau penasehat gender untuk Koordinator 

Kemanusiaan juga diperlukan untuk memberikan 
bantuan teknis dan bimbingan pada para praktisi, dan 
untuk membantu menyesuaikan program memastikan 
adanya koordinasi dan integrasi perspektif gender yang 
lebih baik. (Lihat Kotak 2 tentang Terms of Reference/

kerangka acuan untuk Ahli Gender). 

Jadi mengapa kita memiliki penasehat gender? 

Penasehat gender bisa memberikan masukan dan 
bimbingan bagi ahli teknis lainnya. Mereka bisa membantu 
dalam memikirkan, membuat rencana dan desain kajian 
dan intervensi sehingga dimensi gender tidak hilang. 
Mereka bisa menunjukkan jika ada kesenjangan informasi 
dan data. Seringkali mereka memiliki pengetahuan tentang 
organisasi perempuan lokal yang bisa memberikan 
informasi dan ide tambahan untuk menghadapi masalah-
masalah sulit. Melalui GenNet mereka bisa memastikan 
adanya komunikasi antar sektor. 

Bukankah penasehat gender bertanggungjawab atas 

isu-isu gender? Tidak. Seringkali kita berasumsi bahwa 
penasehat gender bertanggungjawab atas semua hal 
yang berkaitan dengan gender. Namun hal itu akan 
menyebabkan kegagalan. Penasehat gender adalah 
fasilitator proses — mereka ada untuk membantu staf 
teknis untuk memandang sesuatu dari kacamata gender, 
untuk mempertanyakan bagaimana implementasi 
suatu hal sehingga kebutuhan perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki bisa dipenuhi. 
Mereka tidak bertugas untuk melakukan segala pekerjaan 
tentang gender — ini bertentangan dengan tujuan 
pengarusutamaan.

Disamping GenNet dan penasehat gender, penting 
bagi semua aktor, dalam mengkoordinasikan, mengkaji, 
memprioritaskan dan mengimplementasikan program, 
untuk terus mengajukan pertanyaan dasar — apakah 
mereka menangani kebutuhan yang berbeda dari 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki? apakah mereka melibatkan perempuan dan laki-laki 
dalam pembuatan keputusan, mempertimbangkan dan 
membangun kapasitas mereka? Baik di antara pekerja 
kesehatan, layanan pengiriman pangan, pengamat hak 
asasi manusia, ahli air dan sanitasi atau staf ranjau darat, 
pertanyaan-pertanyaan ini penting untuk memastikan 
respon yang efektif.
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DAFTAR NAMA PENASEHAT GENDER

IASC bekerjasama dengan Dewan Pengungsi Norwegia 

(Norwegian Refugee Council / NRC) telah membuat daftar nama 

gender (gender roster / GenCap) yang memiliki dua daftar nama 

Penasehat Gender Senior penuh waktu serta daftar nama siap 

siaga (stand-by roster) untuk memastikan bahwa program 

kesetaraan gender benar-benar diarusutamakan dalam semua 

aksi kemanusiaan. Penasehat ini akan diterjunkan untuk 

mendukung Koordinator Kemanusiaan, tim negara kemanusiaan 

dan jejaring gender.

Penasehat gender bisa diterjunkan ke kantor Koordinator 

Kemanusiaan atau ke lembaga PBB. Untuk informasi lebih lanjut, 

silahkan kunjungi www.humanitarianinfo.org/iasc/gender

ELEMEN-ELEMEN KOORDINASI 

EFEKTIF ISU GENDER

Tidak ada satu intervensi tunggal, aktor atau organisasi 
yang bisa menangani sendiri secara efektif kebutuhan 
perempuan dan laki-laki yang berbeda-beda, khususnya 
jika aktor lain di lapangan tidak sensitif terhadap 
perbedaan gender ini. Agar bisa efektif penting untuk:

• Mengkaji situasi dan kebutuhan secara bersamaan: 

Karena isu gender adalah isu lintas sektoral/isu yang 
terkait, maka akan bermanfaat dan penting untuk 
menganalisa kondisi sosial, politik, ekonomi dan 
militer karena kondisi-kondisi ini mempengaruhi 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki secara berbeda, serta kebutuhan bertahan hidup 
yang mereka perlukan. Hal ini akan memberikan 
pemahaman yang lebih baik tentang dinamika dan 
dampak kondisi darurat atau krisis, dan memungkinkan 

praktisi lapangan untuk mengidentifi kasi cara yang 
praktis untuk bisa bekerja bersama. Pastikan adanya 
partisipasi aktor lokal dan ambil langkah-langkah 
untuk membangun kapasitas staf lapangan dan aktor 
lokal tentang analisa dan program gender.

• Mengembangkan strategi bersama: Bantuan akan 
berjalan efektif jika semua aktor dan mitra memiliki 
tujuan yang sama dan bisa mengidentifi kasi prioritas 
bersama. Dalam menganalisa dimensi gender, 
kegagalan untuk membuat prioritas bersama akan 
menyebabkan pengembangan proyek jangka 
pendek tanpa melihat bagaimana proyek ini bisa 
dikembangkan untuk menangani kebutuhan yang 
lebih luas. Disamping membuat strategi bersama, 
para aktor harus mengembangkan alat bersama 
untuk analisa dan kajian gender dan evaluasi tingkat 
sensitivitas gender dalam program.

• Mengadakan forum koordinasi: Pertemuan dengan 
semua aktor, termasuk perwakilan donor, masyarakat 
lokal dan pemerintah serta pekerja kemanusiaan, 
diperlukan untuk memetakan aktivitas respon. 
Pertemuan ini tidak hanya membantu mengembangkan 
kesadaran diantara pemangku kepentingan tentang 
kebutuhan perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki yang berbeda-beda, namun juga 
memastikan bahwa perspektif ini membantu dalam 
memberikan informasi dan membentuk intervensi di 
semua sektor.

• Menyisihkan dana untuk koordinasi: Untuk mencapai 
hal ini, penting untuk mempertimbangkan mekanisme 
koordinasi dalam penyusunan anggaran intervensi.

DAFTAR ISIAN (CHECKLIST) UNTUK MENGKAJI PENYUSUNAN PROGRAM 

KESETARAAN GENDER DALAM KOORDINASI

Daftar Isian di bawah merupakan alat yang berguna untuk mengingatkan para aktor tentang isu-isu kunci untuk 
memastikan penyusunan program kesetaraan gender. Disamping itu, staf proyek juga harus membuat indikator sesuai 
konteks untuk mengukur perkembangan penyusunan program kesetaraan gender. Lihat contoh indikator pada Bab 
Dasar.

DAFTAR ISIAN UNTUK MENGKAJI USAHA KOORDINASI GENDER DALAM KEADAAN DARURAT

1. Satu atau beberapa penasehat gender ditugaskan dalam situasi darurat

2. Adanya jejaring gender di tingkat nasional dan lokal, dengan perwakilan dari semua kluster/sektor. jejaring ini bertemu secara rutin dan 

membuat kajian dan laporan secara sistematis tentang dimensi gender di tiap area kerja, serta kesenjangan dan perkembangan dalam 

mencapai Terms of Reference/kerangka acuan

3. Data terpilah dikumpulkan, dianalisa dan digunakan dalam perencanaan dan implementasi

4. Analisa gender dan data terpilah jenis kelamin menjadi bagian rutin dari mekanisme pelaporan lembaga

5. Tiap sektor/kluster memiliki rencana aksi gender dan secara rutin melaporkan status indikator gender yang tercantum dalam Buku Panduan 

Gender IASC.

6. Dimensi gender diintegrasikan dalam pelatihan yang diberikan pada para aktor lapangan di semua sektor/kluster dan isu-isu lintas sektoral/

terkait.
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KOTAK 1: TERMS OF REFERENCE/KERANGKA ACUAN JEJARING GENDER DALAM SITUASI KEMANUSIAAN

Tujuan:
Jejaring Gender (GenNet) akan mendukung dan melaksanakan aktivitas untuk memastikan adanya penanganan dimensi gender di semua 

kluster/sektor dalam situasi darurat.

Pimpinan: Lembaga yang memiliki keahlian gender yang kuat atau kepemimpinan bersama adalah pilihan yang baik.

Komposisi:
• Semua sektor dan pemimpin kluster harus mengirimkan perwakilan senior dalam GenNet.

• Keanggotaan meliputi kelompok perempuan lokal, NGO, PBB dan perwakilan pemerintah dari berbagai kementerian.

Aktivitas:
• Pastikan bahwa analisa gender atas situasi telah dijalankan dan didokumentasikan bagi semua aktor untuk digunakan.

• Tingkatkan jejaring dan saling berbagi informasi tentang dimensi gender dari semua kegiatan di bidang bantuan dan perlindungan.

• Gunakan Buku Panduan Gender IASC sebagai alat untuk memberi panduan tentang pengarusutamaan gender di berbagai kluster/sektor.

• Tingkatkan kesadaran publik dan sokong  lakukan advokasi untuk isu-isu terkait gender.

• Pastikan adanya ketersediaan dan penggunaan data terpilah jenis kelamin. Bantu pengumpulan dan analisa data terpilah dan latih para 

aktor jika diperlukan.

• Dukung kemitraan antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah dan komunitas PBB/NGO.

• Bantu siapkan rencana aksi yang sensitif gender untuk tiap sektor/kluster.

• Berikan pelatihan tentang dimensi gender dalam situasi darurat bila diperlukan.

• Bertemu secara rutin dan beri laporan pada Koordinator Kemanusiaan.

• Secara rutin awasi perkembangan pengarusutamaan gender dengan menggunakan daftar checklist dalam Buku Panduan Gender IASC.
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KOTAK 2: TERMS OF REFERENCE/KERANGKA ACUAN UNTUK PENASEHAT GENDER DALAM SITUASI KEMANUSIAAN

Tujuan keseluruhan Penasehat Gender dalam krisis kemanusiaan adalah mendukung peran Koordinator Kemanusiaan dalam mempromosikan 

kesetaraan gender dan non-diskriminasi dalam operasi kemanusiaan. Hasil yang diharapkan adalah penyusunan program dan implementasi 

yang makin sensitif gender dalam fase pertama bantuan darurat berdasarkan data dan analisa yang lebih baik.

Tugas-tugas utama meliputi:
Kepemimpinan/Bantuan Teknis tentang Pengarusutamaan Gender

• Melakukan (dan/atau mengkonsolidasikan) analisa cepat gender atas situasi, dengan perhatian khusus pada kondisi perempuan dan anak 

perempuan, dan menggunakan informasi ini untuk membuat rencana aksi gender dari berbagai sektor dengan bekerjasama dengan mitra.

• Memberikan bantuan teknis dalam pengumpulan dan analisa data berbasis terpilah berdasarkan jenis kelamin dalam semua program 

kemanusiaan, bekerjasama dengan Pusat Informasi Kemanusiaan dan pihak lain.

• Mempromosikan dan memfasilitasi masuknya dimensi gender dalam kerangka kerja kajian kebutuhan dan membantu aktor pelaksana 

untuk memasukkan kesetaraan gender dalam CAP, Flash appeal dan proses dan dokumen permintaaan lain.

• Memfasilitasi dan mendukung integrasi perspektif gender dalam berbagai sektor/kluster dengan menyediakan kebijakan teknis dan bantuan 

program langsung ke berbagai aktor sektoral untuk meningkatkan layanan.

• Mempromosikan penggunaan Buku Panduan IASC dalam Aksi Kemanusiaan dan Panduan IASC untuk Intervensi Kekerasan berbasis Gender 

dalam Lingkungan Kemanusiaan di semua sektor/kluster dan memonitor perkembangan pengarusutamaan gender dengan menggunakan 

kerangka kerja dan checklist dalam buku panduan dan pedoman gender, dengan mengadaptasi checklist tersebut dalam konteks sosial-

budaya dan kelompok target.

• Secara rutin memberikan kajian situasi terbaru dan materi briefi ng kepada Koordinator Kemanusiaan untuk advokasi dengan otoritas 

nasional untuk memastikan bahwa komitmen hukum dan kebijakan internasional dan nasional mendapat prioritas untuk implementasi.

• Memberikan saran dan bantuan dalam pengembangan materi orientasi pelatihan sensitif gender, mengadaptasi sumber pelatihan yang ada 

ke dalam konteks lokal dan mendukung integrasinya ke dalam inisiatif pelatihan internal dan eksternal dalam bahasa yang relevan.

Jejaring dan Kemitraan

• Memfasilitasi koordinasi jejaring gender antar lembaga.

• Berhubungan dengan penasehat gender dan focal point gender di lembaga dan organisasi lain (termasuk pemerintah, INGO, NGO lokal dan 

kelompok perempuan) dan dalam misi penjaga perdamaian di negara.

• Memberikan bantuan kepada pemimpin cluster untuk memenuhi komitmen gender sebagaimana tercantum dalam Cluster Lead Terms of 

Reference/kerangka acuan pemimpin cluster.

• Membangun aliansi stretagis dengan aktor kunci lain baik secara internal maupun eksternal untuk menyokong penyusunan program yang 

sensitif gender.

Advokasi

• Menyediakan informasi pada aktor relevan untuk peningkatan kesadaran nasional dan internasional serta usaha-usaha advokasi.

• Melakukan advokasi untuk alokasi sumber daya manusia dan keuangan yang memadai untuk pengarusutamaan gender yang efektif serta 

kesetaraan gender dan program hak perempuan dan anak perempuan dalam anggaran lembaga.
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GENDER DAN 

PARTISIPASI DALAM 

AKSI KEMANUSIAAN

T
ujuan dari aksi kemanusiaan adalah untuk 
menangani kebutuhan dan hak masyarakat yang 
terkena dampak konfl ik atau bencana alam. 

Termasuk di dalamnya memastikan keselamatan dan 
kesejahteraan mereka, mendayagunakan kekuatan dan 
kapasitas mereka, serta mencegah bahaya lebih lanjut. 
Agar bisa efektif, maka program harus dipusatkan pada 
kebutuhan perorangan dan masyarakat. Cara terbaik 
untuk mengetahui kebutuhan dan solusi mereka, dan 
untuk mendesain dan mengkaji program, adalah melalui 
dialog langsung dengan masyarakat yang menjadi target 
dari aksi kemanusiaan — perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki — dan melibatkan mereka 
dalam desain, implementasi, pengawasan dan evaluasi 
program.

MENGAPA PARTISIPASI PENTING?

Partisipasi aktif masyarakat yang terkena krisis dalam 

mengidentifi kasi kebutuhan dan mendesain serta 

mengimplementasikan program bantuan untuk menangani 

kebutuhan-kebutuhan tersebut akan sangat meningkatkan 

efektifi tas dan keberlanjutan program.

PARTISIPASI PENTING

Jika masyarakat tidak berpartisipasi, maka mereka akan merasa:

- kehilangan martabat

- merasa tidak berguna

- merasa tidak berdaya

- menambah sakit mental/psiko-sosial

Keputusan tentang siapa yang berpartisipasi, bagaimana 
mereka berpartisipasi dan untuk tujuan apa juga akan 
mempengaruhi dampak dari aksi kemanusiaan. Jika kita 
memberi cukup perhatian pada keputusan-keputusan ini, 
maka partisipasi akan menjadi alat yang sangat berguna 
untuk:
• meminimalkan resiko tidak dilibatkannya (eksklusi) 

kelompok tertentu dalam desain dan pemberian 
barang dan layanan;

• mengetahui dinamika kekuatan antar kelompok 
(politik, sosial, ekonomi, gender, dll.) yang memiliki 
kuasa atas sumber daya dan yang tidak;

• memungkinkan adanya pemahaman yang lebih 
holistik dan respon yang lebih efektif;

• meningkatkan keakuratan data kajian kebutuhan;

• membantu individu dan masyarakat untuk 
mengidentifi kasi aksi-aksi yang bisa mereka lakukan 
sendiri;

• membangun fondasi untuk kemandirian, keamanan 
dan perlindungan yang lebih besar antar individu dan 
masyarakat, dan hasil program yang lebih berkelanjutan 
dalam jangka panjang; dan

• memastikan bahwa partisipasi bermanfaat dan efektif 
bagi individu dan aktor kemanusiaan.

Siapa yang harus berpartisipasi?

Pendekatan apapun harus mempertimbangkan kategori 
peserta dan relevansi keterlibatan mereka dalam aksi 
kemanusiaan, misalnya:

• Individu — perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki, misalnya melalui kelompok terfokus, 
survei acak, berjalan-jalan di pos, latihan registrasi;

• Masyarakat luas — misalnya melalui “perwakilan” 
seperti tetua, pihak yang secara tradisional menjadi 
pembuat keputusan, pekerja kesehatan, otoritas 
nasional;

• Jaringan/organisasi lokal — seperti organisasi non 
pemerintah lokal, jaringan remaja atau perempuan 
informal. Mereka bisa dilibatkan dalam pemberian 
layanan, pengawasan hak asasi manusia, kesadaran 
masyarakat atau berbagai isu yang menjadi perhatian 
bersama.
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Apa kebijakan tentang gender dan 
partisipasi?

Pernyataan Kebijakan IASC / The IASC Policy Statement 
on Integration of a Gender Perspective in Humanitarian 
Operations tentang Integrasi Perspektif Gender dalam 
Operasi Kemanusiaan berkomitmen memberikan prioritas 
pada “partisipasi perempuan dalam perencanaan, desain 
dan pengawasan semua aspek program kedaruratan.” 
Pernyataan ini mengkhususkan pada perempuan karena 
menyadari kebutuhan dan kontribusi khusus mereka 
dalam krisis kemanusiaan, dan mencoba lebih memastikan 
akses yang sama bagi mereka ke dalam program dan 
pembuat kebijakan. Perempuan biasanya memiliki lebih 
sedikit akses daripada laki-laki ke pembuat kebijakan – 
karena faktor-faktor seperti buta huruf atau kemampuan 
bahasa (yang bisa mempengaruhi kemampuan mereka 
untuk berkomunikasi dengan penyedia layanan), 
kepemimpinan dalam masyarakat (biasanya perwakilan 
laki-laki dalam lingkup pembuatan keputusan formal). 
Mobilitas dan waktu (perempuan dan anak perempuan 
melakukan pengasuhan anak atau melakukan tugas 
rumah tangga). Jika tidak disadari dan ditangani dengan 

tepat, maka hambatan-hambatan ini juga bisa membatasi 
kemampuan perempuan untuk berpatisipasi aktif dalam 
semua aspek aksi kemanusiaan.

Sejak dikeluarkannya Pernyataan Kebijakan dan fokus 
pada partisipasi perempuan, lebih dipahami pula tentang 
arti penting menciptakan pendekatan terintegrasi 
yang memberi manfaat bagi semua dan yang meliputi 
partisipasi berbagai kalangan masyarakat yang terkena 
dampak intervensi - perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki, termasuk orang tua. Memajukan 
partisipasi anak muda dalam aktivitas terorganisir, 
misalnya, akan memberikan aktivitas bermanfaat bagi 
remaja perempuan dan laki-laki dan sekaligus menjadi 
cara untuk berkontribusi bagi masyarakat.

Pernyataan Kebijakan juga berkomitmen untuk 
“mengintegrasikan pembangunan kapasitas (capacity 
building) organisasi perempuan dalam fase respon, 
rehabilitasi dan pemulihan kemanusiaan.” Sebagaimana 
dijabarkan di bawah, ada berbagai cara untuk menggunakan 
partisipasi sebagai cara untuk meningkatkan kapasitas 
organisasi lokal dalam respon kemanusiaan.

HAK UNTUK BERPARTISIPASI DAN HAK AKAN INFORMASI

Kerangka hak asasi manusia meliputi hak dari mereka yang terkena dampak keputusan-keputusan penting untuk berpartisipasi dalam proses 

pembuatan keputusan. Hak untuk berpartisipasi tercantum dalam berbagai instrumen internasional, termasuk Kovenan Internasional tentang 

Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) dan Deklarasi Hak Pembangunan (the 

Declaration on the Right to Development), yang menyatakan “sebuah kebijakan atau program yang disusun tanpa partisipasi aktif dari mereka 

yang terkena dampak tidak akan bisa efektif,” dan Dewan Ekonomi dan Sosial PBB: Kemiskinan dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, 

Sosial dan Budaya (10 Mei 2001). Partisipasi dalam aksi kemanusiaan juga dikaitkan dengan hak seseorang dan penggunaan serta akses 

informasi. Hal ini tercantum dalam instrumen internasional, misalnya:

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (1948) menyebutkan: “Tiap orang memiliki hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini 

meliputi hak untuk berpendapat tanpa gangguan dan untuk mencari, memperoleh dan memberikan informasi dan ide melalui media apapun 

tanpa memandang batas-batas.”

Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (1966) menyebutkan: “Tiap orang memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini 

meliputi kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan segala informasi dan ide, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, 

tulisan atau cetakan, dalam bentuk seni, atau melalui media lain yang menjadi pilihannya.”

Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerasan terhadap Perempuan (1979) menyebutkan: “Semua pihak harus mengambil 

langkah-langkah yang sesuai untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik di negara dan, khususnya, 

harus memastikan hak perempuan, yang setara dengan laki-laki: (c) Untuk berpartisipasi dalam organisasi dan asosiasi non-pemerintah terkait 

dengan kehidupan publik dan politik di negara.”

Konvensi Hak Anak (1989) menyebutkan: “Anak memiliki hak atas kebebasan berekspresi; hak ini meliputi kebebasan untuk mencari, menerima 

dan memberikan segala informasi dan ide, tanpa memandang batas-batas, baik secara lisan, tulisan atau cetakan, dalam bentuk seni, atau 

melalui media lain yang menjadi pilihannya.”

Deklarasi PBB tentang Hak Pembangunan (1996) menyebutkan: “Hak atas pembangunan adalah hak asasi manusia yang tidak terpisahkan 

dimana tiap manusia dan semua orang berhak untuk berpartisipasi dalam, memberikan kontribusi pada dan menikmati pembangunan ekonomi, 

sosial, budaya dan politk dimana semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bisa benar-benar direalisasikan.”

Prinsip Panduan PBB tentang Pengungsian Internal (1998) menyebutkan: “Sekurang-kurangnya, tanpa memandang situasi dan kondisi, dan 

tanpa diskriminasi, otoritas berwenang harus menyediakan dan memastikan akses yang aman bagi pengungsi internal akan: (a) pangan dan air 

minum, (b) tempat perlindungan dasar dan perumahan; (c) pakaian yang pantas; dan (d) layanan medis dan sanitasi yang penting. Harus ada 

usaha khusus untuk memastikan partisipasi penuh perempuan dalam perencanaan dan pembagian persediaan dasar ini.”
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Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 (2000) menegaskan kembali “peran penting perempuan dalam pencegahan dan penyelesaian konfl ik 

dan perdamaian, dan [menekankan] arti penting partisipasi setara dan keterlibatan penuh mereka dalam semua usaha untuk menjaga dan 

memajukan perdamaian dan keamanan, dan perlunya meningkatkan peran mereka dalam pembuatan keputusan terkait dengan pencegahan 

dan penyelesaian konfl ik.”

Piagam Kemanusiaan dan Standar Minimum dalam Respon Bencana memiliki Standar Bersama Partisipasi untuk memastikan “masyarakat 

yang terkena bencana berpartisipasi aktif dalam kajian, desain, implementasi, pengawasan dan evaluasi program bantuan.”

MENCARI SUARA: PRAKTEK PARTISIPATORIS UNHCR DI SIERRA LEONE 

Di Sierra Leone, UNHCR membentuk sebuah sistem partisipasi pengungsi di delapan posko pengungsi untuk memastikan bahwa pandangan 

dan kekhawatiran semua pengungsi bisa diungkapkan pada UNHCR, pemerintah dan mitra pelaksana. UNHCR meminta para mitranya untuk 

mencari tahu pandangan pengungsi tentang bagaimana cara terbaik bagi mereka untuk berpartisipasi dalam manajemen posko. Melalui diskusi 

rutin, diketahui bahwa beberapa kekhawatiran utama tidak ditangani secara memadai oleh manajemen posko atau staf UNHCR – baik karena 

masalahnya tidak dilaporkan atau karena tidak ditangani dengan baik oleh manajemen posko.

Pengungsi perempuan menyebutkan bahwa sebagian besar pembuatan keputusan didominasi oleh laki-laki dan bahwa para suami 

mengumpulkan dan dan menguasai barang-barang rumah tangga, termasuk pangan dan barang non-pangan. Sebuah sistem perwakilan 

barupun kemudian dibangun, yang terdiri dari:

• Komite Eksekutif Pengungsi yang para anggotanya dipilih melalui pemungutan suara universal dan ada posisi khusus untuk perempuan dan 

remaja;

• Komite Tetua sebagai penasehat bagi Komite Eksekutif Pengungsi, yang mewakili kelompok etnis dan golongan agama;

• Komite Pengaduan untuk menjalankan keadilan dan peraturan-peraturan; dan  

• Perbaikan sistem yang ada melalui subkomite (mis. tentang perlindungan anak, kekerasan seksual dan berbasis gender) untuk mengawasi 

aktivitas mitra pelaksana dan memajukan kesejahteraan pengungsi.

Sistem baru ini juga memfasilitasi partisipasi pengungsi secara lebih luas dalam manajemen posko dan memajukan transparansi dan 

akuntabilitas dalam penyediaan layanan. Beberapa subkomite pengungsi bekerja langsung untuk mengatasi masalah khusus perlindungan. 

Pengungsi diberi kesadaran akan kepemilikan (entitlement) dan hak mereka dan diberdayakan untuk bisa mengatasi masalah mereka sendiri. 

Meskipun jumlah perempuan dalam komite posko rendah, walaupun sudah ada sensitisasi masyarakat selama dua tahun, namun perempuan 

tetap berpartisipasi dalam subkomite. Partisipasi perempuan dalam kepengurusan posko dan aktivitas sektor lain meningkat sampai 45% di 

sebagian besar posko. Komite Eksekutif Pengungsi juga terlibat dalam perencanaan bersama dengan UNHCR dan mitra melalui konsultasi di tiap 

posko, mengkaji program yang sedang berjalan dan menentukan prioritas di masa mendatang.

Bagaimana cara memastikan partisipasi 
efektif?

Membangun fondasi

Peserta memiliki informasi dan solusi, namun mereka 
harus diberikan informasi atau dukungan yang memadai 
agar bisa berpartisipasi secara bermanfaat. Hal ini terkait 
dengan etika partisipasi dan meliputi perhatian tentang:

• Bagaimana permintaan partisipasi disampaikan — 
apa yang ditanyakan dan penyebabnya disampaikan 
dengan jelas. Apa relevansinya bagi individu atau 
kelompok? Apa yang mereka inginkan (sebagai ibu 
muda, eks-kombatan, kelompok marjinal?)

• Pemberdayaan dan kepemimpinan — informasi apa 
yang dibutuhkan kelompok target (tentang masalah-

masalah yang ada, hak mereka, kewajiban aau tujuan 
aktor kepemimpinan, peran otoritas nasional) untuk 
membantu memberdayakan partisipasi mereka dan 
memaksimalkan relevansi dan dampaknya pada 
peserta dan aktor kemanusiaan? Perempuan mungkin 
membutuhkan informasi yang berbeda dari laki-laki; 
anak perempuan dari anak laki-laki; remaja dari orang 
tua. Dukungan khusus apa yang mereka perlukan 
untuk berpartisipasi (mis. pemberitahuan sebelumnya 
tentang pertemuan; transportasi; perawatan anak; 
mekanisme ganti rugi)? Siapa yang menentukan 
informasi dan dukungan apa yang dibutuhkan, dengan 
menekankan pada arti penting pengetahuan lokal?

• Membangun kepercayaan dengan memberikan 

informasi kembali kepada peserta dan masyarakat 
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luas. Ini memperlihatkan bagaimana informasi 
diartikan dan diterapkan oleh aktor kemanusiaan; 
bagaimana mekanisme rutin umpan balik atas hasil 
dan harapan bisa direplikasi; dan menunjukkan bahwa 
keterlibatan peserta memiliki arti dan dipandang 
serius. Penting juga untuk melakukan verifi kasi dengan 
masyarakat luas apakah jenis partisipasi dan pemilihan 
peserta sudah sesuai (mis. dipercaya oleh masyarakat, 
melakukan tindakan seperti menyebarluaskan 
informasi atau memberitahukan kekhawatiran dan 
solusi yang sesuai). Jika dilakukan secara efektif, maka 
pemberian informasi ini bisa membantu mendorong 
partisipasi di masa mendatang.

3 INDIKATOR PENTING UNTUK PARTISIPASI

1. Perempuan dan laki-laki segala usia dari masyarakat yang 

terkena bencana dan masyarakat lokal yang lebih luas, 

termasuk kelompok rentan, menerima informasi tentang 

program bantuan dan diberi kesempatan untuk memberikan 

komentar pada lembaga bantuan dalam semua tahap 

proyek.

2. Tujuan dan rencana tertulis dari program bantuan harus 

mencerminkan kebutuhan, perhatian dan nilai yang dianut 

masyarakat yang terkena bencana, terutama yang tergolong 

kelompok rentan, dan memberi kontribusi pada perlindungan 

mereka.

3. Program didesain untuk memaksimalkan penggunaan 

keahlian dan kapasitas lokal.

Bab ini juga memaparkan Catatan Panduan penting untuk 

mencapai indikator-indikator melalui perwakilan, komunikasi dan 

transparansi; kapasitas lokal; dan keberlanjutan jangka panjang.

Proyek Sphere (2004)

Pelaksanaan standar partisipasi

Memastikan standar etika tertinggi dalam partisipasi 
adalah kunci untuk menjaga hak peserta. Hal ini bisa 
dicapai jika kita memahami dengan jelas bahwa peserta:

• tidak diharuskan berpartisipasi dalam kajian, jika 
mereka tidak menginginkannya;

• tidak diharuskan menyampaikan di muka umum 
informasi yang memalukan mereka, membuat mereka 
merasa tidak nyaman atau mengingatkan kembali akan 
pengalaman traumatis atau membahayakan hidup 
mereka (pertimbangkan tentang komposisi status 
sosial-ekonomi, kelas, ras dan gender dalam kelompok 
ketika mengadakan konsultasi);

• diberitahu tentang tujuan dan proses kajian serta 
keterbatasannya, agar tidak memberikan harapan yang 
salah;

• sadar akan potensi resiko atau ketidaknyamanan terkait 

dengan partisipasi dalam kajian (mis. waktu yang hilang 
bersama keluarga atau pekerjaan, mengingatkan akan 
pengalaman traumatis);

• diberitahu tentang keuntungan yang bisa muncul dari 
kajian. Informasi yang mereka berikan bisa membantu 
meningkatkan kondisi tertentu untuk pihak lain. 
Akan tetapi, mereka tidak akan memperoleh dana 
langsung atau keuntungan pribadi lain dari partisipasi 
mereka (kecuali kemungkinan kompensasi untuk biaya 
perjalanan, jika pertemuan diadakan di tempat yang 
jauh dari rumah mereka);

• diyakinkan bahwa sumber informasi akan dijaga 
kerahasiaannya. Individu tidak boleh terkena resiko 
perlindungan karena partisipasi mereka (mis. 
masyarakat menjadi tahu tentang siapa korban 
kekerasan seksual atau berbasis gender [sexual or 
gender based violence/SGBV], anak laki-laki yang 
direkrut oleh elemen bersenjata menjadi objek balas 
dendam karena membahas kesulitan yang mereka 
hadapi, pengungsi internal terkena dampaknya);

• diperbolehkan untuk mengekspresikan diri secara 
bebas tanpa gangguan dan informasi yang mereka 
berikan tidak akan mendapat sambutan negatif (mis. 
jika orang tua mengatakan bahwa mereka tidak 
sanggup menyekolahkan anaknya, mereka tidak akan 
ditanya mengapa tidak pernah menemui pekerja 
sosial). Empati harus selalu ada dalam semua interaksi 
dengan orang-orang bersangkutan, dibantu dengan 
perwakilan dalam jumlah yang yang seimbang antara 
perempuan dan laki-laki dalam staf kemanusiaan yang 
memungkinkan perempuan, terutama korban SGBV, 
untuk berkonsultasi dengan staf perempuan.

• diberikan nama-nama staf atau mitra pelaksana yang 
bisa dihubungi jika mereka memiliki pertanyaan 
pribadi; dan

• diberi informasi tentang tentang bagaimana informasi 
yang mereka berikan akan digunakan dan langkah 
tindak lanjut yang diambil. Mereka harus tetap terlibat 
dalam keseluruhan prosesnya.

Apa titik masuk bagi partisipasi dalam aksi 
kemanusiaan?

Aksi kemanusiaan memiliki banyak komponen. Tiap 
komponen memberikan kesempatan berbeda bagi 
masyarakat yang terkena krisis untuk berpartisipasi dan 
akan mempengaruhi metode partisipasi mereka. Titik 
masuk partisipasi dalam aksi kemanusiaan meliputi:

• pelaksanaan kajian;

• menentukan prioritas dengan masyarakat dan rumah 
tangga;
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• melakukan perencanaan, desain, implementasi, 
pengawasan dan evaluasi program;

• membuat struktur kepemimpinan dan pembuatan 
keputusan;

• menjalankan inisiatif advokasi, kesadaran dan 
pendidikan di masyarakat; dan

• membuat komite, subkelompok dan struktur lain untuk 
mengumpulkan informasi, pembuatan keputusan dan 
implementasi. 

Melalui tiap titik masuk ini, personil lembaga harus 
mengikutsertakan partisipasi berbagai anggota 
masyarakat — perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki — karena tiap kelompok memiliki 
kebutuhan dan kontribusi berbeda-beda berdasarkan 
usia dan gender.

Melakukan kajian: Partisipasi dan outreach 
(penjangkauan) harus dilakukan pada tahap awal krisis. 
Kajian harus dikembangkan dari apa yang diketahui pada 
suatu krisis dan bersifat antisipatif, mempertimbangkan 
kebutuhan dan juga resiko. Anggota tim kajian harus 
seimbang dalam hal gender. Anggota tim harus memiliki 
kapasitas teknis dan keahlian bahasa yang dibutuhkan 
untuk menjalankan tujuan misi. Idealnya, anggota tim 
harus memiliki pengetahuan dan pengalaman lokal di 
negara atau daerah bencana. Keseimbangan gender 
dan pertimbangan bahasa terutama penting untuk 
memastikan outreach ke masyarakat yang tidak memiliki 
akses ke pembuat keputusan karena hambatan bahasa 
atau buta huruf (seperti orang tua, kalangan buta huruf 
atau tidak berbahasa Inggris, kelompok minoritas) atau, 
untuk perempuan, kenyamanan dan preferensi (pilihan)  
untuk berbicara dengan sesama perempuan daripada 
laki-laki.

Pendekatan berbasis komunitas: Pendekatan berbasis 
komunitas berusaha untuk memotivasi perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki di komunitas target 
untuk berpartisipasi dalam proses yang memungkinkan 
mereka untuk menyuarakan kebutuhan mereka dan 
menentukan masa depan mereka sendiri dengan 
memperhatikan pemberdayaan, kepemilikan dan 
keberlanjutan kesejahteraan mereka. Pendekatan ini 
membutuhkan pengakuan bahwa mereka adalah peserta 
aktif dalam pembuatan keputusan. Pendekatan ini juga 
berusaha untuk memahami kekhawatiran dan prioritas 
masyarakat, memobilisasi anggota masyarakat dan 
melibatkan mereka dalam perlindungan dan program. 
Fokusnya adalah untuk mendukung masyarakat target 
untuk mengorganisir diri dalam rangka menyelesaikan 
masalah mereka sendiri. Peran komunitas bantuan 

kemanusiaan adalah untuk membangun, membangun 
kembali dan memperkuat kapasitas masyarakat 
untuk merespon dan mencegah resiko perlindungan 
dan untuk membuat keputusan tentang akses dan 
penggunaan sumber daya. Hal ini harus pula meliputi 
memberi informasi pada masyarakat tentang hak asasi 
mereka, kewajiban otoritas nasional dan internasional 
dan kesempatan untuk ganti rugi (redress) jika terjadi 
pelanggaran hak.

Identifi kasi kelompok, jaringan dan perkumpulan lokal: 
Ada banyak kesempatan yang tidak digunakan untuk 
membangun kapasitas kelompok. Mengidentifi kasi 
jaringan perempuan atau kelompok remaja yang tidak 
formal sekalipun dari awal aksi kemanusiaan adalah 
elemen penting dalam pengembangan kapasitas. 
Setelah kelompok lokal diidentifi kasi, aktor kemanusiaan 
bisa lebih memahami kebutuhan mereka dan 
mempertimbangkan cara untuk mendukung partisipasi 
mereka dalam pelaksanaan dan pengawasan program, 
serta advokasi masyarakat. Sebagai contoh, melibatkan 
perwakilan dalam pelatihan dan pertukaran informasi 
(lihat di bawah) bisa menjadi sarana pemberdayaan dan 
transfer pengetahuan; pemberian bantuan dana kecil bisa 
meningkatkan aktivitas yang sudah ada dan meningkatkan 
reputasi kelompok lokal di masyarakat; mendorong 
perluasan jaringan ke posko atau masyarakat lain dengan 
cara menyediakan transportasi atau sarana untuk berbagi 
informasi bisa menjadi cara yang baik untuk memperluas 
dampak proyek.

Pelatihan dan pertukaran informasi: Perwakilan 
kelompok dan jaringan lokal harus dilibatkan dalam 
pelatihan dan jaringan pertukaran informasi sebagai 
sarana untuk meningkatkan kemampuan demi partisipasi 
yang bermanfaat serta memperkaya pelatihan yang 
didapat oleh aktor kemanusiaan. Pelibatan seperti 
ini harus mencerminkan keahlian sektoral kelompok 
(kelompok perempuan biasanya ahli di bidang kesehatan 
dan sanitasi; remaja berfokus pada olah raga atau 
pendidikan informal) serta isu yang lebih luas seperti 
pedoman perilaku, panduan operasional dan mobilisasi 
masyarakat. Sesi bersama semacam ini bisa digunakan 
untuk membangun kepercayaan, menentukan tujuan dan 
tanggung jawab bersama dan membangun dasar untuk 
mendukung jaringan lokal dalam jangka panjang.

Pertemuan: Booklet Program Pangan Dunia (World 
Food Programme / WFP) tentang teknik partisipatoris 
menyarankan agar pertemuan berfokus pada elemen-
elemen berikut:

• Waktu: Tentukan waktu pertemuan, umumkan 
jauh-jauh hari sebelumnya. Pastikan waktunya tidak 
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mengganggu pihak yang diundang. Pengetahuan 
tentang jadwal harian masyarakat, terutama dalam hal 
perbedaan gender, akan sangat mempengaruhi jumlah 
perempuan, laki-laki dan remaja yang akan menghadiri 
pertemuan.

• Tempat: Tempat pertemuan haruslah nyaman untuk 
menampung semua orang yang diundang dan mudah 
dijangkau.

• Pertemuan masyarakat: Pertemuan harus 
direncanakan dan difasilitasi dengan baik agar bisa 
berhasil. Hal-hal yang harus diingat:

- ikuti tata cara pertemuan lokal seperti dibuka 
dengan doa atau meminta otoritas lokal untuk 
membuka pertemuan;

- tujuan pertemuan jelas, dan sebutkan tujuan ini 
pada saat membuka dan menutup pertemuan;

- informasikan tentang pertemuan ini pada otoritas 
lokal jauh hari sebelumnya dan tindaklanjuti 
beberapa hari sebelumnya untuk mengingatkan 
mereka.

Struktur dan mekanisme koordinasi: Kelompok lokal dan 
advokat perorangan (remaja, perempuan, orang tua) harus 
memiliki suara dan peran dalam koordinasi. Bergantung 
pada konteksnya, mereka bisa dilibatkan sebagai aktor 
dalam koordinasi (adakan pertemuan dengan rekan 
sebaya (peers) untuk membahas dan menyelesaikan 
masalah-masalah yang menjadi perhatian); diundang 
dalam pertemuan koordinasi – dengan syarat mereka 
diberi cukup informasi untuk berpartisipasi dan, pada 
beberapa kasus, mengawasi isu-isu koordinasi seperti 
sistem distribusi.

KAJIAN DAN DESAIN SERTA PENGAWASAN PROGRAM : ALAT KAJIAN PARTISIPATORIS UNHCR

Alat Kajian Partisipatoris UNHCR memberi informasi komprehensif tentang metode untuk melibatkan partisipasi masyarakat dan individu dalam 

kajian, termasuk cara untuk:

• Memetakan keragaman. Pahami masyarakat dengan lebih baik dengan membagi mereka berdasarkan usia, jenis kelamin, etnisitas, kasta/

klan, agama, status sosial ekonomi, tingkat pendidikan, baik perkotaan atau pedesaan atau perbedaan sosial lainnya, agar bisa mendapatkan 

perwakilan dari berbagai kalangan berbeda yang tinggal dalam konteks operasional. Proses ini membantu dalam mengidentifi kasi kelompok 

mana yang terabaikan atau belum berpartisipasi. Sebagai contoh, gunakan sistem registrasi dan data untuk memastikan agar semuanya 

terwakili.

• Pastikan perwakilan yang luas dengan melibatkan masyarakat dalam kegiatan pemetaan seperti pertemuan dan diskusi melalui, 

misalnya, subkelompok terpisah perempuan dan laki-laki; pertemuan dengan kelompok atau individu yang memiliki kebutuhan atau resiko 

khusus; melibatkan struktur kepemimpinan yang ada; dan kelompok fokus terstruktur dan semi-terstruktur di tingkat masyarakat dan 

rumah tangga.

• Gunakan berbagai metode penyelidikan seperti pengamatan, spot check dan obrolan informal di tempat bermain, ruang kelas, tempat 

mengumpulkan kayu bakar, pasar, terminal, gerbang kantor PBB dan antrian barang non-pangan sebagai cara untuk memeriksa keadaan 

dan lebih memahami apa yang orang pikirkan tentang kondisi mereka, bagaimana mereka berorganisir dan solusi yang bisa mereka 

tawarkan untuk menangani kebutuhan dan resiko.  

Alat ini juga memberi panduan bagaimana cara memasukkan informasi yang didapat ke dalam desain, pelaksanaan dan analisa program, 

seperti:

• Memilih tema analisa melalui, misalnya, memasukkan informasi yang diperoleh ke dalam rencana aksi nasional dan siklus perencaaan 

anggaran – untuk membantu mengarahkan fokus dalam mengidentifi kasi akar penyebab dan memastikan solusi memiliki dampak sistemik, 

holistik dan inklusif.

• Mengaitkan informasi yang diperoleh dan dianalisa dengan desain, implementasi program dan akuntabilitas masyarakat dan 
lembaga. Sebagai contoh, membentuk “tim multisektoral“ yang menggabungkan program, layanan masyarakat dan manajemen senior 

untuk melakukan kajian, analisa dan berkomitmen pada aksi daripada “focal point” pada gender, perempuan dan anak; menyesuaikan kajian 

dengan Perencanaan Operasi Negara; perencanaan anggaran; memastikan umpan balik dan analisa dengan masyarakat.
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DAFTAR ISIAN (CHECKLIST) UNTUK MENGKAJI USAHA-USAHA UNTUK 

MEMASTIKAN PARTISIPASI YANG SETARA

Daftar periksa di bawah ini diambil dari bagian aktivitas pada bab ini dan menjadi alat yang berguna untuk mengingatkan 
aktor-aktor sektor tentang isu-isu utama untuk memastikan program kesetaraan gender. Selain itu, staf proyek harus 
mengembangkan indikator spesifi k konteks untuk mengukur perkembangan dalam program kesetaraan gender. Lihat 
contoh indikator pada Bab Dasar.

DAFTAR ISIAN UNTUK MENGKAJI USAHA-USAHA UNTUK MEMASTIKAN PARTISIPASI YANG SAMA

1. Perempuan dan laki-laki segala usia yang terkena kondisi darurat kemanusiaan menerima informasi tentang program dan diberi kesempatan 

untuk memberikan komentar dalam semua tahap program.

2. Adanya perwakilan seimbang antara perempuan dan laki-laki di semua kelompok.

3. Program didasarkan pada kerjasama masyarakat yang terkena dampak.

4. Ada forum khusus untuk partisipasi perempuan dan remaja.

5. Tujuan program mencerminkan kebutuhan, perhatian dan nilai yang dianut semua segmen masyarakat yang terkena dampak kondisi 

darurat kemanusiaan.

6. Hasil kajian dikomunikasikan kepada semua organisasi dan individu yang berkepentingan.

7. Ada mekanisme yang memungkinkan semua segmen masyarakat untuk bisa memberikan masukan dan umpan balik pada program.

8. Adanya Outreach (penjangkauan) spesifi k usia dan jenis kelamin untuk kalangan marjinal, misalnya, mereka yang tidak bisa keluar rumah 

(homebound), orang cacat atau pihak yang memiliki kesulitan mengakses layanan. 

9. Program didesain untuk memaksimalkan penggunaan keahlian dan kapasitas lokal, termasuk keahlian dan kapasitas perempuan dan 

remaja.

10. Program sensitif gender didesain dengan menggunakan kapasitas lokal dan tidak mengabaikan strategi penanganan (coping strategy) atau 

strategi lain yang dimiliki perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

11. Dukungan program, menggunakan dan/atau melengkapi responsivitas gender dari layanan atau struktur kelembagaan lokal yang sudah 

ada.

12. Organisasi pemerintah lokal dan nasional diajak berkonsultasi dalam desain program sensitif gender jangka panjang.

13. Pelatihan dan workshop dilaksanakan dengan melibatkan perwakilan masyarakat dan kelompok dan jaringan lokal seperti kelompok 

remaja, organisasi perempuan dan perkumpulan lain.
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GENDER, KOORDINASI 

DAN MANAJEMEN 

POSKO PENGUNGSIAN 

DI MASA DARURAT

P
engarusutamaan perspektif gender dalam proses 
dan aktivitas koordinasi dan manajemen posko 
pengungsian akan membantu dalam menangani 

kebutuhan dasar perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki dan secara langsung mendukung 
perencanaan layanan dan bantuan perlindungan. Analisa 
dan perspektif gender harus ditangani dengan cara 
yang bisa diterima secara budaya sekaligus memastikan 
implementasi prinsip kesetaraan antara perempuan dan 
laki-laki.

Koordinasi dan manajemen posko pengungsian serta 
situasi layaknya posko pengungsian bagi para pengungsi 
internal meliputi berbagai teknis, administratif, proses 
masyarakat dan sosial, meskipun koordinasi posko berada 
pada tingkat yang berbeda dan lebih politis. Dalam 
praktek manajemen posko pengungsian, pertama-tama 
diperlukan kemitraan dan hubungan dengan otoritas 
pemerintah dan hal ini sudah berjalan dalam aktivitas 
kemanusiaan. Administrasi dan pengawasan posko 
merupakan tanggung jawab pemerintah dan otoritas 
nasional; akan tetapi, peran mereka tidak akan dibahas di 
sini.

Koordinasi Posko mengharuskan adanya koordinasi 
peran dan tanggung jawab yang berkaitan langsung 
dengan pengembangan dan dukungan rencana 
nasional/regional berkenaan dengan pembentukan 
dan manajemen posko (mencakup strategi keluar dan 
solusi) dan juga koordinasi peran dan tanggung jawab 
dalam seluruh respon kemanusiaan yang ada di posko. 
Tujuan utama fungsi Koordinasi Posko adalah untuk 
menciptakan ruang kemanusiaan yang diperlukan untuk 
memberikan perlindungan dan bantuan sensitif usia dan 
gender secara efektif. Selain itu, fungsi Koordinasi Posko 
memastikan bahwa standar internasional diterapkan dan 
dijaga di dalam dan di antara posko; mengidentifi kasi 
dan menunjuk lembaga dan mitra manajemen posko; 
mengawasi dan mengevaluasi penyediaan layanan; dan 

Sudahkah Anda membaca bagian A?

secara efektif menangani masalah-masalah kinerja yang 
buruk oleh manajemen posko dan/atau mitra penyedia 
layanan.

Tiap-tiap bidang kerja ini perlu dipertimbangkan dari 
perspektif gender karena akan berdampak pada strategi 
yang diadopsi dan sistem yang dibentuk untuk melindungi 
dan membantu perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki di posko. Sebagai contoh:

• Penting untuk memilih mitra kluster atau sektoral 
yang menggunakan pendekatan berbasis hak dan 
komunitas dan menerapkan analisa gender untuk 
memastikan bahwa aktivitas mereka akan menangani 
kebutuhan yang berbeda antara perempuan dan laki-
laki dari segala usia dan latar belakang.

• Pengawasan karakter sipil dari posko harus melibatkan 
pemerintah dan otoritas nasional serta juga masyarakat 
dari segala usia dan latar belakang, terutama remaja 
perempuan dan laki-laki, bersama dengan guru, orang 
tua, dan pemimpin masyarakat, untuk mengawasi 
kejadian tanpa penjelasan seperti tingginya tingkat 
putus sekolah di sekolah menengah, dll.

• Penutupan posko dan  strategi keluar (exit strategy) harus 
dikembangkan dengan otoritas nasional, bersama 
masyarakat yang terkena dampak, untuk memastikan 
bahwa masalah perlindungan perempuan dan laki-laki 
dijadikan pertimbangan dan bahwa semua anggota 
masyarakat memahami dan menyetujui strategi 
keluar.

Manajemen Posko berisi aktivitas-aktivitas di satu posko 
yang berfokus pada koordinasi layanan (yang dilakukan 
oleh NGO dan pihak lain), membuat mekanisme tata 
pemerintahan (governance) dan partisipasi/mobilisasi 
masyarakat, memastikan adanya mekanisme pencegahan 
dan respon SGBV yang terkoordinasi dan mengawasi 
pengawasannya secara efektif. Manajemen posko juga 
bertanggungjawab untuk memelihara infrastruktur posko, 
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mengumpulkan dan membagi data, menyediakan layanan 
dan mengawasi pemberian layanan oleh penyedia lain 
sesuai dengan standar sensitif gender yang telah disetujui. 
Lembaga manajemen posko juga akan mengumpulkan 
dan memelihara data berdasarkan usia dan jenis kelamin 
untuk mengidentifi kasi kesenjangan antara penyediaan 
perlindungan dan bantuan dan menghindari duplikasi 
aktivitas.

Lembaga manajemen posko akan membuat mekanisme 
untuk secara sistematis berbicara dengan perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki untuk 
mengembangkan pemahaman tentang peran gender, 
pembagian sumber daya, kepemilikan dan pembuatan 
keputusan, termasuk relasi antara perempuan dan laki-laki 
dari berbagai kelompok usia dan latar belakang berbeda 
dalam rumah tangga mereka serta di masyarakat. Analisa 
ini akan memungkinkan dibangunnya struktur yang tidak 
memperparah diskriminasi dan ketidaksetaraan.  

Lembaga manajemen posko akan mengawasi pemberian  
perlindungan dan bantuan dan bekerja secara partisipatoris 
dengan berbagai kelompok dan organisasi berbasis 
masyarakat untuk memastikan bahwa penghuni posko 
memiliki akses dan penggunaan yang sama terhadap 
layanan kesehatan, barang nutrisi dan non-pangan serta 
layanan lain. Bergantung pada laporan pengawasan 
dampak, mungkin diperlukan tindakan-tindakan tertarget 
dan afi rmatif untuk menangani kebutuhan khusus 
kelompok marjinal dan terdiskriminasi.

Lembaga koordinasi dan lembaga manajemen posko 
bertanggungjawab mengawasi implementasi prinsip-
prinsip berikut ini, yang meliputi penanganan dimensi 
gender di tiap bidang, dan memajukan kesetaraan gender 
melalui pengarusutamaan gender dan memastikan 
partisipasi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki.

APA YANG PERLU DIKETAHUI 

DARI MASYARAKAT UNTUK 

MENGKOORDINASIKAN DAN 

MENGELOLA POSKO RESPONSIF 

GENDER DI MASA DARURAT?

Demografi  penduduk

• Jumlah rumah tangga dan rata-rata jumlah anggota 
keluarga.

• Jumlah penduduk perempuan dan laki-laki 
berdasarkan usia.

• Jumlah rumah tangga dengan kepala tumah tangga 
tunggal atau dengan anak sebagai kepala rumah 
tangga berdasarkan usia dan jenis kelamin.

• Jumlah orang dengan kebutuhan khusus (anak tanpa 
pendamping, orang cacat, sakit parah dan lanjut usia) 
berdasarkan usia dan jenis kelamin.

• Jumlah perempuan hamil dan menyusui.

Peran dan tanggung jawab gender

• Apa peran gender yang biasanya ada di komunitas 
pengungsi internal?

• Siapa yang membuat keputusan dan siapa yang 
menguasai sumber daya di masyarakat?

• Siapa yang merawat anak, melakukan berbagai tugas 
rumah tangga/mencari air dan kayu bakar, siapa yang 
bekerja untuk mencari nafkah?

• Siapa yang pergi mencari sumber daya dan 
penghasilan?

• Aset keluarga apa yang dikuasai oleh laki-laki? Oleh 
perempuan?

Struktur organisasional sosial dan praktek budaya

• Apa struktur sosial dan budaya dalam pembuatan 
keputusan masyarakat? Bagaimana perempuan dan 
laki-laki berpartisipasi dalam struktur ini?

• Apakah perempuan dan laki-laki memiliki suara yang 
sama dalam pembuatan keputusan dan kesempatan 
untuk berpartisipasi dan mempengaruhi keputusan 
akhir?

• Apakah perempuan membutuhkan tindakan afi rmatif, 
tertarget untuk bisa berpartisipasi dalam struktur 
pembuatan keputusan?

• Bagaimana remaja perempuan dan laki-laki 
berpartisipasi?

• Apa peran lembaga agama dan pemimpinnya dalam 
masyarakat dan bagaimana praktek-praktek agama 
memperkuat peran gender perempuan dan laki-laki?

• Apa peran dan sifat rekreasi budaya bagi perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki?

Struktur peradilan dan tata pemerintahan lokal

• Bagaimana perundangan nasional melindungi hak 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki?

• Apakah ada mekanisme peradilan tradisional dalam 
masyarakat dan apakah mekanisme ini dipengaruhi 
oleh sistem budaya yang di beberapa tempat 
mendiskriminasi kelompok tertentu, termasuk 
perempuan dan anak perempuan?

• Apa mekanisme keamanan dan keselamatan yang 
dilakukan masyarakat? Apakah melanggar prinsip-
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prinsip hak asasi manusia?
IMPLIKASI GENDER DARI PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP KOORDINASI DAN MANAJEMEN POSKO

• Akses dan kedekatan: Buat kesepakatan dengan otoritas nasional untuk mendapatkan akses ke posko dan memastikan kehadiran 

di lapangan dan kedekatan dengan masyarakat yang terkena dampak. Bangun dan bina relasi yang efektif dengan pengungsi internal, 

masyarakat lokal dan otoritas lokal. Hal ini membutuhkan tim yang seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam lembaga koordinasi dan 

manajemen posko serta dalam staf mitra untuk melakukan outreach kepada perempuan dan laki-laki di masyarakat yang terkena dampak 

dan masyarakat penerima. Kebebasan akses dan kedekatan memastikan adanya pengawasan resiko perlindungan dan implementasi solusi 

perlindungan.

• Partisipasi masyarakat: Ambil tindakan khusus seperti memastikan perwakilan yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam struktur 

pembuatan keputusan berbasis masyarakat dan berikan sesi pengembangan kapasitas (capacity building) berupa pengetahuan dan keahlian 

untuk menjalankan peran kepemimpinan masyarakat. Bekerja sama dengan pengungsi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan 

laki-laki untuk mengidentifi kasi dan memperkuat kapasitas mereka dan memobilisasi partisipasi mereka dalam semua aspek kehidupan 

posko. Berikan kesempatan dan bentuk sistem untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam manajemen posko sehari-hari dan 

berpartisipasi dalam pembuatan keputusan tentang posko.

• Pendekatan berbasis hak dan masyarakat: Kembangkan penghargaan dan perlindungan atas hak semua perempuan, anak perempuan, 

anak laki-laki dan laki-laki yang terkena dampak, dengan perhatian khusus pada perlindungan hak perempuan dan anak perempuan, di 

semua bidang kerja.

• Solusi berkelanjutan melalui pendekatan berbasis masyarakat: Identifi kasi mekanisme adaptasi (coping) positif, keahlian dan sumber 

daya yang dimiliki pengungsi internal perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, dan kembangkan pendekatan berbasis 

komunitas untuk mengimplementasikan solusi berkelanjutan atas isu-isu dan masalah yang mereka hadapi.

• Pengembangan kapasitas mitra lokal: Dukung mitra lokal untuk menerapkan pendekatan berbasis komunitas dalam koordinasi dan 

manajemen posko dan bangun keahlian dan pemahaman mereka tentang dimensi gender dan hak asasi manusia.

• Prinsip kemanusiaan, perilaku etis dan pedoman perilaku: Hormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan patuhi pedoman perilaku IASC. 

Lembaga manajemen posko harus memenuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan standar etika dasar, dan memastikan implementasi Buletin 

Sekretaris Jenderal tentang mencegah dan menangani eksploitasi dan kekerasan seksual (Secretary-General’s Bulletin on preventing and 

responding to sexual exploitation and abuse).

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

PROGRAM KESETARAAN GENDER 

DALAM KOORDINASI DAN 

MANAJEMEN POSKO

Kebijakan posko

• Lakukan konsultasi dan dialog dengan pemerintah 
nasional dan otoritas lokal atau, jika tidak ada, aktor 
non-negara yang berkuasa, untuk membuat kebijakan 
nasional tentang posko.

• Lakukan kajian dan analisa gender dan usia secara 
partisipatoris tentang resiko perlindungan dan 
kebutuhan pengungsi dan bekerja dengan otoritas 
nasional untuk memastikan ke semua hal ini 
terakomodasi dalam pembuatan kebijakan dan 
strategi posko.

• Pastikan bahwa kebijakan posko merekomendasikan 
strategi-strategi untuk partisipasi perempuan dan 
laki-laki dari segala kelompok usia dan latar belakang 
dalam kajian kebutuhan, pemberian perlindungan dan 
bantuan dan pembuatan serta implementasi solusi 
yang bertahan lama.

• Kembangkan saluran komunikasi yang jelas untuk 
berbagi kebijakan posko dengan aktor non-
kemanusiaan, seperti media, masyarakat sipil, donor 
dan komunitas diplomatis serta masyarakat lokal/
penerima, untuk menganjurkan tentang isu-isu yang 
dihadapi oleh pengungsi internal perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

• Kembangkan dan pelihara sistem pembagian informasi 
dan perencanaan serta review bersama dengan mitra 
kemanusiaan dan pembangunan lainnya, dalam kluster 
Koordinasi dan Manajemen Posko, seperti lembaga 
manajemen posko, serta mitra kluster/sektoral lain, tim 
negara IASC dan pihak lain.

Identifi kasi dan negosiasi lokasi

• Berbicara dengan otoritas nasional dan aktor lain 
untuk membuat kesepakatan tentang alokasi lahan 
dan hak penggunaan untuk posko sementara dan 
menyelesaikan semua sengketa yang timbul dari 
penyalahgunaan lahan.

• Pastikan bahwa kebutuhan perempuan dan laki-
laki terwakili terkait dengan lokasi posko dan dalam 
semua kesepakatan tentang akses lahan pertanian dan 
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penggunaan sumber daya lokal, termasuk pasar, air 
dan produk hutan lokal.

Identifi kasi dan manajemen lembaga dan mitra 
manajemen posko

• Pastikan semua calon lembaga dan mitra manajemen 
posko memiliki komitmen untuk mengarusutamakan 
gender, telah melatih para staf untuk tujuan ini dan 
memahami tanggung jawab mereka tentang masalah 
ini.

• Pastikan lembaga manajemen posko memiliki 
pendekatan berbasis hak dan komunitas untuk 
mendukung pengarusutamaan gender dan 
menghormati hak asasi manusia.

• Pastikan semua lembaga dan mitra manajemen posko 
memiliki tim yang seimbang dalam hal gender.

• Buat mekanisme pelaporan untuk memastikan 
implementasi Buletin Sekretaris Jenderal tentang 
mencegah dan menangani eksploitasi dan kekerasan 
seksual.

• Bersama dengan masyarakat identifi kasi keahlian dan 
kapasitas perempuan dan laki-laki dan identifi kasi 
anggota komunitas pengungsi internal, untuk 
memastikan keseimbangan gender.

Tata pemerintahan posko

• Bekerja dengan perempuan dan laki-laki untuk 
mengidentifi kasi struktur manajemen masyarakat dan 
untuk mengidentifi kasi dan menangani kesenjangan 
yang menghambat kesempatan kesetaraan dalam 
perwakilan dan partisipasi.

• Buat aturan posko dengan masyarakat yang 
memajukan kesetaraan gender dan perlindungan 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki.

• Bekerja dengan pemimpin perempuan dan laki-laki 
untuk memastikan perwakilan 50% perempuan dan 
laki-laki dalam tata pemerintahan posko dan struktur 
pembuatan keputusan masyarakat.

• Beri dukungan pada perempuan, remaja perempuan 
dan anak laki-laki untuk memperkuat kapasitas 
kepemimpinan mereka dan memfasilitasi partisipasi 
mereka.

• Awasi penggunaan sistem keadilan tradisional untuk 
memastikan adanya penghargaan pada hak, terutama 
hak perempuan dan anak perempuan.

• Secara rutin awasi tingkat kehadiran di sekolah dan 
lakukan tindak lanjut acak tentang masalah putus 
sekolah.

Pembuatan standar posko

• Pastikan standar perlindungan dan bantuan posko 
mengikuti hukum hak asasi manusia dan memajukan 
kesetaraan gender dengan cara yang diterima secara 
budaya dalam komunitas pengungsi.

• Pastikan semua lembaga manajemen posko dan mitra 
sektoral lainnya mengadopsi sistem penggajian/
remunerasi yang setara bagi perempuan dan laki-laki.

• Pastikan mekanisme pelaporan dan pengawasan pada 
pencegahan dan respon SGBV.

Prinsip-prinsip kemanusiaan dan pedoman perilaku

• Tekankan dan awasi kepatuhan pada prinsip-prinsip 
kemanusiaan dan pedoman perilaku.

• Buat mekanisme pelaporan dalam Buletin Sekretaris 
Jenderal tentang mencegah dan menangani eksploitasi 
dan kekerasan seksual dan awasi implementasinya.

Keamanan posko

• Pastikan pemahaman komprehensif tentang faktor-
faktor resiko khusus yang dihadapi perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki di posko dan 
masukkan analisa ini dalam penyediaan keamanan 
dalam posko (mis. pencahayaan yang sesuai di tempat-
tempat yang sering digunakan oleh perempuan dan 
anak perempuan, patroli rute pencarian kayu bakar, 
pengawasan rute sekolah).

• Pastikan ada petugas polisi (perempuan dan laki-laki) 
yang melakukan patroli di posko.

• Pastikan bahwa perempuan berpartisipasi langsung 
dalam pembuatan keputusan dalam pengaturan 
keamanan lokal di posko.

• Lakukan kunjungan pengawasan secara rutin ke 
tempat distribusi pangan, tempat pemeriksaan 
keamanan, barang non-pangan, air, fasilitas sanitasi, 
kayu bakar dan layanan seperti sekolah dan pusat 
kesehatan untuk mengawasi siapa yang memperoleh 
manfaat dari bantuan tersebut dan mengawasi 
pemberian layanan.

• Awasi secara rutin daerah dengan resiko keamanan 
yang tinggi pada berbagai waktu berbeda pada hari 
tertentu, seperti rute ke sekolah bagi anak perempuan, 
klub video di malam hari, bar, dll.

Registrasi dan pembuatan profi l (termasuk 
dokumentasi dan manajemen informasi)

• Kumpulkan dan analisa semua data penduduk 
dengan rincian berdasarkan usia dan jenis kelamin 
dan identifi kasi kelompok-kelompok yang memiliki 
kebutuhan khusus, termasuk rumah tangga dengan 
kepala rumah tangga tunggal, anak perempuan dan 



47

C
C

C
M

B U K U  P A N D U A N  G E N D E R  I A S C

G E N D E R ,  K O O R D I N A S I  D A N  M A N A J E M E N  P O S K O  P E N G U N G S I A N  D I  M A S A  D A R U R A T

anak laki-laki tanpa pendamping/pendamping atau 
terpisah.

• Pastikan informasinya dianalisa untuk mempelajari 
dampaknya pada perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki dan buat rencana untuk 
menangani kesenjangan.

• Pastikan data dan informasi yang dianalisa 
disebarluaskan dengan berbagai cara pada berbagai 
mitra dan anggota masyarakat.

• Petakan posko, sehingga lembaga manajemen 
posko mengetahui dimana lokasi individu dengan 
kebutuhan khusus, memungkinkan sumber daya dan 
layanan bisa ditargetkan dengan lebih baik. Pastikan 
informasi ini dirahasiakan.

• Pastikan bahwa pemerintah/otoritas nasional 
membagikan dokumen identitas pada masing-masing 
perempuan dan laki-laki dan berikan bantuan teknis 
pada pihak otoritas jika perlu.

• Bekerja dengan mitra untuk memastikan adanya sikap 
menghargai terhadap pengungsi internal, terutama 
perempuan, anak-anak dan orang tua dan mengatasi 
praktek dan bias diskriminatif.

Pengembangan kapasitas 

• Latih perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama 
tentang isu-isu manajemen posko, termasuk kajian 
partisipatoris.

• Latih dan bangun kapasitas staf mitra, termasuk 
otoritas pemerintah, tentang peran dan kewajiban 
untuk mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan dan 
pedoman perilaku.

• Latih semua staf tentang Buletin Sekretaris Jenderal 
tentang mencegah dan menangani eksploitasi dan 
kekerasan seksual.

• Jalin kemitraan dengan NGO lokal untuk 
mengembangkan kapasitas mereka dalam manajemen 
posko dan pastikan semua program pelatihan 
mengarusutamakan gender. Jelaskan artinya dalam 
konteks manajemen posko.

• Sebarkan arti penting keseimbangan gender dalam 
lembaga manajemen gender dan di antara mitra. 
Pastikan perempuan dilibatkan dalam pelatihan 
manajemen posko.

• Kembangkan organisasi berbasis komunitas dan 
berikan pengembangan kapasitas untuk partisipasi 
dalam struktur manajemen setelah kembali ke daerah 
semula.

Advokasi

• Berikan advokasi kebutuhan khusus yang membahas 
hak pengungsi internal perempuan dan anak 
perempuan jika diperlukan dan dibutuhkan untuk 
perubahan dalam perundangan domestik untuk 
meningkatkan perlindungan mereka.

• Berikan advokasi tentang kebutuhan khusus 
perempuan dan laki-laki muda, terutama jika mereka 
beresiko direkrut. 

Relasi posko/Komunitas penerima

• Bangun komite bersama komunitas penerima dan 
posko dengan anggota yang seimbang dalam hal 
gender untuk membangun kerja sama, menyelesaikan 
masalah dan meningkatkan relasi posko/komunitas 
penerima.

Mekanisme pembagian

• Pastikan semua kelompok masyarakat terwakili 
dalam proses pembuatan keputusan, manajemen 
dan pengawasan distribusi dalam posko dan bahwa 
perempuan dan laki-laki terwakili secara sama.

• Pastikan bahwa sistem pembagian kartu ransum 
didasarkan pada diskusi dengan perempuan dan laki-
laki untuk menyepakati mekanisme terbaik untuk 
memastikan bahwa hak perempuan dilindungi.

Pengawasan pemberian layanan (termasuk layanan 
kesehatan dan psikososial, pendidikan, keamanan, 
air dan sanitasi, livelihood, perlindungan dan 
lingkungan)

• Pastikan pemberian dan penyediaan layanan dan 
bantuan dilakukan secara efektif dengan cara yang 
mencerminkan kebutuhan gender yang berbeda.

• Pastikan semua perempuan dan laki-laki diberikan 
akses dan kontrol yang sama atas sumber daya dan 
manajemen layanan dasar berbasis komunitas (seperti 
susia air, gudang masyarakat dan taman).

• Lakukan konsultasi dengan perempuan dan laki-laki 
untuk mengembangkan cara penyediaan layanan 
yang adil dengan memperhatikan norma budaya yang 
dianut komunitas pengungsi internal.

• Pastikan semua fasilitas posko dibangun dengan 
mempertimbangkan keamanan dan dipisahkan 
berdasarkan gender jika perlu (sanitasi).

• Kembangkan pengetahuan dan keahlian perempuan 
dan laki-laki agar mereka bisa menjaga dan 
mengembangkan lingkungan dan mencapai livelihood 
yang berkelanjutan. 
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DAFTAR ISIAN GENDER - KOORDINASI DAN MANAJEMEN POSKO 

Analisa perbedaan gender

1. Adanya informasi dari perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki tentang:

• Komposisi rumah tangga berdasarkan jenis kelamin dan usia;

• Pembagian kerja dan kekuasaan berdasarkan gender;

• Struktur organisasi sosial dan praktek budaya, termasuk kemungkinan hambatan bagi partisipasi perempuan, anak perempuan, anak 

laki-laki dan laki-laki dalam pembuatan keputusan dan manajemen posko;

• Struktur keadilan lokal dan tata pemerintahan masyarakat dan kemungkinan pengaruhnya yang berbeda-beda bagi perempuan, anak 

perempuan, anak laki-laki dan laki-laki; dan

• Keahlian, kapasitas dan kebutuhan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

2. Analisa gender dimasukkan dalam dokumen perencanaan dan laporan situasi.

Desain

1. Perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki berpartisipasi dalam perencanaan posko.

2. Perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki diajak berkonsultasi dan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan posko.

3. Perwakilan perempuan dan laki-laki berbagi pandangan dan pendapat mereka dengan lembaga manajemen posko dalam negosiasi lokasi 

posko baru dengan otoritas nasional dan pemerintah penerima (host government).

4. Pandangan dan pengetahuan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dimasukkan dalam desain posko.

Akses

1. Informasi dan pemberian kesadaran tentang manajemen posko dan keamanan diberikan secara sama pada perempuan, anak perempuan, 

anak laki-laki dan laki-laki.

2. Informasi tentang penutupan posko disebarluaskan melalui sarana yang paling sesuai agar bisa menjangkau semua kelompok dalam 

masyarakat.

3. Perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki memiliki akses yang sama terhadap layanan dan bantuan.

4. Hambatan bagi adanya akses yang setara ditangani dengan cepat.

Penutupan posko

• Ketika membuat panduan untuk menutup posko, 
lakukan kajian partisipatoris dengan perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dari berbagai 
latar belakang untuk memastikan bahwa kebijakan 
yang diambil mempertimbangkan berbagai kebutuhan 
kelompok yang berbeda.

• Pastikan baik perempuan dan laki-laki dilibatkan dalam 
proses perencanaan untuk penutupan posko.

• Buat pengaturan penyebaran informasi yang 
memastikan bahwa semua perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki memiliki akses 

terhadap informasi di posko.

• Dengan berdiskusi dengan perempuan dan laki-laki di 
masyarakat buat pengaturan untuk memastikan bahwa 
pihak yang memiliki kebutuhan khusus mendapat 
perhatian, misalnya anak perempuan dan anak laki-laki 
tanpa pendamping atau terpisah, manula, dll.

• Pastikan bahwa semua perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki memiliki dokumentasi dan 
dokumen identitas yang dibutuhkan sebelum posko 
ditutup.

• Kaji lokasi tempat pemulangan (return)/relokasi, 
termasuk ganti rugi lahan dan harta benda. Adakan 
“kunjungan“ bagi perempuan dan laki-laki.

DAFTAR ISIAN UNTUK MENGKAJI PENYUSUNAN PROGRAM KESETARAAN GENDER 

DALAM KOORDINASI DAN MANAJEMEN POSKO

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian aktivitas pada bab ini dan menjadi alat yang berguna untuk mengingatkan 
aktor-aktor sektor tentang isu-isu utama untuk memastikan program kesetaraan gender. Selain itu, daftar isian ini, bersama 
dengan contoh indikator pada Bab Dasar, menjadi dasar bagi staf proyek untuk mengembangkan indikator spesifi k konteks 
untuk mengukur perkembangan integrasi isu-isu gender dalam aksi kemanusiaan.
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Partisipasi

1. Ada 50% perwakilan perempuan dalam struktur tata pemerintahan posko.

2. Perempuan dan laki-laki terlibat penuh dalam manajemen fasilitas posko.

3. Perempuan dan laki-laki terlibat penuh dalam proses pembuatan keputusan untuk penutupan posko.

Pelatihan/pengembangan kapasitas

1. Laki-laki dan perempuan dalam jumlah yang sama mendapatkan pelatihan tentang isu-isu manajemen posko, termasuk kajian partisipatoris 

dengan masyarakat yang terkena dampak.

2. 50% staf manajemen posko adalah perempuan.

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

1. Ada pemahaman menyeluruh tentang faktor-faktor resiko khusus yang dihadapi oleh perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-

laki di posko dan analisa ini dimasukkan dalam penyediaan keamanan di posko (mis. pencahayaan yang sesuai di tempat-tempat yang sering 

digunakan oleh perempuan dan anak perempuan, patroli untuk rute pencarian kayu bakar, pengawasan rute sekolah).

2. Petugas polisi (perempuan dan laki-laki) melakukan patroli di posko.

3. Perempuan berpartisipasi langsung dalam pembuatan keputusan dalam pengaturan keamanan lokal di posko.

4. Ada kunjungan pengawasan secara rutin ke tempat distribusi pangan, tempat pemeriksaan keamanan, fasilitas air dan sanitasi dan institusi 

layanan (mis. sekolah dan pusat kesehatan).

5. Daerah dengan resiko keamanan yang tinggi diawasi secara rutin pada berbagai waktu berbeda pada hari tertentu, seperti rute ke sekolah 

bagi anak perempuan, klub video di malam hari, bar, dl.

Aksi tertarget berdasarkan analisa gender

1. Ada pengaturan yang sesuai untuk menangani kebutuhan kelompok, termasuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki 

yang terkena HIV/AIDS atau cacat, kepala rumah tangga tunggal, anak yang terpisah dan tanpa pendamping, manula perempuan dan laki-

laki, dll.

2. Ada dukungan bagi perempuan dan remaja perempuan dan laki-laki untuk memperkuat kapasitas kepemimpinan mereka dan membantu 

partisipasi mereka sesuai kebutuhan.

Pemantauan dan evaluasi yang didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia

1. Ada struktur dan mekanisme berkelanjutan untuk berdialog dengan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

2. Manajer posko secara rutin mengumpulkan, menganalisa dan melaporkan data terpilah jenis kelamin dan usia untuk mengawasi dan 

memastikan bahwa perempuan dan laki-laki menggunakan fasilitas posko yang diperlukan.

3. Rencana untuk menangani kesenjangan atau ketidaksetaraan dikembangkan dan diimplementasikan.

Mengkoordinasikan tindakan dengan semua aktor

1. Aktor di sektor anda berkomunikasi dengan aktor di sektor lain untuk berkoordinasi tentang isu gender, termasuk ikut serta dalam pertemuan 

rutin jaringan gender.

2. Sektor/kluster memiliki rencana aksi gender, telah mengembangkan dan secara rutin mengukur indikator proyek berdasarkan daftar isian 

yang ada dalam Buku Panduan Gender IASC.
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K
risis memiliki dampak serius dan berbeda-beda 
pada kehidupan perempuan,  anak laki-laki dan 
laki-laki. Kebutuhan pendidikan mengalami 

perubahan, demikian pula halnya kemampuan anak 
perempuan dan anak laki-laki untuk bersekolah. Guru 
perempuan dan laki-laki memiliki pengalaman dan 
prioritas berbeda yang perlu dihadapi. Untuk memastikan 
bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki 
mendapat manfaat pendidikan yang setara di masa 
darurat maka penting untuk memahami dinamika sosial 
dan gender yang bisa mempengaruhi atau menghambat 
mereka.

Hambatan berbeda yang dihadapi anak perempuan dan 
anak laki-laki terlihat baik dari sisi penawaran maupun 
permintaan dalam pendidikan. Biasanya, anak perempuan 
berada dalam posisi yang lebih tidak diuntungkan.

PENDIDIKAN ADALAH HAK ASASI BAGI SEMUA ORANG

• Hak untuk memperoleh pendidikan dilindungi oleh pasal 

26 UDHR, pasal 13 dan 14 ICESCR, pasal 28 dan 29 CRC, 

pasal 10 CEDAW dam pasal 5(e) ICERD. Hak ini meliputi hak 

untuk memperoleh dan memilih pendidikan sesuai dengan 

keyakinan seseorang.

• Pendidikan merupakan hak asasi manusia dan juga sarana 

yang sangat diperlukan untuk merealisasikan hak asasi 

manusia yang lain. Pendidikan memiliki peran penting 

dalam memberdayakan perempuan dan anak perempuan 

dan bisa mengentaskan orang dewasa dan anak-anak yang 

marjinal secara ekonomi maupun sosial dari kemiskinan 

serta menjadi sarana bagi mereka untuk berpartisipasi secara 

penuh dalam komunitas. Sudah sekian lama masyarakat yang 

terkena dampak situasi darurat kemanusiaan, terutama anak 

perempuan dan perempuan muda, tidak bisa mendapatkan 

pendidikan.

GENDER DAN 

PENDIDIKAN DI MASA 

DARURAT

Apakah Anda sudah membaca bagian A?

• Pada sisi penawaran, seringkali sekolah berada sangat 
jauh dan tidak bisa diakses oleh anak perempuan, 
terutama yang cacat. Tanpa adanya pendamping laki-
laki, maka perempuan dan anak perempuan mungkin 
hanya bisa melakukan perjalanan dalam jarak dekat. 
Sehingga bahkan jika ada sekolah khusus perempuan, 
lokasinya akan terlalu jauh bagi mereka. Seringkali 
sekolah hanya memiliki guru laki-laki. Kurang atau tidak 
adanya fasilitas sanitasi menyebabkan tingkat kehadiran 
yang rendah dan tingginya tingkat putus sekolah di 
antara remaja putri yang sedang menstruasi. Dalam 
beberapa kasus, berada di sekolah, atau perjalanan 
dari dan menuju sekolah, menempatkan mereka 
pada resiko mengalami kekerasan seksual, penyiksaan 
dan eksploitasi. Faktor-faktor ini mempengaruhi 
pendaftaran dan kehadiran anak perempuan. Anak 
laki-laki yang bersekolah memiliki resiko yang berbeda, 
seperti rekrutmen paksaan.

• Pada sisi permintaan, keluarga miskin akan 
memprioritaskan pada pendidikan anak laki-laki 
dan tidak memiliki uang untuk membayar biaya, 
seragam dan biaya lain bagi anak perempuan. Selain 
itu, keluarga juga seringkali bergantung pada anak 
perempuan untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, 
merawat saudaranya dan bekerja untuk memperoleh 
penghasilan keluarga. Perkawinan dan kehamilan dini 
juga menjadi hambatan lain bagi anak perempuan 
untuk bersekolah atau melanjutkan pendidikan. 
Bahkan jika jumlah anak perempuan yang bersekolah 
tinggi, namun tingkat putus sekolah setelah pendidikan 
dasar biasanya juga tinggi.

Dalam situasi krisis, hak atas pendidikan yang sensitif 
gender sangatlah penting dan harus dipenuhi tanpa 
diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam situasi darurat, 
penyediaan fasilitas dan kesempatan pendidikan sangat 
berkontribusi pada berbagai isu jangka pendek dan 
panjang yang penting bagi anak perempuan dan laki-laki, 
termasuk: 
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sehingga peserta pelatihan bisa lebih sensitif terhadap 
isu ini dan dibantu untuk mengatasinya.

Jika jendela kesempatan untuk pendidikan yang responsif 
gender di masa darurat ini bisa digunakan, maka akan 
tercipta perubahan jangka panjang dalam sistem 
pendidikan, dalam relasi dan pembagian kekuasaan dan 
kesempatan antara perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki.

Menggunakan kacamata gender dalam perencanaan 
pendidikan: Bagaimana caranya

Informasi dasar tentang jumlah anak perempuan dan 
laki-laki, lokasi mereka dan konteks budaya tempat anda 
bekerja akan bisa meningkatkan penyusunan program 
anda. Informasi tentang pengalaman mereka juga 
penting. Misalnya berapa banyak yang terlibat dalam 
kelompok bersenjata? Berapa jumlah anak perempuan 
yang harus menjadi ibu (girl-mother)? Apa tanggung 
jawab yang menjadi beban mereka? Seringkali anak 
perempuan (terutama yang harus menjadi ibu) tidak bisa 
bersekolah karena mereka menjadi satu-satunya orang 
yang menjaga dan merawat keluarga. Penyediaan fasilitas 
perawatan anak, pangan dan tempat perlindungan 
menjadi sarana untuk memastikan para anak perempuan 
ini akan bersekolah.

KUALIFIKASI GURU

Dalam banyak situasi, seperti di Timor Leste, kualifi kasi formal 

yang menjadi persyaratan guru menyebabkan tidak masuknya 

guru perempuan berpengalaman karena mereka tidak memiliki 

pelatihan formal.

Lokasi sekolah dan waktu belajar memiliki pengaruh 
berbeda pada kelompok yang berbeda. Jika anak 
perempuan dan perempuan muda tidak bisa bepergian 
sendirian, anda mungkin harus menyediakan pendamping 
atau perlindungan dari dan ke sekolah. Dari sudut pandang 
guru, penting untuk mempertimbangkan hal-hal seperti 
rekrutmen dan pelatihan dari perspektif gender.

APA YANG PERLU KITA KETAHUI 

UNTUK MENDESAIN DAN 

MENGIMPLEMENTASIKAN 

PENDIDIKAN YANG RESPONSIF 

GENDER DI MASA DARURAT?

Catatan: Bagian ini didasarkan pada, dan harus digunakan 
dengan, daftar isian dari buku panduan INEE Standar 
Minimal Pendidikan di Masa Darurat, Krisis Parah dan 
Rekonstruksi Awal (INEE Minimum Standards for Education 
in Emergencies, Chronic Crises and Early Reconstruction).

• Memberi keamanan: Fasilitas pendidikan bisa 
menyediakan ruang fi sik yang aman bagi anak-anak 
dan remaja, melindungi mereka dari kekerasan, 
termasuk — terutama untuk anak perempuan — 
kekerasan seksual dan kekerasan berbasis gender.

• Memajukan kesejahteraan dan kehidupan normal: 
Sekolah membantu memajukan dan menjaga 
kesejahteraan fi sik, sosial dan emosional pelajar. 
Penyediaan struktur dan stabilitas terutama penting 
bagi anak-anak dan remaja yang merasa trauma 
karena harus mengungsi. Anak perempuan dan anak 
laki-laki memiliki pengalaman berbeda tentang situasi 
darurat yang harus mereka hadapi; mereka juga 
mungkin memiliki strategi adaptasi (coping strategy) 
yang berbeda, dan hal ini harus diakui serta dijadikan 
pertimbangan di sekolah.

• Menyampaikan pesan kesehatan dan kelangsungan 

hidup: Pendidikan di masa darurat menjadi sarana 
untuk menyampaikan pesan kesehatan dan 
kelangsungan hidup; untuk mengajarkan keahlian 
dan nilai-nilai baru, seperti perdamaian, toleransi, 
penyelesaian konfl ik, demokrasi, hak asasi manusia dan 
perlindungan alam. Masa darurat bisa menjadi saat 
untuk menunjukkan dan mengajarkan nilai tentang 
penghargaan yang setara terhadap perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki di masyarakat.

• Membangun masa depan: Di saat yang sama, 
memastikan akses anak-anak dan remaja untuk 
memperoleh pendidikan dalam masa darurat  juga 
menjadi fondasi penting bagi keberhasilan sistem 
ekonomi, sosial dan politik setelah kembali ke rumah 
masing-masing. Pendidikan adalah hal penting 
untuk membangun kembali basis ekonomi keluarga, 
kehidupan lokal dan nasional dan untuk pembangunan 
dan perdamaian yang berkelanjutan. Memastikan 
akses bagi anak perempuan terhadap pendidikan 
yang berkualitas akan menyiapkan mereka untuk 
memainkan peran penting dalam upaya pembangunan 
kembali masyarakat mereka dan juga di luar.

• Membangun kapasitas masyarakat: Partisipasi 
masyarakat adalah hal penting; partisipasi bisa 
ditingkatkan melalui aktivitas pengembangan 
kapasitas (capacity building) dengan pemimpin remaja 
dan komite sekolah. Pelatihan guru dan pengembangan 
kapasitas untuk pejabat sekolah juga penting, terutama 
dalam krisis yang parah dan masa awal rekonstruksi. 
Aktivitas ini harus melibatkan perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, dan harus 
mempertimbangkan perspektif serta pendekatan 
berbeda yang dimiliki mereka. Program pengembangan 
kapasitas dan pelatihan juga menjadi tempat untuk 
menyoroti ketidaksetaraan gender dalam pendidikan 
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Apa sifat krisis dan dampaknya bagi pendidikan?

• Apa dampak krisis pada kehidupan anak perempuan 
dan anak laki-laki (mis. rekrutmen, penculikan, 
meningkatnya tugas-tugas rumah tangga), termasuk 
akses pendidikan?

• Bagaimana krisis telah mempengaruhi perempuan dan 
laki-laki, termasuk para guru?

• Apa dampaknya pada pendidikan di komunitas 
penerima (host community)?

Apa demografi  terkait pendidikannya?

• Jumlah anak perempuan dan anak laki-laki yang 
mengungsi. Dimana mereka? Apakah mereka berada 
di posko atau tidak? Berapa lama mereka sudah ada di 
sana?

• Jumlah anak perempuan dan anak laki-laki di 
komunitas penerima dan akses mereka terhadap 
pendidikan.

• Rincian berdasarkan jenis kelamin dan usia dan, jika 
relevan, berdasarkan kelompok etnis untuk semua 
tingkat (pra sekolah, sekolah dasar, menengah).

• Bagaimana kondisi ekonomi keluarga dan bagaimana 
pengaruhnya pada anak perempuan dan anak laki-
laki?

• Jumlah anak perempuan atau anak laki-laki yang 
mengepalai rumah tangga. Jumlah anak perempuan 
yang menjadi ibu.

• Jumlah anak perempuan dan anak laki-laki yang 
terpisah dari keluarganya. Dimana mereka tinggal? 
Apakah mereka merawat orang lain, atau dirawat?

• Jumlah remaja perempuan dan laki-laki yang tidak 
bersekolah

• Tingkat kemampuan baca-tulis perempuan dan laki-
laki.

Apa yang berubah?

• Jelaskan perbedaan antara skenario saat ini dan 
pra-darurat dari perspektif gender terkait dengan 
pendidikan. Apakah penekanannya pada pendaftaran 
kembali dan retensi atau pendaftaran baru dan 
retensi?

Bahasa apa yang digunakan anak-anak?

• Apa bahasa ibu/bahasa lain yang menjadi bahasa 
percakapan? Bahasa tulisan? 

• Apakah anak perempuan dan perempuan memiliki 
kecakapan dalam bahasa resmi seperti anak laki-laki 
dan laki-laki?

Apa masalah keamanan dan akses di tempat 
belajar?

• Apakah perempuan dan laki-laki terlibat dalam 
pembuatan keputusan tentang lokasi tempat belajar?

• Apakah lokasi tersebut bisa diakses baik oleh anak 
perempuan dan anak laki-laki (mis. di masjid) dan di 
semua tingkat pendidikan (tidak hanya tingkat dasar)?

• Apakah ada anak perempuan dan anak laki-laki yang 
mengalami stigma karena pengalaman perang (mis. 
korban perkosaan, ex tentara anak)? Apakah stigma 
tersebut menghambat akses pendidikan?

• Apa biaya langsung dan tidak langsung bagi anak 
perempuan dan anak laki-laki yang bersekolah?

• Apakah jarak ke sekolah bisa diterima oleh orang tua 
untuk anak perempuan? Anak laki-laki? Apakah rute 
ke sekolah aman bagi anak perempuan dan anak laki-
laki?

• Apa langkah pencegahan demi keamanan yang 
diharapkan oleh orang tua bagi anak perempuan?

• Apakah tempat belajar aman, dan apakah menyokong 
perlindungan dan kesejahteraan mental dan emosional 
pelajar?

• Apakah toilet bisa diakses, aman lokasinya dan 
memadai jumlahnya? Apakah ada toilet terpisah untuk 
anak perempuan dan anak laki-laki? Apakah tersedia 
air?

• Jika diperlukan, apakah bisa disediakan pembalut di 
sekolah?

• Apakah pedoman perilaku bagi guru dan personil 
pendidikan lain yang membahas pelecehan seksual, 
kekerasan dan eksploitasi telah dibuat secara 
partisipatoris dan ditandatangani serta ditaati? Apakah 
langkah-langkah yang sesuai didokumentasikan dan 
diterapkan jika ada kesalahan dan/atau pelanggaran 
pedoman perilaku?

Bagaimana pembagian tugas-tugas rumah tangga 
dan tugas lain?

• Kerja apa yang biasanya dilakukan anak perempuan 
dan anak laki-laki?

• Berapa jam sehari? Kapan?

• Dimana kerja tersebut dilakukan? (Di rumah? Di 
lapangan?)

• Apakah kerja ini beresiko bagi mereka?

• Apakah mengganggu kegiatan dan tugas sekolah?
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Bahan pelajaran apa yang tersedia?

• Apakah bahan tersebut mencantumkan informasi 
penting tentang hal-hal seperti perlindungan diri, 
ranjau darat, dll.?

• Apakah bahan pelajaran inklusif dan relevan bagi anak 
perempuan? Apakah melestarikan stereotipe gender? 

Bagaimana kondisi guru, pelatihan, dukungan dan 
bahan?

• Apakah ada guru laki-laki dan perempuan? Di semua 
tingkatan kelas? Apa tingkat kualifi kasi dan pengalaman 
mereka?

• Apakah ada semi-profesional? Perempuan lain di 
masyarakat yang bisa mendukung anak perempuan 
di sekolah dan terlibat dalam pengajaran dan/atau 
mentoring?

• Apakah ada bahan ajar dan pelatihan untuk membantu 
guru dalam menangani topik-topik khusus yang 
dibutuhkan anak perempuan dan anak laki-laki (mis. 
kesehatan seksual dan reproduksi)?

• Apakah ada pelatih guru dan staf pendukung 
perempuan?

Bagaimana kondisi terkait dengan keterlibatan 
orang tua/masyarakat (dalam pendidikan)?

• Apakah ada Asosiasi Orang Tua dan Guru (AOG) atau 
yang sejenisnya? Sejauh mana keterlibatan perempuan 
dan laki-laki? Apakah ada hambatan budaya bagi 
keterlibatan perempuan?

• Apakah ada pelatihan bagi AOG? Jika ya, apakah 
masalah gender juga dibahas?

• Bagaimana sejarah penanganan hambatan bebasis 
gender di masyarakat? Anggota masyarakat mana 
yang aktif dan bagaimana?

Apa kerentanan dan kebutuhan perlindungan terkait 
gender?

• Apakah ada kelompok anak perempuan yang 
dalam posisi tidak diuntungkan ganda? (mis. 
anak perempuan cacat, ibu muda, ex tentara anak 
perempuan)?

• Apakah pesannya disampaikan dengan 
memperhatikan gender untuk topik-topik seperti 
HIV/AIDS dan IMS, kehamilan dan kelahiran muda, 
perawatan bayi dan anak, manajemen menstruasi yang 
sehat dan Kekerasan Berbasis Gender?

• Apakah ada informasi tentang mekanisme pelaporan 
dan tindak lanjut untuk pelecehan dan GBV? Apakah 
ada bahan-bahan dan layanan yang responsif gender 
dan usia untuk mendukung korban GBV dan apakah 
hal ini memiliki kaitan ke sekolah?

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

PENYUSUNAN PROGRAM 

KESETARAAN GENDER DALAM 

PENDIDIKAN 

Partisipasi Masyarakat

• Membangun kepekaan masyarakat tentang arti 
penting akses pendidikan bagi anak perempuan dan 
perempuan, terutama di masa darurat.

• Membangun strategi untuk memastikan partisipasi 
aktif perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki dalam pendidikan dan pelatihan (mis. 
memperhatikan waktu dan lokasi belajar, menyediakan 
fasilitas perawatan anak dan mempertimbangkan kelas 
terpisah)

• Memasukkan perempuan dan laki-laki dalam komite 
pendidikan masyarakat dan menyediakan pelatihan 
gender jika perlu untuk memastikan agar suara mereka 
didengar dan dipertimbangkan.

• Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam aktivitas 
sekolah seperti pemberian pangan, mendampingi ke 
sekolah dan mobilisasi orang tua.

• Melibatkan masyarakat lokal, terutama perempuan 
dan anak perempuan, dalam desain dan lokasi fasilitas 
sanitasi sekolah.

Analisa

• Masukkan dimensi gender dalam kajian awal dan 
pengawasan dan evaluasi pendidikan di masa darurat.

• Kumpulkan dan analisa data tentang pendidikan 
berdasarkan jenis kelamin dan usia.

• Berkonsultasilah secara rutin dengan perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki sebagai bagian 
dari aktivitas pengawasan dan evaluasi.

Akses dan lingkungan belajar

• Dalam konteks pengungsi dan pengungsi internal, 
sediakan akses pendidikan bagi semua anak perempuan 
dan anak laki-laki.

• Berikan akses kesempatan pendidikan yang relevan 
dan berkualitas bagi semua orang; beri perhatian 
terutama pada anak perempuan dan anak laki-laki 
yang termarjinalkan (mis. anak perempuan yang 
menjadi ibu, anak laki-laki yang bekerja dan ex tentara 
anak perempuan) dan berikan fl eksibilitas dan program 
“terbuka”, dengan program pendidikan usia dini jika 
perlu.

• Atur jam belajar yang sesuai bagi anak-anak yang harus 
mengerjakan tugas rumah tangga dan kerja lapangan.
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• Libatkan remaja perempuan dan laki-laki dalam 
pengembangan dan implementasi aktivitas rekreasional 
dan olah raga dan pastikan inisiatif konstruktif mereka 
didukung oleh pemangku kepentingan (stakeholder).

• Sediakan aktivitas ekstra-kurikuler gender lainnya yang 
memajukan ketahanan dan penyembuhan bagi anak 
perempuan dan laki-laki di masa darurat.

• Pastikan lingkungan belajar aman dan sediakan 
perlindungan dan kesejahteraan fi sik, mental dan 
emosional pelajar. Beri perhatian khusus pada dampak 
yang tidak seimbang dari ketidakamanan pada anak 
perempuan dan perempuan dan kerentanan terhadap 
Kekerasan Berbasis Gender (mis. menyediakan 
pendamping dari dan ke sekolah bagi anak perempuan, 
mempekerjakan asisten kelas, menginformasikan 
panduan pelaporan dan prosedur tindak lanjut pada 
anak perempuan, membuat pedoman perilaku bagi 
guru).

• Awasi pelecehan seksual; sediakan mekanisme 
pelaporan pengaduan rahasia dan tindak lanjut 
dengan prosedur yang jelas.

• Jika dibutuhkan kelas terpisah antara perempuan dan 
laki-laki, sediakan kelas/lokasi atau pembagian waktu 
terpisah bagi mereka.

• Sediakan toilet terpisah untuk perempuan dan laki-laki 
— di tempat aman.

• Sediakan persediaan pakaian dan sanitasi untuk 
anak perempuan agar mereka bisa bersekolah dan 
berpartisipasi penuh di kelas.

Pengajaran dan pembelajaran

• Kembangkan instruksi berpusat pada pelajar, 
partisipatoris dan inklusif, yang menjangkau dan 
melibatkan anak perempuan di kelas secara aktif.

• Buat kurikulum sensitif gender yang membahas 
kebutuhan, perspektif, dan pengalaman khusus anak 
perempuan dan anak laki-laki, termasuk kesehatan 
reproduksi dan HIV/AIDS.

• Pastikan bahan pelajaran seperti “Sekolah Dalam Kotak” 
dan alat darurat lain sensitif gender dan responsif pada 
kebutuhan anak perempuan dan anak laki-laki.

• Masukkan strategi pengajaran kesetaraan gender 
dan sensitif gender dalam pelatihan guru untuk 
memastikan agar para guru bisa menciptakan 
lingkungan belajar yang sensitif gender.

• Kembangkan proses kajian dan pemeriksaan etika yang 
melindungi perempuan dan anak perempuan (mis. 
memastikan guru tidak bisa menggunakan alokasi nilai 
untuk mengeksploitasi anak perempuan).

Guru dan personil pendidikan lain

• Bekerja dengan masyarakat untuk mengembangkan 
dan mengimplementasikan pedoman perilaku 
untuk guru dan personil pendidikan lain yang 
menangani masalah pelecehan seksual, kekerasan 
dan eksploitasi. Pastikan pedoman perilaku diterapkan 
dan bahwa langkah-langkah yang sesuai dan disetujui 
didokumentasikan dan diterapkan jika ada kesalahan 
perilaku atau pelanggaran pedoman perilaku.

• Gunakan strategi kreatif untuk merekrut dan 
mempertahankan guru perempuan (mis. masuk 
melalui program asisten kelas, posisi paruh waktu).

• Pastikan guru perempuan bisa ikut berpartisipasi dalam 
pertemuan sekolah dan pengembangan profesional 
(mis. mengatur waktu yang sesuai dan menyediakan 
perawatan anak).

• Jika mungkin, pastikan guru perempuan ditempatkan 
dalam posisi tinggi (tidak hanya di kelas-kelas dasar 
dan subjek yang “halus”).

• Masukkan strategi pengajaran kesetaraan gender dan 
ramah gender dalam kriteria pengawasan guru.

Kebijakan dan koordinasi pendidikan

• Anjurkan kebijakan untuk mengurangi biaya sekolah, 
terutama untuk keluarga anak perempuan (mis. 
program pemberian pangan, ransum dan perbekalan 
yang bisa dibawa pulang).

• Pertimbangkan cara mengkoordinasikan sumber daya 
(antar lembaga, antar organisasi) untuk memperluas 
program agar menjangkau anak perempuan yang 
sulit dijangkau (mis. pengungsi, ibu muda, pengungsi 
perkotaan).

• Masukkan komitmen akan kesetaraan gender dalam 
pernyataan/kesepakatan koordinasi antar mitra (mis. 
UNHCR, NGO dan pemerintah).

• Masukkan pendidikan masa darurat secara eksplisit 
dalam kerangka CRC, Pendidikan untuk Semua dan 
Millennium Development Goals (MDG).

• Dukung dan majukan kebijakan dan undang-undang 
pendidikan yang melindungi dari diskriminasi gender 
dalam pendidikan.

• Pastikan komitmen dari mitra pendidikan terhadap 
standar bersama implementasi dan manajemen proyek 
yang sensitif gender sejak awal.
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DAFTAR ISIAN UNTUK MENGKAJI PENYUSUNAN PROGRAM KESETARAAN 

GENDER DI SEKTOR PENDIDIKAN

Pendidik harus mereview daftar di bawah dan memilih hal-hal yang relevan bagi konteks anda untuk mengembangkan 
indikator yang terukur. Untuk referensi lebih lanjut, lihat INEE Minimum Standards for Education in Emergencies, Chronic 
Crises and Early Reconstruction.

DAFTAR ISIAN GENDER - PENDIDIKAN

Partisipasi Masyarakat

1. Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam komite pendidikan masyarakat secara rutin.

2. Jumlah perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam rencana pendidikan masyarakat.

3. Jumlah dan jenis isu gender dalam rencana pendidikan.

4. Persentase anak perempuan yang terlibat dalam aktivitas partisipasi anak/remaja.

5. Jumlah anggota masyarakat yang diberi pelatihan gender. 

Analisa

1. Persentase data yang terkumpul berdasarkan jenis kelamin dan usia.

2. Jumlah dan jenis referensi isu-isu gender dalam perencanaan kajian, desain alat dan analisa data.

3. Jumlah perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki yang diajak berkonsultasi dalam proses kajian, pengawasan dan evaluasi.

Akses dan lingkungan belajar

1. Rasio pendaftaran anak perempuan dan laki-laki

2. Tingkat pendaftaran berdasarkan jenis kelamin di tiap tingkat kelas

3. Tingkat kehadiran sekolah berdasarkan jenis kelamin

4. Tingkat putus sekolah berdasarkan jenis kelamin dan kelas

5. Jumlah pelecehan seksual dan eksploitasi yang dilaporkan

6. Keberadaan kebijakan “sekolah aman“ dengan langkah implementasi yang jelas 

Pengajaran dan pembelajaran

1. Persentase guru yang berusaha menciptakan lingkungan kelas yang ramah bagi anak perempuan dan menggunakan strategi pengajaran 

untuk melibatkan mereka

2. Jumlah pelajaran dan topik gender dalam kurikulum sekolah

3. Pengukuran pencapaian berdasarkan jenis kelamin (mis. hasil ujian)

4. Persentase guru (perempuan/laki-laki) yang terlibat dalam pelatihan in-service

5. Jumlah perempuan/laki-laki yang terlibat dalam program guru pre-service

6. Persentase guru (perempuan/laki-laki) yang diberikan pelatihan gender

Guru dan personil pendidikan lain

1. Jumlah guru, kepala sekolah, pelatih/pengawas guru dan personil pendidikan lain berjenis kelamin laki-laki dan perempuan (berdasarkan 

etnis/kasta)

2. Persentase guru perempuan yang merasa aman dan dihargai di sekolah dan di masyarakat dan terlibat penuh dalam pembuatan keputusan 

tentang pendidikan.

3. Persentase guru (perempuan/laki-laki) yang diberikan pelatihan tentang dan menandatangani pedoman perilaku.

Kebijakan dan koordinasi pendidikan

1. Jumlah dan jenis referensi isu-isu gender dalam pertemuan koordinasi 

2. Jumlah dan jenis referensi isu-isu gender dalam pernyataan/kesepakatan koordinasi

3. Pengembangan bahan yang membahas/menantang stereotipe gender dan mencerminkan realitas baru di masyarakat
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GENDER DAN 
KEAMANAN PANGAN, 

PENDISTRIBUSIAN
PANGAN DAN NUTRISI 

DI MASA DARURAT

K
eamanan pangan terjadi jika semua orang, 
senantiasa, memiliki akses secara fi sik dan ekonomi 
pada pangan yang cukup aman dan bergizi untuk 

memenuhi kebutuhan diet mereka dan preferensi pangan 
untuk suatu kehidupan yang aktif dan sehat. Keamanan 
pangan rumah tangga berarti menerapkan konsep ini 
pada para individu di dalam rumah tangga. Kegiatan yang 
diarahkan pada peningkatan Keamanan pangan tingkat 
nasional dapat sangat berbeda dengan yang diarahkan 
pada peningkatan Keamanan pangan rumah tangga.
Keamanan pangan secara nasional maupun rumah tangga 
memiliki implikasi gender. 

Keamanan pangan adalah multi-dimensional dan 
multi-sektoral serta melibatkan banyak isu mulai dari 
produksi pangan, distribusi dan pemasaran, persiapan, 
pemrosesan dan penyimpanan hingga populasi dan 
kesehatan, pendidikan, bekerja dan penghasilan, 
nutrisi, perdagangan, jasa-jasa dan infrastruktur. Hal ini 
terdiri dari empat dimensi utama: ketersediaan, akses, 
penggunaan dan stabilitas/kerentanan. Perempuan, anak 
perempuan-anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki 
masing-masing memiliki peran khusus dalam menjamin 
keamanan pangan. 

Ketidak-amanan pangan yang akut di masa darurat 
berbeda dengan ketidak-amanan pangan secara kronis. 
Sebagian besar masa darurat terjadi dalam situasi ketidak-
amanan pangan yang kronis. Untuk alasan ini, adalah 
penting untuk mengenali jenis masa darurat, misalnya 
masa darurat alamiah yang tiba-tiba, masa darurat kronis, 
masa darurat yang kompleks serta masa darurat yang 
mulai dengan perlahan, karena penanggapan dapat 
berbeda dengan signifi kan. Ketidak-amanan pangan yang 
kronis dan untuk sementara, yang diasosiasikan dengan 
ketidak-mampuan rumah tangga untuk mempertahankan 
fl uktasi tingkat konsumsi mereka, dapat berdampak secara 
berbeda pada perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki, baik di masyarakat maupun pada tingkat 
rumah tangga. 

Apakah Anda sudah membaca bagian A?

Apakah implikasi gender pada keamanan pangan?

Perempuan dan laki-laki memiliki peran yang berbeda 
dan saling melengkapi dalam mengamankan 
kesejahteraan gizi untuk semua anggota keluarga 
serta masyarakat. Usia merupakan unsur penting lain 
yang harus dipertimbangkan. Perempuan seringkali 
memainkan peran yang lebih besar dalam menjamin gizi, 
keamananan serta kualitas pangan, dan seringkali juga 
bertanggungjawab untuk memproses dan mempersiapkan 
pangan untuk rumah tangga mereka. Perempuan 
cenderung untuk menggunakan sebagian besar dari 
penghasilan uang mereka untuk keperluan pangan 
rumah tangga. Setelah sebuah krisis, strategi sumber 
penghasilan para perempuan dan laki-laki dapat berubah 
dan anda hendaknya menilai pembagian tanggungjawab 
yang baru untuk memastikan keamanan pangan serta 
kesejahteraan rumah tangga untuk merancang program 
rehabilitasi yang efektif. Adalah penting bagi anda untuk 
menentukan berapa banyak perempuan dan laki-laki 
yang dapat dibantu dan untuk berapa lama dukungan 
anda diperlukan. Anda juga harus memberi pelajaran 
kepada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan 
laki-laki, tentang nilai gizi pangan dan cara memasaknya 
agar dapat mendukung mereka dalam konteks yang baru, 
ketika mereka harus melaksanakan peran yang baru.

Mengenali peran berbeda antara perempuan dan laki-
laki mengenai gizi keluarga merupakan kunci untuk 
meningkatkan keamanan pangan pada tingkat rumah 
tangga. Penyebab fundamental malnutrisi yang harus 
dituju mencakup beban kerja, asupan dan keragaman  
diet, kesehatan dan penyakit serta perawatan ibu dan 
anak. 

Bab ini mencermati tiga aspek: Keamanan pangan, distribusi 
pangan dan nutrisi. Kita juga telah mengembangkan sub-
bab khusus mengenai setiap aspek, yang memerinci 
informasi dan aksi yang harus anda ambil ketika 
merencanakan dan melaksanakan masa darurat yang 
rentan-gender serta program dan proyek rehabilitasi.
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Isu Keamanan pangan secara keseluruhan, yang 
disebabkan oleh aspek bersisi banyak, memiliki beberapa 
pelaku kunci yang terlibat, yang terutama diantaranya 
adalah FAO dan WFP. Dalam reformasi kemanusiaan yang 

sedang berlangsung, nutrisi adalah suatu kelompok yang 
dipimpin oleh UNICEF. Distribusi pangan masih tetap 
merupakan komponen yang penting dari sektor pangan 
dan dipimpin oleh WFP.
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GENDER DAN 

KEAMANAN

PANGAN DI MASA 

DARURAT

D
alam masa pasca-bencana, masyarakat yang 
terkena dampaknya akan memerlukan bantuan 
untuk secepat mungkin untuk memulai kembali 

kegiatan pertanian, agar dapat dengan memadai 
memenuhi kebutuhan Keamanan pangan untuk rumah 

tangga serta mengembalikan daya tahan. Karena masa 
darurat cenderung untuk memperburuk kerentanan yang 
ada, maka masing-masing peran dan tanggungjawab 
perempuan dan laki-laki beserta hambatan, kebutuhan 
dan kapasitasnya harus dianalisa dan dipahami untuk 
memastikan bahwa bantuan efektif dapat diberikan. Pada 
akhirnya, tujuannya adalah untuk membantu pemulihan 
dengan lebih cepat dan untuk jangka panjang, terutama 
bagi kelompok yang paling dirugikan dan paling rentan. 

Keamanan pangan untuk rumah tangga tidak harus 
berarti sama dengan kemandirian dalam pengadaan 
pangan, yang mengacu pada produksi domestik yang 
cukup untuk memenuhi kebutuhan populasi. Hal ini 
mengacu pada baik ketersediaan dan stabilitas pangan, 
serta daya beli rumah tangga di mana pangan tidak 
diproduksi. Keamanan pangan juga tergantung pada 
kecukupan pangan serta dapat diterima oleh konsumen, 
disamping juga tersedianya air bersih dan kayu bakar. 
Pengumpulan air dan kayu bakar seringkali menjadi 
tugas perempuan dan anak perempuan, yang dapat di 
masa darurat, yang berdampak pada kemampuan untuk 
mengganti ransum dan pangan menjadi suatu diet yang 
memadai. Memproses, pengawetan dan penyimpanan 
juga merupakan pertimbangan yang penting, ketika 
merencanakan intervensi keamanan pangan.

Keamanan pangan adalah sebuah isu untuk individu 
di dalam rumah tangga, untuk rumah tangga sebagai 
suatu keseluruhan, untuk negara dan untuk masyarakat 
internasional. Pada tingkat rumah tangga, para anggota 
secara individu mungkin menderita malnutrisi, sementara 
yang lain memiliki cukup banyak pangan. Dalam beberapa 
komunitas, para perempuan dan/atau anak-anak adalah 
korban diskriminasi pangan. Hendaknya anda menilai 

Apakah Anda sudah membaca bagian A?

akses para perempuan dan laki-laki pada pangan serta 
perbedaan asupan kalori sesuai dengan gender dalam 
populasi yang terkena dampaknya. Pada tingkat nasional, 
mungkin terdapat persediaan pangan yang cukup, akan 
tetapi mungkin terdapat rumah tangga atau daerah 
yang rentan pangan yang disebabkan oleh kekurangan 
produksi/persediaan, tingkat penghasilan yang rendah 
serta secara umum tiadanya akses pada persediaan 
tersebut. Secara internasional, tingkat produksi pangan 
lebih dari cukup untuk memberi makan kepada semua 
orang, akan tetapi pangan tidak tersedia atau dapat di 
akses secara merata. Meningkatkan Keamanan pangan 
berarti memastikan bahwa rumah tangga memiliki fasilitas 
untuk memproduksi cukup pangan dengan kualitas 
yang dapat diterima untuk konsumsi mereka sendiri — 
atau memiliki penghasilan reguler yang cukup untuk 
membelinya dan memiliki akses pada pasar, sementara 
memastikan bahwa semua anggota keluarga memiliki 
akses yang memadai.

Tidak peduli apakah berupa masukan dari pekerja, 
pengambilan keputusan, akses pada atau mengontrol 
sumber daya produksi, isu gender harus diutamakan 
dalam keamanan pangan, dengan memperhatikan 
keempat dimensi sebagaimana disebutkan sebelumnya: 
ketersediaan, akses, penggunaan dan stabilitas. Aspek 
gender adalah relevan untuk sebagian besar isu ini karena 
perempuan dan laki-laki pada umumnya terkena dampak 
secara berbeda di masa darurat atau pengungsian dan 
memiliki akses dan kontrol yang berbeda pada keuangan 
dan sumber daya. Perempuan biasanya aktif dalam 
sektor keuangan tunai dan pertanian yang menunjang 
kebutuhan sehari-haro sebagai nafkah hidup, dan tugas 
mereka untuk memproduksi pangan untuk rumah tangga 
dan konsumsi masyarakat seringkali tidak dihargai. 

Banyak kegagalan dalam program dan kebijakan 
keamanan pangan disebabkan oleh asumsi bahwa 
kelompok populasi yang besar adalah homogen, dan 
bukan tersusun dari kelompok sosio-ekonomi dengan 
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kebutuhan dan keinginan yang berbeda. Tujuan dan 
obyektif tidak dapat dicapai tanpa suatu pemahaman 
yang jelas mengenai kelompok target. Memahami siapa 
yang mengerjakan apa dan melaksanakan peran apa 
dalam memberikan keamanan pangan rumah tangga 
adalah penting dalam perencanaan kebijakan. Jika para 
perempuan bertanggungjawab untuk suatu aspek khusus 
mengenai kebijakan pangan, maka mereka harus dijadikan 
sasaran khusus, daripada berasumsi bahwa mereka secara 
otomatis akan dicapai — hal yang sama juga berlaku 
untuk laki-laki. Perempuan dan laki-laki hendaknya tidak 
diperlakukan sama dan suatu kelompok sosio-ekonomi 
mungkin menjadi target kebijakan dan program khusus. 
Anda harus mempertimbangkan dampak program 
bantuan pangan, subsidi dan rehabilitasi bagi perempuan, 
sebagai penyedia utama pangan untuk keluarga, 
berlawanan dengan memandang rumah tangga sebagai 
satu unit. Mungkin tidak ada laki-laki yang diasosiasikan 
dengan rumah tangga dan jikapun ada, masih dianggap 
bahwa adalah tanggungjawab perempuan untuk 
menyediakan pangan dengan cara apapun juga. Anda 
memerlukan pemahaman yang baik mengenai isu 
sosio-ekonomi serelasi dengan keamanan pangan serta 
pemahaman mengenai bagaimana perempuan dan laki-
laki membuat pilihan mereka dan saling berinteraksi. 

PENILAIAN KEAMANAN PANGAN DI TEPI BARAT DAN 

JALUR GAZA

Dalam tahun 2003, FAO dan WFP melaksanakan suatu penilaian 

mendalam mengenai keamanan pangan dan nutrisi di seluruh 

distrik Tepi Barat dan Jalur Gaza. Suatu obyektif kunci adalah untuk 

memahami faktor serta kondisi yang berdampak pada sumber 

kehidupan dan keamanan pangan serta kerentanan nutrisi bagi 

perempuan, para anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki. 

Sebagai tambahan dalam meninjau-kembali data sekunder, misi 

tersebut melakukan pengumpulan data primer dan pelaksanaan 

analisa di daerah perkotaan, penampungan dan lokasi pedesaan 

terpencil. Hal ini mencakup kunjungan lapangan yang intensif, 

diskusi kelompok fokus, membuat peringkat perbandingan 

secara berpasangan, observasi rumah tangga, serta wawancara 

dengan menggunakan fokus gender. 

APA YANG HARUS KITA KETAHUI 

UNTUK MERENCANAKAN DAN 

MELAKSANAKAN PROGRAM 

KEAMANAN PANGAN YANG 

TRESPONSIF GENDER DALAM MASA 

DARURAT? 

Apakah faktor demografi snya?

• Jumlah kaum miskin tanpa lahan (terpilah jenis 
kelamin).

• Jumlah pemimpin agama tanpa jemaat/pengikut 
(terpilah jenis kelamin)

• Jumlah mereka yang paling miskin dalam kelompok 
kasta (terpilah jenis kelamin)

• Masyarakat yang paling dimarjinalkan (terpilah jenis 
kelamin)

• Jumlah dari para migran untuk sementara dan jangka 
panjang atau permanen

• Data terpilah berdasarkan usia, kekayaan dan status 
perkawinan. 

Bagaimanakah faktor sosial dan bagaimana hal 
tersebut berubah sejak adanya krisis?

• Bagaimanakah jenis rumah tangga yang berbeda 
setelah krisis? (misalnya rumah tangga yang dikepalai 
oleh perempuan atau anak-anak)?

• Bagaimanakah komposisi rumah tangga yang 
memerlukan bantuan khusus (misalnya anak-anak 
tanpa pendamping, para janda tanpa keluarga, cacat 
dan perempuan, para anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki yang menderita HIV/AIDS?

• Apakah terdapat pengakuan terhadap peran para 
perempuan dan laki-laki yang mengurus keluarga-
besarnya beserta tanggungannya?

• Apakah kebutuhan perempuan, anak perempuan, laki-
laki dan para cacat diperhatikan?

• Apakah pengetahuan lokal perempuan dan laki-laki 
diakui dan digunakan dalam merencanakan intervensi 
keamanan pangan?

• Bagaimanakah tingkat organisasi lokal perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki, laki-laki dan orang 
cacat dalam masyarakat pedesaan? Apakah jejaring 
informal atau relasi formal dapat didukung dan 
bagaimana caranya?

• Apakah terdapat dukungan masyarakat untuk 
perempuan dan laki-laki terkait dengan produksi 
pangan, transportasi dan pengiriman?

ati
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• Bagaimanakah struktur wewenang masyarakat dan 
rumah tangga serelasi dengan penggunaan pangan, 
lahan dan  sumber daya produktif yang lain?

• Seberapa jauh penerimaan penduduk terhadap 
komoditi yang diusulkan, sesuai dengan kebutuhan 
yang terpilah secara gender?

• Siapa yang mengontrol sumber daya (alat produksi, 
pangan, dsb.) baik di tingkat masyarakat dan rumah 
tangga?

• Di dalam rumah tangga, siapa yang bertanggungjawab 
atas keamanan pangan serta pertimbangan 
kebersihan untuk memastikan keamanan pangan dan 
nutrisi?

• Di dalam rumah tangga, siapa yang bertanggungjawab 
atas memasak, pengawetan dan penyimpanan 
pangan?

Bagaimanakah faktor ekonomi dan bagaimana 
perubahannya sejak terjadinya krisis?

• Bagaimanakah tingkat kemiskinan perempuan, para 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki?

• Apakah perempuan dan laki-laki memiliki akses yang 
sama pada pasar lokal?

• Bagaimanakah proses untuk membeli pangan lokal 
bagi perempuan dan laki-laki? 

• Apakah baik perempuan maupun laki-laki memiliki 
akses pada uang tunai dan kesempatan pangan-untuk-
bekerja, kredit dan masukan pertanian?

• Apakah uang tunai tersedia bagi perempuan dan 
laki-laki untuk memenuhi kebutuhan non-pangan 
mereka?

• Apakah baik perempuan maupun laki-laki memiliki 
akses pada pelayanan dan program bantuan pangan?

• Bagaimanakah tingkat kemandirian mereka, terutama 
sehubungan dengan hasil panen?

• Apakah terdapat persediaan serta akses pangan yang 
cukup dan stabil (aspek  kuantitas, kualitas dan nutrisi) 
bagi perempuan dan laki-laki?

Bagaimanakah faktor politis dan bagaimana 
perubahannya sebagai akibat dari krisis?

• Apakah terdapat kelompok yang didiskriminasi?

• Apakah undang-undang nasional dan/atau praktek 
secara adat membatasi akses para perempuan akan 
lahan dan aset produktif yang lain?

• Apakah baik perempuan maupun laki-laki memiliki 
akses pada pelayanan pertanian?

• Apakah perundang-undangan dan undang-undang 

nasional menjamin hak yang sama (misalnya, atas 
tanah) bagi perempuan dan laki-laki?

• Bagaimanakah prosedur konsultasi dalam proses 
penyusunan dan pelaksanaan  kebijakan?

• Apakah terdapat mekanisme yang mencakup para 
perempuan dan kelompok yang paling rentan dalam 
pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan?

• Apakah terdapat subsidi untuk produk dan 
bagaimanakah dampaknya atas produksi dan hasil 
panen pangan serta penghasilan perempuan dan laki-
laki yang miskin?

Apa sajakah faktor kelembagaan dan keamanan 
serta bagaimanakah perubahannya sejak terjadinya 
krisis?

• Bagaimanakah pengaturan dan mekanisme 
kelembagaan telah dikembangkan untuk memastikan 
bahwa pandangan dan keprihatinan para perempuan 
dan kelompok rentan di tingkat desa, daerah dan 
nasional diperhatikan oleh para pembuat kebijakan?

• Bagaimanakah penyebaran informasi dan saluran 
komunikasi, dan apakah telah diambil tindakan khusus 
untuk memastikan adanya akses bagi para perempuan 
dan kelompok yang paling rentan?

• Apakah adanya persenjataan dan ranjau darat 
menyebabkan adanya masalah mobilitas bagi 
perempuan dan laki-laki untuk pergi ke pasar guna 
membeli pangan atau pergi ke ladang pertanian 
mereka? 

• Apakah perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki  menghadapi masalah dengan keamanan 
fi sik dalam mengakses bantuan keamanan pangan?

AKSI-AKSI UNTUK MEMASTIKAN 

KESETARAAN GENDER DALAM 

PROGRAM KEAMANAN PANGAN

Persediaan pangan dan akses pangan 

• Nilai situasi ketidak-pastian pangan yang khas-gender 
di masa darurat. Apakah disebabkan oleh  i) kehilangan 
produksi sendiri atau persediaan;  ii) kehilangan 
penghasilan dan/atau aset yang dapat diperjual-
belikan;  iii) akses ekonomi pada pangan yang sulit 
(misalnya, kenaikan harga);  iv) runtuhnya sistem 
pendukung tradisional atau adanya penyebab lain?

• Pastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki akses 
yang sama pada pangan dan sumber daya produktif 
yang lain.



64

K
E

A
M

A
N

A
N

 P
A

N
G

A
N

G E N D E R  D A N  K E A M A N A N  P A N G A N  D I  M A S A  D A R U R A T

B U K U  P A N D U A N  G E N D E R  I A S C

Penilaian kebutuhan yang peka secara gender
• Nilai prioritas kebutuhan serta hambatan bagi 

perempuan dan laki-laki untuk meningkatkan 
keamanan pangan untuk jangka pendek dan jangka 
panjang.

• Kumpulkan persepsi dari populasi yang dituju untuk 
menyediakan basis bagi para pembuat keputusan 
dalam perancangan, penetapan target serta 
pelaksanaan kebijakan, strategi dan intervensi untuk 
melindungi dan meningkatkan keamanan pangan.

• Nilai, apakah terdapat masalah sebagai akibat 
pembagian kerja atau dari ketidaksetaraan akses pada 
sumber daya bagi perempuan dan laki-laki.

Peta kerentanan
• Identifi kasi daerah dan bagian dari penduduk 

(perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki) yang paling beresiko terhadap ketidak-amanan 
pangan.

• Identifi kasi jenis dan tingkat halangan yang didasarkan 
pada trend di masa lalu, saat ini dan yang diproyeksikan 
untuk menilai kebutuhan daerah dan kelompok orang 
yang paling beresiko (terpilah jenis kelamin).

• Formulasikan program pangan pelengkap/suplement 
untuk kelompok yang beresiko, dengan partisipasi 
aktif dari perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki.

Data terpilah gender dan indikator sensitif-gender

• Data yang ada dipilah sesuai jenis kelamin dan 
kelompok sosio-ekonomi dalam masyarakat yang 
mengalami ketidak-amanan pangan.

• Lakukan survei dan penilaian cepat untuk 
mengumpulkan informasi langsung dari perempuan 
dan laki-laki, dengan perwakilan yang memadai dari 
berbagai kelompok sosio-ekonomi yang berbeda.

• Analisa data dengan perspektif gender, dengan 
memperhitungkan pembagian tugas, akses dan 
pengontrolan sumber daya produktif serta pola 
pengambilan-keputusan antara perempuan dan laki-
laki pada tingkat rumah tangga dan masyarakat. 

• Sebarkan informasi terpilah sesuai jenis kelamin untuk 
meningkatkan  kesadaran dari  para pembuat kebijakan 
mengenai relevansi isu gender dalam program dan 
kebijakan keamanan pangan.

• Formulasikan suatu perangkat inti mengenai 
indikator yang sensitif-gender untuk memonitor dan 
mengevaluasi dampak dari program dan kebijakan 
keamanan pangan bagi perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki.

Analisa sumber penghasilan (livehood) darurat

• Penilaian terhadap  hambatan, kapasitas produktif dan 
kemampuan para pengaman pangan rumah tangga 
dari kelompok sosio-ekonomi yang berbeda, termasuk 
rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan dan 
anak serta keluarga di mana terdapat orang yang cacat 
dan yang menderita HIV/AIDS.

• Identifi kasi strategi sumber penghasilan perempuan 
dan laki-laki untuk dapat mengatasi ketidak-amanan 
pangan (sementara) serta kerentanan.

• Buat rekomendasi untuk memfasilitasi akses 
perempuan pada lahan dan sumber daya produktif 
yang lain (misalnya kredit dan teknologi)

• Pertimbangkan apakah ransum harus disediakan 
dalam bentuk padi-padian atau tepung karena hal ini 
dapat menambah tugas perempuan. 

• Penilaian terhadap praktek budaya lokal perempuan 
dan laki-laki ketika merencanakan program bantuan 
pangan untuk mengetahui seberapa jauh komoditi 
yang diusulkan dapat diterima oleh segmen 
masyarakat yang berbeda.

• Promosikan kegiatan pengadaan penghasilan yang 
baru dan beragam bagi perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki.

Analisa pemegang kepentingan

• Identifi kasi pemegang kepentingan utama dari 
program keamanan pangan dalam konteks darurat 
dan rehabilitasi.

• Pastikan bahwa perempuan dan laki-laki berpartisipasi 
secara aktif dalam perancangan,  pelaksanaan, 
pemantauan serta evaluasi program dan kebijakan 
keamanan pangan.

• Libatkan para perempuan secara aktif dalam badan 
pembuat kebijakan, pemberi anjuran kunci dan 
kelompok yang berkepentingan.

• Berkonsultasilah dengan perempuan,  anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki untuk dapat memilih 
mekanisme target yang tepat.

• Identifi kasi resiko dan konsekuensi yang potensial 
untuk menciptakan manfaat langsung bagi para 
penerima serta pemerintah lokal. 

• Lakukan kunjungan lapangan, diskusi kelompok 
fokus, pembuatan peringkat perbandingan secara 
berpasangan, observasi rumah tangga dan wawancara 
dengan kelompok perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki bersama-sama atau secara 
terpisah.

• Identifi kasi bersama masyarakat akan masalah prioritas 
dan kesempatan pembangunan untuk setiap kelompok 
sosio-ekonomi.
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DAFTAR ISIAN UNTUK MENILAI  KESETARAAN GENDER DALAM PEMOGRAMAN 

SEKTOR KEAMANAN PANGAN

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian tindakan di bab ini, dan menyediakan suatu instrumen yang berguna untuk 
mengingatkan para pelaku sektor mengenai isu kunci untuk memastikan kesetaraan gender dalam membuat program.  
Sebagai tambahan, daftar isian, bersama dengan indikator contoh di Bab Dasar, dimaksudkan sebagai suatu basis bagi staf 
proyek untuk mengembangkan indikator yang spesifi k-konteks guna mengukur kemajuan ketika mencakup isu gender ke 
dalam aksi kemanusiaan.

DAFTAR ISIAN GENDER  - KEAMANAN PANGAN 

Analisa perbedaan gender

1. Dilakukan suatu penilaian dengan pengikut-sertaan mengenai kebutuhan, berkonsultasi dengan sejumlah perempuan dan laki-laki, untuk 

mengumpulkan informasi mengenai:

• kehilangan aset sumber kehidupan perempuan dan laki-laki untuk jangka pendek dan panjang (misalnya panen sekali musim atau 

kehilangan tanah secara permanen);

• perubahan dalam akses perempuan dan laki-laki dan pengontrolan atas tanah atau sumber daya produktif kritis yang lain

• tingkat melek huruf dan tingkat partisipasi tenaga kerja dari rumah tangga yang dikepalai perempuan serta laki-laki;

• strategi penanganan perempuan dan laki-laki dalam situasi krisis;

• tingkat gizi buruk bagi anak perempuan dan anak laki-laki dalam arti hambatan pertumbuhan, merana, dan berat badan di bawah 

normal; serta

• kekurangan bahan gizi mikro.

2. Data dianalisa dan digunakan untuk membuat program guna memastikan bahwa kegiatan akan bermanfaat bagi perempuan, para anak 

perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, secara langsung dan tidak langsung. 

Rancangan 

1. Operasi ini dirancang untuk menangani perbedaan dampak pada perempuan dan laki-laki dan untuk membangun berdasarkan kapasitas 

yang ada/tersedia di dalam masyarakat bagi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

Akses dan kontrol

1. Akses perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada pelayanan, disamping kontrol atas sumber daya produktif dipantau 

secara teratur melalui pemeriksaan di tempat, diskusi dengan masyarakat, dsb.

2. Hambatan pada akses yang adil ditangani dengan segera.

Menjadikan sasaran sensitif-gender 

• Bentuk mekanisme untuk mencapai kelompok target 
spesifi k antara perempuan,  anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki.

• Nilai partisipasi perempuan dalam menentukan 
kelompok target.

• Pastikan fl eksibilitas program yang memadai untuk 
penyesuaian jika kelompok target tertentu dari 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki  terkena dampak yang tidak diinginkan, dengan 
menggunakan pendekatan secara partisipatori. 

Mengembangkan  kapasitas

• Bangkitkan kesadaran para pembuat keputusan serta 
para petugas yang mewakili  mengenai pentingnya isu 
gender dalam program darurat.

• Nilai dukungan apa yang diperlukan oleh perempuan 
dan laki-laki untuk meningkatkan kapasitas dan 
keterampilan serta apakah keduanya  akan memperoleh 
manfaat dari keterampilan baru yang diperkenalkan 
oleh program keamanan pangan tersebut.

• Promosikan akses yang setara untuk kesempatan 
pelatihan, penyertaan serta informasi untuk  
perempuan serta kelompok yang paling rentan.

• Organisasikan kursus pengembangan keterampilan 
bisnis (pelatihan bersama atau secara terpisah sesuai 
dengan konteks sosio-budaya) bagi perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.
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Partisipasi 

1. Secara sistematis diadakan konsultasi dengan perempuan dan laki-laki serta melibatkan mereka dalam intervensi keamanan pangan.

2. Perempuan dan laki-laki berpartisipasi secara setara dan bermakna dalam pembuatan keputusan dan pengelolaan aset sumber 

penghasilan

3. Dengan setara dan berarti perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam komite regristrasi dan distribusi.

Pelatihan/pengembangan kapasitas

1. Pelatihan dan pengembangan keterampilan disediakan dalam jumlah yang seimbang antara perempuan, laki-laki, anak perempuan dan 

anak laki-laki berdasarkan penilaian kebutuhan. 

2. Kegiatan pelatihan dan pengembangan keterampilan di organisasi pada waktu dan di tempat yang sesuai/nyaman bagi baik perempuan 

dan laki-laki.

3. Material pelatihan dan informasi dikembangkan berdasarkan tingkat pendidikan dan pengetahuan mengenai kelompok sosio-ekonomi 

yang berbeda.

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

1. Pelatihan mengenai isu yang berhubungan dengan KBG serta faktor resiko yang potensial dalam jumlah yang sama bagi para petugas 

kemanusiaan perempuan dan laki-laki memungkinkan mereka untuk memberi dukungan pada orang yang terkena dampak dan 

mengarahkan  mereka pada informasi yang memadai serta pusat penyuluhan. 

2. Tersedia program untuk memastikan kegiatan yang memberikan penghasilan serta pilihan ekonomi bagi perempuan dan anak perempuan 

sehingga mereka tidak perlu terlibat dalam kegiatan seks yang tidak aman dengan imbalan uang, perumahan, pangan atau pendidikan – 

atau dengan cara lain dihadapkan pada GBV karena secara ekonomi tergantung pada orang lain. 

3. Perempuan dan laki-laki di masyarakat, termasuk para pemimpin desa dan kelompok laki-laki, disadarkan kepekaannya akan kekerasan 

terhadap perempuan dan anak perempuan, termasuk kekerasan dalam rumah tangga.

 Tindakan yang ditargetkan berdasarkan analisa gender

1. Pengorganisasian kampanye untuk menyadarkan publik mengenai hak perempuan dan anak-anak (misalnya hak atas pangan).

2. Kelompok rentan diajarkan mengenai hak atas harta milik mereka (misalnya tanah) untuk meningkatkan daya negosiasi dan menghapus 

hubungan yang bersifat merugikan.  

3. Pemberian dukungan pada mobilisasi sosial untuk meningkatkan kesadaran pada kebutuhan utama (yang praktis dan strategis) dari 

kelompok yang paling rentan sebagai bagian dari proses pemberdayaan mereka 

4. Perbedaan gender diperhatikan dalam infrastruktur dasar dan produktif untuk memastikan keamanan pangan bagi masyarakat yang paling 

rentan. 

Pemantauan dan evaluasi yang didasarkan data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia

1. Persepsi perempuan dan laki-laki tentang perubahan dalam hidup mereka (positif dan negatif) sebagai akibat dari intervensi keamanan 

pangan dicatat dan dampaknya ditangani dalam pemograman.

2. Dilakukan penilaian mengenai perubahan spesifi k yang terjadi dalam sistem sumber penghasilan rumah tangga penerima manfaat yang 

dikepalai oleh perempuan, laki-laki dan anak - anak.

3. Suatu analisa mengenai bagaimana kebutuhan berbeda dari perempuan dan laki-laki dapat dipenuhi dengan lebih efi sien, disiapkan dan 

diinformasikan untuk pembuatan program di masa mendatang.

Koordinasikan tindakan dengan semua mitra

1. Para pelaku dalam sektor anda menghubungi para pelaku di sektor lain untuk mengkoordinasikan isu gender.

2. Sektor/kelompok memiliki rencana aksi gender, telah mengembangkan dan secara teratur mengukur indikator spesifi k-proyek berdasarkan 

daftar isian yang tersedia di dalam Buku Panduan Gender IASC.
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ADALAH HAK SEMUA ORANG ATAS STANDAR KEHIDUPAN 

YANG MEMADAI, TERMASUK PANGAN 

• Pasal 25 dari UDHR dan pasal 11 dari ICESCR menjamin hak 

atas pangan. Prinsip non-diskriminasi, yang dilindungi oleh 

kedua instrumen ini, juga berlaku bagi hak atas pangan. 

• Hak atas pangan terwujud jika setiap perempuan, anak 

perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, sendiri atau dalam 

suatu masyarakat dengan orang lain, senantiasa secara fi sik 

dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang berkualitas, 

memadai dan secara kultural dapat diterima, atau memiliki 

sarana untuk membelinya. Akses seperti itu harus dijamin 

oleh Negara. Hak atas pangan yang memadai tidak akan 

diinterpretasikan dalam arti yang sempit atau terbatas, yang 

menyamakannya dengan suatu paket kalori, protein dan 

nutrisi spesifi k yang minimal. 

GENDER DAN 

DISTRIBUSI 

PANGAN  DI MASA 

DARURAT

D
alam suatu masa darurat, fokus berada 
pada kebutuhan primer dan upaya untuk 
memenuhinya melalui pemberian bantuan 

secepat dan setara mungkin. Masa darurat yang rumit 
memiliki dampak yang berbeda terhadap perempuan 

dan laki-laki dan seringkali merubah dinamika rumah 
tangga. Kita harus peka terhadap kebutuhan dan 
kepentingan  perempuan dan laki-laki yang berbeda dalam 
pendistribusian pangan. Dengan kata lain, perspektif 
gender harus disesuaikan dari dimulainya perancangan, 
pengumpulan data, penilaian kebutuhan serta analisa 
kerentanan, penentuan target, perencanaan program 
dan pengelolaan serta, pada akhirnya, pemantauan dan 
evaluasi. Untuk mencapai hal ini, kita harus:

• memahami konteks budaya dan sosial peran 
perempuan dan laki-laki dalam relasi mereka dengan 
semua aspek intervensi bantuan pangan;

Apakah Anda sudah membaca bagian A?

• memahami bagaimana relasi gender berdampak 
terhadap akses pada pangan serta pengontrolannya;

• memahami keragaman konsumsi pangan, kesehatan 
dan nutrisi antara perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki serta bagaimana faktor ini 
berdampak pada penggunaan pangan mereka;

• menganalisa bagaimana manfaat pangan dan 
intervensi dapat dengan efektif ditargetkan baik bagi 
perempuan maupun laki-laki serta digunakan untuk 
mempromosikan kesetaraan gender; serta

• mengantisipasi setiap dampak negatif yang 
disebabkan oleh bantuan pangan pada perempuan 
dan laki-laki (misalnya, keprihatinan mengenai 
perlindungan bagi perempuan), memahami dinamika 
wewenang di dalam masyarakat serta memastikan 
bahwa struktur kepemimpinan perempuan 
dimengerti. 

KURANGNYA KETERBUKAAN DAN KOMUNIKASI 

MENINGKATKAN RESIKO TERHADAP ORANG YANG DITUJU

Kami harus memberi informasi kepada masyarakat (penduduk 

setempat, para pengungsi, IDP dll) mengenai siapa yang berhak 

atas bantuan pangan, kriteria seleksi, penetapan target serta 

pengaturan distribusi (penentuan waktu, komposisi serta 

ukuran ransum pangan), yang diberi hak dan sebagainya, agar 

intervensi tidak meningkatkan resiko dan ketidak-amanan bagi 

siapapun. Konsultasi dengan berbagai sektor populasi dapat 

membantu untuk mengidentifi kasi sumber resiko potensial 

dan titik awal untuk mengatasi ketegangan secara dini. Selama 

suatu diskusi kelompok fokus di Colombia, misalnya, para 

perempuan melaporkan adanya ketegangan antara mereka 

yang menerima bantuan pangan dan anggota masyarakat lain 

yang tidak menerima pangan, yang mempertanyakan mengapa 

mereka tidak dilibatkan dalam kegiatan bantuan pangan. 
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APA YANG HARUS KITA KETAHUI 

UNTUK MERANCANG DAN 

MELAKSANAKAN SISTEM DISTRIBUSI 

PANGAN YANG RESPONSIF GENDER 

DALAM MASA DARURAT?

Bagaimanakah demografi  populasi?

• Jumlah total rumah tangga/anggota keluarga – dipilah  
sesuai jenis kelamin dan usia.

• Jumlah rumah tangga yang dikepalai perempuan 
dan laki-laki lajang serta jumlah rumah tangga yang 
dikepalai oleh anak (anak perempuan dan anak laki-
laki).

• Jumlah anak yang tidak berpendamping, para lanjut 
usia, cacat, perempuan yang sedang hamil dan 
menyusui.

Bagaimanakah konteks sosial, politik, budaya dan 
keamanan? Apakah yang telah berubah sebagai 
akibat dari masa darurat?

• Bagaimanakah struktur wewenang yang ada (secara 
formal dan non-formal, di dalam masyarakat?)

• Apakah terdapat perbedaan antara posisi/peran serta 
tanggungjawab perempuan dan laki-laki sehubungan 
dengan etnik dan kepercayaan keagamaan mereka?

• Apakah para anggota masyarakat terkena dampak yang 
sama oleh adanya masa darurat? Apakah perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki  terkena 
dampak dengan  cara berbeda? 

• Berapa jumlah orang yang sebelumnya sangat rentan? 
Perubahan apa yang terjadi?

• Bagaimanakah kebiasaan, budaya dan tradisi yang 
membatasi akses serta kontrol atas pangan bagi setiap 
anggota rumah tangga/masyarakat/populasi secara 
luas?

• Jika ada senjata dalam peredaran, siapa yang 
mengontrolnya dan siapa yang paling beresiko? 
Bagaimanakah hal ini berdampak atas akses pada 
pangan?

• Bagaimanakah pembatasan/preferensi pangan yang 
didasarkan atas agama bagi perempuan dan laki-laki di 
dalam masyarakat:

• Bagaimanakah pembatasan/pilihan pangan secara 
budaya bagi perempuan dan laki-laki di dalam 
masyarakat

Bagaimanakah keamanan pangan dan kebutuhan 
nutrisi?

• Apakah pangan tersedia, dapat diakses serta 
digunakan oleh semua anggota rumah tangga/
masyarakat/populasi?

• Bagaimanakah ketidak-setaraan gender berdampak 
pada ketidak-amanan pangan?

• Bagaimanakah pangan dibagi di dalam rumah tangga? 
(distribusi dan konsumsi di dalam rumah tangga: 
siapakah yang makan lebih dahulu?)

• Bagaimanakah status nutrisi dari populasi yang terkena 
dampak (dipilah sesuai  jenis kelamin/usia)?

• Apakah terdapat larangan pangan atau pembatasan 
bagi perempuan, laki-laki, anak di bawah 5 tahun 
dan perempuan  yang sedang hamil dan menyusui? 
Bagaimanakah kebiasaan makan dari populasi secara 
keseluruhan?

• Siapa yang menerima bantuan pangan atas 
nama rumah tangga? Siapa yang menentukan 
penggunaannya? 

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

KESETARAAN GENDER DALAM 

PEMBUATAN PROGRAM  MENGENAI 

DISTRIBUSI PANGAN.

Pastikan kesetaraan dalam menentukan target dan 
registrasi 

• Kumpulkan data dengan memilah jenis kelamin untuk 
perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bantuan 
pangan

• Libatkan perempuan dan laki-laki secara setara dalam 
merencanakan program dan menentukan target

• Analisa dan pahami dampak dari intervensi bantuan 
pangan pada pangan pada perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

• Berkonsultasilah dengan perempuan dan laki-laki 
secara terpisah untuk mengantisipasi dan bahas 
setiap dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh 
intervensi bantuan pangan terhadap pangan terhadap 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki.

• Pastikan bahwa setiap kartu ransum rumah tangga 
untuk pendistribusian pangan gratis dikeluarkan atas 
nama seorang perempuan.

• Registrasi rumah tangga yang menerima bantuan 
pangan untuk dapat memfasilitasi pendistribusian 
yang merata.

• Pastikan bahwa rumah tangga yang dikepalai para 
perempuan dan remaja serta kelompok rentan lain 
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tercakup dalam daftar distribusi pangan.

• Jika poligami dilakukan secara meluas, pastikan bahwa 
para perempuan merupakan penerima bantuan 
pangan untuk mereka sendiri beserta anak-anaknya.

Pastikan partisipasi perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki secara setara dalam 
membuat keputusan dan pengembangan kapasitas

• Nilai peran yang berbeda dari perempuan dan laki-laki 
dalam pengelolaan dan konsumsi pangan, baik pada 
tingkat masyarakat maupun rumah tangga.

• Pastikan partisipasi yang merata antara perempuan 
dan laki-laki dalam pengelolaan pangan dan komite 
penciptaan aset, termasuk pada tingkat posisi 
pimpinan.

• Berikan kesempatan pelatihan kepada perempuan dan 
laki-laki mengenai keterampilan  kepemimpinan dan 
negosiasi. 

• Tentukan faktor yang mungkin akan menghambat 
partisipasi reguler dari perempuan dan laki-laki dalam 
komite, pelatihan atau kegiatan lain dan tangani 
(misalnya sediakan fasilitas perawatan anak, jadwalkan 
pertemuan agar tidak bersamaan dengan waktu 
makan/berdoa secara tradisionil)

Distribusikan bantuan pangan dengan adil

• Pastikan bahwa titik pendistribusian berada sedekat 
mungkin dan mudah diakses oleh para penerima 
bantuan (jarak tidak melebihi 10 km, Standar Sphere).

• Pastikan bahwa pengaturan distribusi (waktu, tempat, 
jadwal, ukuran dan berat dsb.) tidak mendiskriminasikan 
kelompok rentan atau marjinal.

• Atur pendistribusian pangan agar tidak menambah 
beban para perempuan.

• Adopsi tindakan positif untuk memperbaiki diskriminasi 
dalam alokasi sumber daya pangan (misalnya, pastikan 
bahwa anak di bawah 5 tahun, mereka yang sakit 
atau menderita malnutrisi, perempuan hamil dan 
menyusui serta kelompok rentan lain diberi prioritas 
atas pangan.

• Cakup strategi untuk menghindari, memantau 
dan menanggapi kekerasan, termasuk kekerasan 
berdasarkan gender serta eksploitasi dan kekerasan 
seksual, pada semua tahap siklus proyek, misalnya 
pendistribusian di pagi hari agar para penerima dapat 
pulang ke rumah pada siang hari.

• Pastikan bahwa semua orang yang terkait diberi 
informasi lengkap secara merata mengenai intervensi 
bantuan pangan, misalnya ukuran dan komposisi 

ransum, kriteria seleksi penerima bantuan, tempat dan 
waktu pendistribusian, tidak diperlukan pelayanan 
sebagai pengganti penerimaan ransum dan jalur  yang 
tepat untuk melaporkan kasus kekerasan. 

• Dalam berkonsultasi dengan para perempuan, 
antisipasi dan bahas setiap dampak negatif yang 
mungkin timbul di masyarakat dan relasi di dalam 
rumah tangga karena pendistribusian pangan pada 
perempuan dan dikeluarkannya hak atas pangan atas 
nama para perempuan.

• Petimbangkan, jika memungkinkan, pendistribusian 
langsung/yang mudah diakses oleh kelompok yang 
paling rentan dan/atau sediakan sarana transportasi 
untuk kelompok penerima bantuan (misalnya gerobak 
yang dimiliki masyarakat).

• Identifi kasi, bersama dengan masyarakat dan para 
mitra, area yang aman dan mudah diakses untuk 
pendistribusian. 

Pastikan bahwa pemantauan dan evaluasi 
mempertimbangkan isu gender

• Pastikan partisipasi yang sama antara perempuan dan 
laki-laki dalam pemantauan, evaluasi dan peninjauan-
kembali kemajuan serta hasilnya.

• Bersama dengan orang terkait, kembangkan 
instrumen pemantauan dan evaluasi yang secara 
khusus memperhatikan dampak dari pendistribusian 
pangan terhadap kerentanan perempuan dan laki-
laki, termasuk rancangan kuesioner yang memeriksa 
bagaimana kebutuhan akan pangan bagi perempuan 
dan laki-laki telah ditangani. 

• Nilai dampak dari program bantuan pangan pada 
perempuan dan laki-laki (kebutuhan, akses dan 
pengontrolan atas sumber daya, modal fi sik dan modal 
manusia, opsi penghasilan serta sumber penghasilan, 
dll.)

• Berkonsultasilah dengan perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam 
mengidentifi kasi kekurangan  yang masih ada serta 
area peningkatannya. 
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DAFTAR ISIAN UNTUK MENILAI KESETARAAN GENDER DALAM PROGRAM 

DISTRIBUSI PANGAN

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian tindakan di bab ini, dan menyediakan suatu instrumen yang berguna untuk 
mengingatkan para pelaku sektor mengenai isu kunci untuk memastikan kesetaraan gender dalam membuat program.  
Sebagai tambahan, daftar isian, bersama dengan indikator contoh di Bab Dasar, dimaksudkan sebagai suatu basis bagi staf 
proyek untuk mengembangkan indikator yang spesifi k-konteks guna  mengukur kemajuan ketika mencakup isu gender 
ke dalam aksi kemanusiaan.

DAFTAR ISIAN GENDER - DISTRIBUSI PANGAN

Analisa perbedaan gender

1. Penilaian partisipasi perempuan, para anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, mengumpulkan informasi mengenai: 

• peran perempuan, para anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam pembelian pangan;

• pembatasan/preferensi pangan sesuai budaya dan agama bagi perempuan dan laki-laki;

• perbedaan dalam pengontrolanpangan antara perempuan dan laki-laki dan akses pada sumber daya pangan;

• hambatan serelasi dengan budaya, kepraktisan dan keamanan pada perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki  yang 

dapat diperkirakan akan dihadapi dalam mengakses pelayanan.

2. Alasan untuk adanya ketidak-setaraan antara perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki  dianalisa dan dibahas melalui 

pembuatan program.

3. Analisa gender tercermin dari dokumen dan laporan keadaan.

Rancangan pelayanan

1. Pelayanan dirancang untuk mengurangi waktu yang diperlukan para perempuan dan anak-anak untuk menuju, berada dan kembali dari 

tempat pendistribusian pangan (misalnya, pendistribusian diorganisasi dengan jarak waktu yang berbeda untuk menghindari kerumunan 

orang dan waktu tunggu yang lama; untuk memastikan pendistribusian yang tepat waktu dan untuk menghindari waktu tunggu yang lama 

karena menunggu kiriman pangan oleh para mitra).

2. Pelayanan dirancang untuk mengurangi beban para penerima perempuan serelasi dengan penerimaan pangan:

• Titik pendistribusian pangan didirikan sedekat mungkin dengan para penerima;

• Berat paket pangan yang dapat ditangani dan efi sien bagi para perempuan (misalnya, kantung seberat 25 kg vs. 50 kg, dsb).

Akses 

1. Akses perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada pelayanan secara rutin dipantau melalui pemeriksaan di tempat 

(spotcheck),  diskusi dengan masyarakat, dsb. 

2. Hambatan terhadap akses yang adil segera ditangani.

Partisipasi 

1. Perempuan dan laki-laki berperan setara (dalam jumlah dan konsistensi) dalam pembuatan-keputusan, perencanaan, pelaksanaan dan 

pengelolaan program bantuan pangan.

2. Membentuk komite dengan representasi yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk penetapan target, pemantauan dan 

pendistribusian barang pangan serta untuk menentukan kebutuhan kelompok yang rentan/marjinal.

 Pelatihan/Membangun kapasitas

1. Jumlah perempuan dan laki-laki yang sama dipekerjakan dalam program pendistribusian serta memiliki akses yang sama pada pelatihan.

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

1. Baik perempuan maupun laki-laki dilibatkan dalam proses pemilihan tempat pendistribusian yang aman.

2. Distribusi pangan dilakukan oleh suatu tim yang jenis kelaminnya seimbang

3. Di tempat distribusi dibuat “jarak aman” serta jadwal “jalur aman” untuk perempuan dan anak-anak yang menjadi kepala rumah tangga
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4. Distribusi dilakukan di pagi hari untuk memungkinkan para penerima bantuan pulang ke rumah di siang hari. 

5. Keamanan dan kejadian kekerasan dipantau.

Tindakan yang ditargetkan berdasarkan analisa gender

1. Para perempuan ditugaskan sebagai titik awal kontak untuk pendistribusian pangan darurat.

2. Para perempuan adalah pemegang hak atas pangan.

3. Langkah-langkah positif diambil untuk memperbaiki diskriminasi dalam pengalokasian sumber daya pangan (misalnya, pastikan bahwa 

anak di bawah 5 tahun, mereka yang sakit atau menderita malnutrisi, perempuan hamil dan sedang menyusui serta kelompok rentan lain 

diberi prioritas atas pangan).

Pemantauan dan evaluasi yang didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia

1. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia berkaitan dengan cakupan pendistribusian pangan dikumpulkan, dianalisa serta dilaporkan 

secara berkala.

2. Instrumen pemantauan dan evaluasi dikembangkan dengan berkonsultasi dengan para perempuan dan laki-laki di populasi target untuk 

secara khusus memperhatikan dampak pendistribusian pangan atas kerentanan perempuan dan laki-laki, termasuk perancangan kuesioner 

yang melihat bagaimana kebutuhan para perempuan dan laki-laki akan pangan telah ditangani. 

3. Dampak dari program bantuan pangan bagi perempuan dan laki-laki (kebutuhan, akses dan pengontrolan sumber daya, modal fi sik dan 

manusia, opsi penghasilan dan sumber penghasilan, dsb.) dinilai.

4. Berkonsultasi dengan para perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam mengidentifi kasi kekurangan yang masih ada 

dan area perbaikan. 

5. Rencana dikembangkan dan dilaksanakan untuk menangani semua ketidak-adilan serta memastikan akses serta keamanan untuk seluruh 

populasi target.  

Koordinasikan tindakan dengan semua mitra

1. Para pelaku dalam sektor anda menghubungi para pelaku di sektor lain untuk mengkoordinasikan isu gender, termasuk berpartisipasi dalam 

pertemuan reguler dari jaringan gender.

2. Sektor/kelompok memiliki rencana aksi gender, telah mengembangkan dan secara teratur mengukur indikator spesifi k-proyek berdasarkan 

daftar isian yang tersedia di dalam Buku Panduan Gender IASC.
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TANTANGAN MENYUSUI DALAM KONTEKS TRANSISI DAN 

MASA DARURAT

Sebagai akibat gempa bumi di Kashmir, Pakistan di bulan Oktober 

2005, para perempuan seringkali berbagi tempat bernaung 

dengan saudara jauh laki-laki dan/atau laki-laki tanpa relasi 

persaudaraan. Ketiadaan keleluasaan pribadi dan dukungan 

menyebabkan bahwa sejumlah besar perempuan menghentikan 

pemberian susu karena mereka merasa tidak nyaman untuk 

memperlihatkan dada mereka di depan laki-laki. Hal ini 

menekankan kebutuhan mendesak untuk adanya suatu sudut 

untuk menyusui di tempat masa darurat untuk memastikan agar 

kegiatan menyusui dilanjutkan.

• Sementara masih tetap menjadi penjaga anak dan 
tanggungan lain di dalam suatu rumah tangga, para 
perempuan melaksanakan kegiatan tambahan untuk 
mendukung keamanan pangan untuk rumah tangga, 
terutama dalam keadaan di mana para kepala keluarga 
laki-laki tidak ada. Hal ini seringkali mengakibatkan 
terganggunya praktek pemberian makan pada bayi dan 
anak kecil serta kapasitas perawatan yang menurun.

• Laki-laki yang merupakan kepala keluarga tunggal 
mungkin harus meninggalkan struktur dukungan 
normal mereka selama keadaan darurat. Jika mereka 
tidak dapat memasak atau merawat anak kecil, hal ini 
akan mengakibatkan resiko kekurangan nutrisi bagi 
anak-anak tersebut.

• Para laki-laki lajang dan anak laki-laki yang terpisah dari 
keluarga mereka dapat mengalami  resiko kekurangan 
nutrisi jika mereka tidak bisa memasak atau tidak 
memiliki akses pada distribusi pangan. 

TIADANYA KETERAMPILAN MEMASAK – NUTRISI BURUK 

BAGI ANAK LAKI-LAKI

Di suatu perkampungan pengungsi di sebelah utara Kenya, anak 

laki-laki Sudan terpisah dari keluarga mereka. Tidak mengherankan 

bahwa status nutrisi mereka memburuk karena mereka tidak dapat 

memasak ataupun memiliki akses pada pendistribusian pangan. 

GENDER DAN 

NUTRISI DI MASA

DARURAT

M
asa darurat seringkali dicirikan dengan 
malnutrisi tinggi yang merata serta penyakit 
kekurangan bahan gizi mikro akut, yang pada 

gilirannya menuju pada peningkatan resiko kematian 
diantara populasi yang terkena dampak serta secara 
khusus pada kelompok rentan. Para perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki menghadapi 
resiko berbeda serelasi dengan memburuknya status 
nutrisi mereka dalam konteks masa darurat. Kerentanan 
yang berbeda disebabkan karena kebutuhan nutrisi yang 
berbeda maupun karena faktor sosio-budaya serelasi 
dengan gender. Pembuatan program mengenai nutrisi 
yang baik harus sangat memperhitungkan isu gender pada  
semua tahap di siklus proyek – dari penilaian pengikut-
sertaan serta analisa melalui pengamatan, pelaksanaan 
intervensi, pemantauan dan evaluasi.

Bagaimanakah isu gender berdampak pada status 
nutrisi?

• Dalam situasi krisis, di mana persediaan pangan sedikit, 
perempuan dan anak perempuan lebih cenderung 
untuk mengurangi asupan pangan mereka sebagai 
suatu strategi penanganan demi kepentingan para 
anggota rumah tangga yang lain. Hal ini dapat 
berkontribusi pada kekurangan gizi pada perempuan 
dan anak perempuan

• Karena tradisi sosial laki-laki dan anak laki-laki lebih 
diuntungkan dan memperoleh  pangan lebih baik 
daripada perempuan dan anak perempuan

• Para perempuan dapat menghadapi kendala dalam 
mengakses pelayanan kemanusiaan, termasuk pangan, 
sebagai akibat ketidak-amanan, diskriminasi kultural 
dan ruang gerak yang terbatas.

• Para perempuan, terutama mereka yang sedang hamil 
atau menyusui, dapat terkena dampak secara tidak 
proporsional karena kekurangan-gizi, yang disebabkan 
oleh kebutuhan psikologis yang meningkat. Kehamilan 
remaja dapat mengakibatkan kesehatan dan status 
nutrisi yang buruk baik bagi bayi maupun ibunya. 

Apakah Anda sudah membaca bagian A?
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NIGER DAN KEKURANGAN-NUTRISI:  MENGAPA ANALISA GENDER PENTING

Konteks: Selama beberapa dekade, Niger telah menderita dari tingkat tinggi kekurangan-nutrisi, karena praktek pemberian makan kepada bayi 

dan anak kecil yang sub-optimal, yang disebabkan oleh kepercayaan yang sudah berjalan lama dan sudah berakar mengenai ketidak-setaraan 

gender serta status perempuan dan anak perempuan, disamping juga ketidak-pastian pangan dan kemiskinan yang kronis. Serangkaian kejutan 

lingkungan hidup dan ekonomi di negara itu selama beberapa tahun terakhir, memperburuk kelemahan struktural yang ada, yang menyebabkan 

tingkat yang tinggi dalam malnutrisi akut pada anak kecil. Dalam tahun 2005, sebuah survei nutrisi menunjukkan bahwa 22% dari anak di 

bawah tiga tahun menderita kekurangan-nutrisi akut, yang adalah lima kali lebih tinggi daripada anak yang lebih tua (berusia antara 3-5 tahun) 

dimana kejadian kekurangan-nutrisi akut hanyalah 4%. Krisis di Niger adalah krisis pada bayi dan anak kecil. 

Pentingnya perspektif gender dalam analisa dan tanggapan: Penilaian dan evaluasi akhir-akhir ini mengenai tanggapan kemanusiaan 

terhadap krisis malnutrisi di Niger telah menyoroti analisa yang buruk mengenai penyebab struktural dan diperkirakan mengenai malnutrisi di 

daerah tersebut. Secara khusus, praktek yang buruk dalam pemberian makan kepada anak, ketiadaan akses pada pelayanan kesehatan, praktek 

budaya dan ketidak-setaraan gender dalam negeri kurang dicakup ke dalam analisa kerentanan nasional dan pembuatan program selanjutnya. 

Di dalam masyarakat Niger yang patriakhal, perempuan seringkali tidak memiliki akses pada persediaan pangan ataupun mengontrolnya. Pola 

migrasi pekerja lintas-batas musiman oleh anggota rumah tangga laki-laki seringkali meninggalkan para perempuan dengan akses terbatas 

pada toko atau lumbung. 

Pelajaran yang diperoleh: Para rekan kemanusiaan dan perkembangan di daerah itu memberikan tekanan yang lebih tinggi pada pemahaman 

dampak isu gender di dalam analisa kerentanan dan pembuatan program yang benar, yang memungkinkan para perempuan  melanjutkan 

pemeliharaan bayi dan anak kecil, memiliki akses pada pelayanan dan manfaat dari intervensi masa darurat. 

APA YANG HARUS KITA KETAHUI 

UNTUK MERANCANG DAN 

MELAKSANAKAN PROGRAM NUTRISI 

YANG RESPONSIF-GENDER?

Bagaimanakah demografi  populasi?
• Jumlah rumah tangga

• Jumlah para perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki.

• Jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, 
laki-laki dan anak-anak.

• Jumlah orang sesuai usia dan jenis kelamin dengan 
kebutuhan khusus (anak tanpa pendamping, mereka 
yang cacat, sakit, lanjut usia)

• Jumlah perempuan hamil dan yang sedang menyusui

Bagaimanakah konteks sosial, politis, budaya dan 
keamanan? Apakah yang telah berubah sebagai 
akibat dari masa darurat?

• Bagaimanakah struktur kekuasaaan yang ada di 
dalam masyarakat? Apakah para perempuan memiliki 
strukturnya sendiri?

• Bagaimanakah perbedaan antara posisi/peran serta 
tanggungjawab perempuan dan laki-laki sehubungan 
dengan nutrisi?

• Apakah para perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki. telah terkena dampak yang berbeda  
karena masa darurat tersebut?

• Siapakah yang paling beresiko terhadap masalah 

nutrisi? Apakah yang telah berubah sebagai akibat 
adanya krisis?

• Faktor apa (sosial, ekonomi, politis atau keamanan) yang 
membatasi akses pada pangan dan pengontrolannya 
bagi setiap anggota rumah tangga/masyarakat/
populasi?

Bagaimanakah status nutrisi, kesehatan buruk dan 
gambaran kematian yang spesifi k-gender?

• Bagaimanakah data mengenai status nutrisi (< -2 
z-skor berat untuk tinggi) yang  dipilah berdasarkan 
jenis kelamin dan usia mengindikasikan bahwa anak 
perempuan dan anak laki-laki secara disproporsional 
terkena dampaknya? Jika demikian, apakah alasan 
adanya perbedaan ini? 

• Bagaimanakah status nutrisi dari para perempuan 
dalam usia produktif? Bagaimanakah tingkat anemi-
nya?

• Bagaimanakah data kematian (tingkat kematian 
kasar dan tingkat kematian di bawah 5) yang dipisah 
sesuai jenis kelamin mengindikasikan bahwa para 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki jika demikian, apakah alasannya dan mengapa 
demikian keadaannya?

Apakah gender dan penentu-sosial dari malnutrisi?

• Apakah terdapat praktek sosio-kultural, larangan, 
kepercayaan kultural atau praktek perawatan yang 
dapat berdampak dengan cara berbeda pada status 
nutrisi para perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki? 

• Bagaimanakah pangan didistribusikan di dalam rumah 
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antara para perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki?

• Di dalam rumah tangga siapakah yang mengontrol 
sumber daya dan apakah hal ini berdampak pada akses 
pada pangan dan kebiasaan pemberian makan?

• Apakah terdapat perbedaan dalam praktek menyusui 
bagi bayi perempuan atau laki-laki? Apakah terdapat 
dampak yang negatif?

• Apakah dampak negatif pada praktek perawatan 
tradisional yang mungkin terjadi di masa darurat?

Bagaimanakah akses pada pangan dan keamanan 
pangan serta  ketersediaannya?

• Apakah terdapat perbedaan bagi para perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam 
istilah akses pada pangan? 

• Jika anak laki-laki dan para laki-laki dipisahkan dari 
keluarganya, apakah mereka bisa memasak? Apakah 
mereka dapat menyediakan pangan bagi dirinya 
sendiri?

• Jika para perempuan mengepalai rumah tangga/
kelompok keluarga, apakah mereka dapat mengakses 
pangan dengan memadai? Bagaimanakah para 
perempuan dan laki-laki lanjut usia mengakses pangan 
dan apakah keranjang pangan memenuhi kebutuhan 
spesifi k mereka? 

• Bagaimanakah para perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki cacat mengakses pangan 
dan apakah keranjang pangan memenuhi kebutuhan 
spesifi k mereka? 

• Apakah terdapat perubahan dalam pola kerja 
(misalnya karena migrasi, dipindahkan atau konfl ik 
bersenjata) yang mengakibatkan perubahan peran 
dan tanggungjawab di  dalam rumah tangga dan 
memperlambat atau menghambat perempuan atau 
laki-laki tertentu dari akses pada pangan?

• Bagaimanakah intervensi nutrisi sebelum terjadinya 
masa darurat baru-baru ini? Bagaimanakah hal ini 
diorganisasikan dan apakah berdampak dengan 
berbeda pada para perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki?

• Bagaimanakah anak sekolah mengakses pangan ketika 
berada di sekolah?

• Apakah rumah tangga memiliki akses pada sumber 
bahan gizi mikro?

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

KESETARAAN GENDER DALAM 

PEMBUATAN PROGRAM  NUTRISI

Penilaian cepat/basis

• Lakukan penilaian cepat dengan mengikut-sertakan 

para perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan 
laki-laki dari berbagai latar belakang untuk memastikan 
integrasi perspektif gender dalam analisa nutrisi 
awal untuk mengidentifi kasi kelompok yang paling 
beresiko. 

• Cari informasi mengenai kejadian yang berrelasi 
dengan usia dan jenis kelamin  spesifi k mengenai 
penyakit, indikator nutrisi dan keadaan kesehatan.

Tangani nutrisi dan kebutuhan dukungan dari 
kelompok beresiko

• Berkonsultasilah dengan kelompok kunci yang beresiko 
(misalnya para perempuan yang sedang hamil dan 
menyusui) untuk mengidentifi kasi program pemberian 
pangan tambahan yang efektif dan dapat diakses.

• Bentuk sistem pemantauan agar berbagai kelompok 
(sesuai usia dan jenis kelamin) memperoleh manfaat 
dari program nutrisi.

• Beri dukungan, lindungi dan promosikan pemberian 
air susu ibu secara eksklusif serta praktek pemberian 
pangan pada anak kecil melalui pelatihan dari para 
penyedia pelayanan yang tepat serta kampanye 
informasi, disamping pengembangan dan aplikasi 
kebijakan dan pemantauan yang relevan. 

Tangani kekurangan bahan gizi mikro serta 
kebutuhan nutrisi

• Pastikan bahwa kampanye vaksinasi serta penambahan 
vitamin A mencakup para perempuan, anak perempuan 
dan anak laki-laki secara adil. 

• Promosikan Keamanan komoditi bantuan pangan 
untuk memastikan akses yang sama pada pangan 
kaya-bahan gizi mikro.

• Libatkan para perempuan, anak perempuan, anak 
laki-laki dan laki-laki dalam perancangan, pengelolaan 
dan penilaian/pemantauan pelayanan yang berrelasi 
dengan nutrisi serta pengontrolan distribusi 
persediaan.

Mobilisasi dan partisipasi masyarakat

• Libatkan para perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki dalam penilaian pengikut-sertaan, 
dalam menetapkan prioritas kesehatan dan nutrisi, 
merencanakan solusi, kebijakan, intervensi serta 
evaluasi dari awal. 

• Identifi kasi kapasitas serta keterampilan diantara 
populasi yang terkena dampak serta bekerjalah 
bersama mereka untuk membangun berdasarkan 
kapasitas mereka dan kembangkan program nutrisi 
jangka panjang yang didasarkan-atas-masyarakat 
untuk menghidari ketergantungan pada bantuan 
eksternal untuk jangka waktu menengah dan panjang. 
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• Kembangkan program pemantauan nutrisi 
berdasarkan-masyarakat, termasuk distribusi dan 
pemanfaatan pangan di dalam rumah serta latih 
petugas nutrisi masyarakat mengenai dimensi gender 
mengenai kesehatan dan nutrisi. 

Penanganan malnutrisi yang sedang dan akut parah 

• Bentuk pusat pemberian pangan yang mengandung 
pengobatan pada tingkat fasilitas maupun masyarakat 
serta pastikan bahwa terdapat keseimbangan gender 
diantara para petugas kesehatan yang mengelola 
pusat tersebut.

• Laksanakan program pemberian pangan tambahan 
yang ditargetkan dengan mencapai cakupan 
maksimal untuk semuanya melalui distribusi yang 
didesentralisasikan. 

Dukungan teknis dan pembangunan kapasitas

• Dalam tim libatkan sebanyak mungkin perempuan 
dan laki-laki dari populasi yang terkena dampak/

dipindahkan, bila memungkinkan dan dapat 
dibenarkan. 

• Latih para petugas kesehatan dan nutrisi lokal 
mengenai pemberian pelayanan yang sensitif-gender.

• Tinjau-kembali peraturan nasional mengenai berbagai 
aspek nutrisi untuk memastikan kepekaan gender.

• Dalam masa kesiapan darurat, berikan latihan 
ketrampilan terkait dengan gender dan nutrisi. 

Laksanakan survei nutrisi yang mendalam

• Pastikan adanya tim penilai nutrisi yang seimbang 
secara gender, termasuk para penerjemah perempuan. 

• Tinjau-kembali data yang ada mengenai nutrisi dan 
kesehatan untuk memastikan hal tersebut dipilah 
berdasarkan jenis kelamin dan usia, termasuk pengujian 
statistik yang signifi kan

DAFTAR ISIAN UNTUK MENILAI PEMBUATAN PROGRAM KESETARAAN GENDER 

DALAM SEKTOR NUTRISI

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian tindakan dalam bab ini, serta menyediakan instumen yang berguna untuk 
mengingatkan para pelaku sektor isu kunci untuk memastikan kesetaraan gender dalam membuat program. Sebagai 
tambahan, daftar isian, bersama dengan indikator contoh dalam Bab Dasar, berlaku sebagai basis untuk staf proyek untuk 
mengembangkan indikator dalam konteks yang spesifi k untuk mengukur kemajuan dalam melibatkan isu gender ke 
dalam aksi kemanusiaan.

DAFTAR ISIAN GENDER - NUTRISI

Analisa perbedaan gender

1. Informasi mengenai kebutuhan nutrisi, keterampilan memasak serta pengontrolan sumber daya dari perempuan, anak perempuan, anak 

laki-laki dan laki-laki dikumpulkan melalui penilaian dengan pengikut-sertaan. 

2. Alasan adanya ketidak-setaraan dalam tingkat malnutrisi pada perempuan,   anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dianalisa dan 

ditangani melalui pembuatan program. 

3. Kumpulkan informasi mengenai kebudayaan, hambatan praktis dan yang berrelasi dengan keamanan yang dapat diperkiraan akan dihadapi 

perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam mengakses bantuan nutrisi serta tindakan yang diambil untuk menghindari 

hambatan tersebut.

4. Analisa gender tercermin dalam dokumen perencanaan dan laporan situasi.  

Rancangan pelayanan

1. Program pendukung nutrisi dirancang sesuai dengan kebudayaan pangan dan kebutuhan nutrisi dari perempuan (termasuk perempuan 

yang sedang hamil atau sedang menyusui), anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam populasi yang ditargetkan).

Akses 

1. Akses perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada pelayanan secara rutin dipantau melalui pemeriksaan di tempat, 

diskusi dengan komunitas, sedangkan hambatan pada akses kesetaraan segera ditangani. 

Partisipasi 

1. Perempuan dan laki-laki berperan sama dan bermakna dalam pembuatan keputusan serta perancangan, pelaksanaan dan pemantauan 

program. 
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Pelatihan/Membangun kapasitas

1.  Mengadakan kursus pelatihan mengenai nutrisi dan isu gender bagi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

2. Perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama dilatih mengenai pembuatan program nutrisi. 

3. Perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama dipekerjakan dalam program nutrisi.  

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

1. Baik perempuan maupun laki-laki dilibatkan dalam proses pemilihan tempat pendistribusian yang aman.

2. Distribusi pangan dilakukan oleh suatu tim dengan jenis kelaminnya seimbang

3. Di tempat distribusi dibuat “jarak aman” serta jadwal  “jalur aman” untuk para perempuan dan anak yang menjadi kepala rumah tangga

4. Dibuat pengaturan khusus untuk melindungi para perempuan saat pergi dan pulang dari tempat distribusi (misalnya pendampingan 

bersenjata, jika perlu);

5. Memantau keamanan dan kejadian kekerasan.

Tindakan yang ditargetkan berdasarkan analisa gender

1. Pembagian pangan dan tingkat nutrisi yang tidak sama di dalam rumah tangga ditangani melalui dukungan nutrisi disamping program 

untuk menangani alasan penyebab adanya diskriminasi dan untuk pemberdayaan mereka yang didiskriminasi. 

Pemantauan dan evaluasi yang didasarkan pada data terpilah berdasarkan  jenis kelamin dan usia 

1. Mengumpulkan data yang dipisahkan sesuai jenis kelamin dan usia sehubungan dengan cakupan program nutrisi:

• persentasi anak anak perempuan dan lelaku yang berusia antara 6-59 bulan yang tercakup dalam pendistribusian vitamin A;

• persentasi anak anak perempuan dan laki-laki yang berusia di bawah 5 tahun, para perempuan yang sedang hamil dan menyusui dalam 

kelompok target yang tercakup dalam program pemberian pangan tambahan dan perawatan untuk malnutrisi akut menengah;

• persentasi anak laki-laki dan perempuan di bawah 5 tahun yang tercakup dalam surveilans  nutrisi;

• persentasi dari para perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki yang masih tidak mampu  memenuhi kebutuhan nutrisi 

mereka meskipun program nutrisi sedang berlangsung; dan

• Tingkat menyusui eksklusif untuk bayi perempuan dan laki-laki;

2. Rencana dikembangkan dan dilaksanakan untuk menangani ketidak-samaan serta memastikan akses dan keamanan bagi seluruh populasi 

target.  

Koordinasikan tindakan dengan semua mitra

1. Para pelaku dalam sektor anda menghubungi para pelaku di sektor lain untuk mengkoordinasikan isu gender, termasuk berpartisipasi dalam 

pertemuan rutin dari jejaring gender

2. Sektor/kelompok memiliki rencana aksi gender, telah mengembangkan dan secara teratur mengukur indikator spesifi k-proyek berdasarkan 

daftar isian yang tersedia di dalam Buku Panduan Gender IASC.
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GENDER DAN

 KESEHATAN DI MASA 

DARURAT

D
Dalam masa krisis, kesehatan perempuan, anak 
perempuan, laki-laki dan anak laki-laki terkena 
dampak dengan cara yang berbeda. Faktor sosial, 

budaya, biologis meningkatkan resiko yang dihadapi 
perempuan dan secara khusus anak perempuan Data 
yang tersedia memperlihatkan bahwa terdapat ketidak-
setaraan pola gender dalam istilah paparan dan persepsi 
mengenai resiko, kesiapan, respon, serta dampak fi sik dan 
psikologis, termasuk juga kapasitas untuk pulih. 

Perempuan dan anak perempuan seringkali menghadapi 
peningkatan resiko terhadap kekerasan dan mungkin tidak 
dapat mengakses bantuan dan/atau memberitahukan 
kebutuhan mereka. Umumnya mereka tidak cukup 
dilibatkan dalam konsultasi masyarakat dan proses 
pengambil-keputusan dan sebagai akibatnya kebutuhan 
kesehatan mereka seringkali tidak terpenuhi. Laki-laki 
mungkin akan mengalami kerugian lain dalam situasi 
yang berbeda dan yang disebabkan oleh alasan yang 
berbeda dibandingkan dengan perempuan karena adanya 
sosialisasi  peran gender mereka. Sebagai contoh, peran 
laki-laki sebagai pelindung dapat memberikan beban 
tanggungjawab pengambilan resiko yang lebih besar 
pada mereka selama dan setelah suatu bencana. 

Apakah Anda sudah membaca bagian A?

Jika anda sedang memberikan pelayanan kesehatan 
dalam keadaan krisis, pertama-tama anda harus 
memperhitungkan kebutuhan-kebutuhan yang berbeda, 
kedua, kenali hambatan potensial yang mungkin dihadapi 
masyarakat dan ketiga, pastikan bahwa perempuan dan 
laki-laki dapat mengakses pelayanan kesehatan secara 
setara. Proyek dan program kesehatan harus mencakup 
analisa gender dari awal dan pada setiap tahap dari siklus 
proyek. Perempuan dan laki-laki, terutama mereka dari 
kelompok yang rawan dan termajinalisasi/terpinggirkan, 
harus dengan setara  berpartisipasi dalam perencanaan, 
pengelolaan dan pemberian pelayanan kesehatan dalam 
krisis kemanusiaan, dan perempuan harus menjadi bagian 
dari proses pembuatan-keputusan dan pelaksanaan 
pada semua tingkat. Ingat untuk juga memperhatikan 
pandangan/pendapat anak perempuan dan anak laki-laki. 
Koordinasikan dengan mitra kesehatan dan rekan yang lain 
untuk menghindari tumpang tindih dan penggandaan. 

Dengan memahami bahwa tidak mungkin untuk 
mengumpulkan informasi mengenai semua isu yang 
dijabarkan pada halaman berikut ini, adalah penting 
bahwa anda memisahkan data sesuai jenis kelamin dan 
usia serta aplikasikan analisa gender. 
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MENIKMATI PENCAPAIAN TERTINGGI DARI STANDAR KESEHATAN  ADALAH HAK ASASI MANUSIA BAGI SEMUA

• Hak atas kesehatan adalah hak asasi manusia yang sangat penting untuk pelaksanaan hak asasi manusia yang lain. 

• Pasal 25 dari UDHR menetapkan fondasi untuk hak atas kesehatan.

• Pasal 12  dari ICESCR memberikan perlindungan mengenai hak atas kesehatan dalam hukum internasional. Pasal ini memperkenalkan 

persyaratan yang mengikat secara hukum, yang berlaku untuk semua Negara yang meratifi kasinya. Hak tambahan atas perlindungan 

kesehatan bagi kelompok marjinal tercantum dalam perjanjian internasional yang spesifi k-kelompok.

• Hak atas kesehatan merupakan hak yang inklusif, yang mencakup bukan hanya perawatan kesehatan yang tepat waktu dan benar, tetapi 

juga, faktor mendasar lain yang mempengaruhi kesehatan seperti akses pada air yang aman dan dapat diminum serta sanitasi yang 

memadai; kondisi lingkungan dan pekerjaan yang sehat; serta akses pada pendidikan dan informasi serelasi dengan kesehatan, termasuk 

kesehatan seksual dan reproduksi. (ICESCR)

• Data kesehatan dan sosio-ekonomi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin penting untuk identifi kasi serta perbaikan ketidak-setaraan 

dalam kesehatan. (ICESCR)

• Hak atas kesehatan mencakup hak untuk mencari, menerima serta menyampaikan informasi dan ide mengenai isu kesehatan. Namun, 

kemungkinan untuk mengakses informasi tidak boleh menghalangi hak untuk memiliki data kesehatan pribadi diperlakukan secara 

rahasia.

• Hak atas kesehatan mensyaratkan bahwa fasilitas, barang dan pelayanan kesehatan harus tersedia, dapat diakses, dapat diterima dan 

dengan kualitas yang baik. 

• Standar selanjutnya serelasi dengan hak atas kesehatan dari kelompok spesifi k dijabarkan dalam dokumen lain, seperti Prinsip Perlindungan 

Manusia Penderita  Penyakit Mental serta Peningkatan Perawatan Kesehatan Mental dan Deklarasi mengenai Penghentian Kekerasan 

Terhadap Perempuan.

• Berbagai instrumen regional juga mencakup hak atas kesehatan. (Lihat Tabel 1, halaman 82).

APA YANG HARUS KITA KETAHUI 

UNTUK MERENCANAKAN DAN 

MELAKSANAKAN PELAYANAN 

KESEHATAN YANG RESPONSIF 

GENDER?

Bagaimanakah demografi  populasi?

• Jumlah total para anggota rumah tangga/keluarga — 
terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia.

• Jumlah dari rumah tangga yang dikepalai oleh 
perempuan dan laki-laki lajang serta jumlah rumah 
tangga yang dikepalai oleh anak (anak perempuan dan 
anak laki-laki).

• Jumlah anak yang tidak didampingi, para lanjut usia, 
cacat, perempuan hamil dan menyusui. 

Apakah konteks sosial, politik, budaya dan 
keamanan? Apakah yang telah berubah sebagai 
akibat dari masa darurat?

• Apakah terdapat perbedaan antara perempuan dan 
laki-laki di masyarakat/rumah tangga serelasi dengan 
peran, tanggungjawab serta wewenang untuk 
mengambil keputusan? Apakah itu? 

• Dengan cara bagaimana perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki secara berbeda terkena 
dampak krisis? 

Bagaimanakah keadaan kesehatan sebelum keadaan 
darurat? 

• Bagaimanakah informasi kesehatan dasar dan 
bagaimanakah perubahannya setelah terjadinya 
krisis?

• Penyakit apa yang berdampak berbeda antara 
perempuan dan laki-laki dalam konteks krisis?

• Bagaimanakah angka kematian kasar yang terpilah 
menurut jenis kelamin dan usia? Apakah terdapat 
kematian yang tidak proporsional antara perempuan, 
anak perempuan, laki-laki dan/atau anak laki-laki? Jika 
demikian, apakah alasannya?

Bagaimanakah aspek budaya dan keagamaan 
serelasi dengan penyediaan pelayanan kesehatan? 

• Siapa yang memberikan pelayanan kesehatan dan 
kepada siapa? Misalnya, bagaimanakah kepercayaan 
dan praktek lokal mengenai apakah para petugas 
kesehatan laki-laki dapat memberi perawatan kepada 
perempuan?

• Bagaimanakah kepercayaan dan praktek budaya 
mengenai kehamilan dan melahirkan, penanganan 
mayat, perawatan orang sakit, mencuci, penggunaan 
air, memasak, peternakan hewan, serta datang bulan? 
Apakah hal tersebut secara negatif berdampak pada 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki atau laki-
laki?
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• Apakah faktor-faktor linguistik (seperti buta huruf dan 
penggunaan bahasa minoritas atau bahasa-bahasa 
asing), yang dapat mempengaruhi akses kelompok/ 
masyarakat tertentu pada pelayanan perawatan 
kesehatan dan informasi kesehatan (termasuk 
informasi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
kesehatan, seperti akses pada fasilitas air dan sanitasi)? 
Apakah terdapat perbedaan antara perempuan dan 
laki-laki dalam cara berkomunikasi dan/atau akses 
pada informasi?

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

KESETARAAN GENDER DALAM 

PENYUSUNAN PROGRAM DI SEKTOR 

KESEHATAN

Penilaian kebutuhan bersama
Para pelaku kelompok/sektor harus bersama-sama 
melakukan penilaian kesehatan agar dapat menggunakan 
sumber daya dengan efi sien, meningkatkan koordinasi 
dan mengurangi beban masyarakat. 

• Pastikan adanya tim penilai termasuk penilai serta 
penerjemah perempuan

• Kumpulkan dan pisahkan semua data menurut jenis 
kelamin dan usia serta aplikasikan analisa gender.

• Temukan kelompok mana yang sulit dicapai (akses 
fi sik dan sosial) dan/atau termajinalisasi/terpinggirkan, 
serta hambatan yang menghalangi akses.

• Identifi kasi mekanisme respon masyarakat terhadap 
masalah psiko-sosial serta perkuat mekanisme yang 
dapat mendukung para individu, pastikan bahwa 
mereka menghormati standar hak asasi manusia.

• Identifi kasi praktek dan kepercayaan lokal mengenai 
perawatan anggota masyarakat yang sakit, termasuk 
melalui perawatan di rumah. Apakah hal tersebut secara 
khusus membebani perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki?

• Petakan ketersediaan, lokasi, kapasitas serta status 
fungsional dari fasilitas kesehatan serta program 
kesehatan publik, termasuk pelayanan spesifi k-seks 
yang  penting untuk perempuan dan laki-laki (misalnya, 
pelayanan kesehatan ibu dan anak serta pelayanan 
kesehatan reproduksi untuk laki-laki).

• Pastikan perlindungan maksimal bagi fasilitas seperti 
itu (misalnya, penerangan di  daerah itu serta jalan 
setapak menuju tempat tersebut; penyediaan transport 
dan/atau pendamping, apabila memungkinkan)

• Identifi kasi para profesional kesehatan terlatih yang ada 
(para dokter, perawat, bidan dll.) di masyarakat (dengan 

mengingat bahwa mungkin mereka tidak bekerja 
karena hancurnya/penutupan fasilitas atau tanggung 
jawab terhadap keluarga yang mengharuskan 
mereka tinggal di rumah) dan upayakan agar mereka 
dapat bekerja kembali, termasuk melalui persediaan 
transportasi, tindakan pengamanan, perawatan anak 
serta jadwal bekerja yang fl eksibel sesuai kebutuhan. 

• Susun suatu inventaris mengenai kelompok lokal 
serta  stake holder kunci di sektor kesehatan, termasuk 
kelompok kerja gender, para dukun tradisional, 
organisasi perempuan, dsb., untuk mengetahui apa 
yang dikerjakan, di mana, oleh siapa dan untuk siapa. 

• Nilai ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis, 
misalnya tersedianya Kotak  Paket Obat Darurat Terbaru  
(NEHK – New Emergency Health Kit), untuk memberikan 
pelayanan kesehatan dasar bagi perempuan dan laki-
laki. 

• Pastikan tersedianya protokol yang standar, petunjuk 
dan buku pedoman sesuai dengan pedoman 
international terkini serta pahami apakah hal ini 
mencakup penyediaan akses yang setara bagi 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki pada pelayanan serta manfaatnya. Jika tidak, 
terapkan standar internasional. 

• Lakukan penilaian kualitatif untuk menentukan persepsi 
mengenai pelayanan kesehatan yang disediakan 
bagi masyarakat serta identifi kasi rekomendasi untuk 
menangani keprihatinan mereka. 

Mobilisasi serta partisipasi masyarakat
• Sejak dari awal, libatkan perempuan, anak perempuan, 

anak laki-laki dan laki-laki, termasuk mereka yang 
termasuk kelompok rentan, dalam penilaian kesehatan, 
penentuan prioritas, perancangan program, intervensi 
dan evaluasi. 

• Analisa, bersama dengan masyarakat melalui penilaian 
partisipatif, dampak dari krisis kemanusiaan terhadap 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki untuk mengidentifi kasi kebutuhan kesehatan fi sik 
dan mental serta untuk memastikan akses yang setara 
pada pelayanan dan manfaat kesehatan.

• Sediakan dukungan perawatan anak untuk 
memungkinkan perempuan dan laki-laki — orang 
tua tunggal yang mengepalai rumah tangga — untuk 
berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan. 

Penyediaan pelayanan kesehatan

• Ikut-sertakan dengan aktif perempuan dan laki-laki 
dari masyarakat dan tenaga kerja kesehatan, juga 
mereka yang termasuk kelompok rentan, secara 
setara dan pada semua tingkat dalam perancangan 
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serta pengelolaan pemberian pelayanan kesehatan, 
termasuk distribusi persediaan. 

• Pastikan strategi pemberian pelayanan kesehatan yang 
terkoordinasi dan ditujukan pada kebutuhan kesehatan 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki. Misalnya:

o Sediakan Paket Pelayanan Awal Minimal (MISP – 
Minimum Initial Service Packages), agar perempuan 
dan laki-laki serta remaja laki-laki dan perempuan 
memiliki akses terhadap prioritas kesehatan seksual 
dan reproduksi, pada hari-hari dan minggu-minggu 
awal dari keadaan darurat baru, serta pelayanan 
kesehatan seksual dan reproduksi komprehensif, 
termasuk yang berrelasi dengan pelayanan 
Kekerasan Berbasis Gender, setelah situasi stabil. 

o Pastikan pencegahan dan respon terhadap 
Kekerasan Berbasis Gender  sebagaimana dijelaskan 
dalam Pedoman IASC mengenai intervensi Kekerasan 
berbasis Gender dalam situasi Kemanusiaan: 
Berfokus pada Pencegahan dari dan respon terhadap 
Kekerasan Seksual dalam Keadaan Darurat, termasuk 
pengobatan, rujukan dan dukungan untuk korban 
Kekerasan Berbasis Gender.

o Sediakan dukungan sosial dan psikologis yang  
sesuai dengan budaya bagi perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki (Pedoman 
IASC menyusul). 

o Pastikan adanya keleluasaan pribadi untuk 
konsultasi kesehatan, pemeriksaan dan perawatan. 

o Pastikan pencakupan metode pengawasan serta 
pencegahan HIV/AIDS; dengan perhatian khusus 
untuk merespon Kekerasan Berbasis Gender dan 
resiko kesehatan atas perempuan, seperti infeksi 
menular seksual (IMS) seksual (STI – Sexually 
Transmitted Infections), termasuk HIV/AIDS. 

o Distribusikan kit kesehatan darurat baru untuk  
persalinan yang aman dan bersih serta perawatan 
darurat kebidanan (Kit persalinan bersih di rumah 
dari UNFPA, Bidan kit dari UNICEF, kit kebidanan 
dan bedah dari UNICEF), pembalut untuk para 
perempuan, kondom untuk perempuan dan laki-laki, 
kit pencegahan pasca paparan (PEP  - post-exposure 
prophylactic) jika diperlukan, uji kehamilan dan 
kontrasepsi darurat.

o Rekrut dan pekerjakan para petugas kesehatan 
lokal, perempuan maupun laki-laki

o Latih dan mobilisasi para dukun beranak.

o Pastikan kesempatan dan tarif pembayaran yang 
sama bagi perempuan dan laki-laki dalam sektor 
kesehatan.

o Pastikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki 
kesempatan yang sama untuk pembangunan 
kapasitas serta mendapat pelatihan mengenai 
isu kesehatan; sediakan perawatan anak atau 
dukungan keluarga untuk memungkinkan mereka 
berpartisipasi

o Sebarkan pesan pencegahan HIV/AIDS dengan 
fokus khusus pada laki-laki, para anggota angkatan 
bersenjata yang masih aktif atau yang telah 
didemobilisasi, IDP serta para pengungsi.

Advokasi, informasi dan pendidikan kesehatan 

• Lakukan advokasi untuk adanya kesetaraan distribusi 
(sesuai kebutuhan) serta akses pada sumber daya 
(manusia, keuangan, teknologi, logistik dan persediaan 
medis) dalam sektor kesehatan untuk merespon 
kebutuhan kesehatan bagi perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

• Pastikan tenaga kesehatan (perempuan dan laki-
laki) terwakili secara memadai dalam kelompok tema 
gender, kelompok kerja Kekerasan Berbasis Gender  
dan kumpulan/sektor kesehatan  IASC.

• Kembangkan dan laksanakan strategi komunikasi 
untuk menyoroti resiko kesehatan spesifi k yang 
berdampak pada perempuan dan laki-laki, termasuk 
menjadikan remaja perempuan dan laki - laki sebagai 
target.

• Sediakan informasi dalam bahasa lokal bagi perempuan 
dan laki-laki mengenai ketersediaan pelayanan 
kesehatan fi sik dan mental serta lokasinya. Pastikan 
bahwa semua anggota masyarakat yang sulit dicapai 
dan rentan benar-benar mengetahui adanya pelayanan 
tersebut dan bagaimana mereka akan memperoleh 
manfaat dari mengakses dan memanfaatkannya.

• Bekerjalah dengan media, masyarakat sipil dan mitra 
organisasi untuk meningkatkan kesadaran akan 
kesehatan, dengan menjadikan target peristiwa 
kesehatan khusus, seperti pembukaan fasilitas 
kesehatan yang baru, tempat pengumpulan air, dsb., 
sebagai titik awal. 

• Lakukan advokasi untuk merekrut and memperkerjakan 
perempuan dan laki-laki dari semua tingkatan.

Monitoring, pelaporan dan evaluasi
• Kumpulkan dan laporkan data terpilah berdasarkan  

jenis kelamin dan usia serta terapkan suatu analisa 
gender

• Libatkan perempuan dan laki-laki, termasuk mereka 
yang tergolong kelompok rentan, dalam proses 
pemantauan  dan evaluasi.

• Sampaikan hasilnya kepada semua stakeholder, 
termasuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki dalam populasi target. 
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DAFTAR ISIAN UNTUK MENILAI KESETARAAN GENDER DALAM PENYUSUNAN 

PROGRAM DI SEKTOR KESEHATAN

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian kegiatan di bab ini, dan merupakan  instrumen yang berguna untuk 
mengingatkan para pelaku sektor mengenai isu kunci untuk memastikan penyusunan program dengan kesetaraan 
gender. Sebagai tambahan, daftar isian bersama dengan contoh indikator dalam Bab Dasar, digunakan sebagai basis bagi 
staf proyek untuk mengembangkan indikator dengan konteks-spesifi k untuk mengukur kemajuan dalam pencakupan isu 
gender ke dalam aksi kemanusiaan.

DAFTAR ISIAN  KESEHATAN – GENDER

Analisa perbedaan gender

1. Rasio berimbang antara penilai dan penerjemah perempuan dan laki-laki.

2. Rasio berimbang antara perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki yang berpartisipasi dalam penilaian/assessment.

3. Rasio berimbang antara perempuan dan laki-laki yang dikonsultasi berkonsultasi mengenai kebutuhan kesehatan mereka. 

4. Data berikut ini tersedia dan suatu analisa gender diterapkan: 

• tingkat kematian karena sebab-spesifi k yang terpilah berdasarkan usia dan jenis kelamin

• tingkat kasus fatal yang terpilah berdasarkan usia dan jenis kelamin

• rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, laki-laki dan anak (perempuan atau laki-laki)

• struktur sosial, termasuk posisi kewenangan/pengaruh, serta peran para perempuan dan laki-lak kelompok dengan kebutuhan spesifi k 

(termasuk mereka yang cacat secara fi sik atau mental), terpilah berdasarkan usia dan jenis kelamin

Rancangan pelayanan
1. Waktu, pengadaan staf dan lokasi pelayanan kesehatan memastikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk 

mengaksesnya.

2. Strategi serta fasilitas pemberian perawatan kesehatan ditujukan pada kebutuhan kesehatan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 

dan laki-laki dengan setara.

3. Persentasi fasilitas kesehatan dengan infrastruktur dasar, peralatan, perbekalan,  persediaan obat-obatan, ruang dan staf yang berkualifi kasi 

untuk pelayanan kesehatan alat reproduksi, termasuk pengiriman serta pelayanan perawatan kebidanan darurat (sebagaimana diindikasikan 

dalam Paket Pelayanan Awal Minimal/MISP)

4. Persentasi dari fasilitas kesehatan, menyediakan perawatan yang menjamin kerahasiaan untuk penyintas/korban kekerasan seksual sesuai 

dengan buku pedoman Gender IASC.

5. Rasio penyedia pelayanan kesehatan, terpilah berdasarkan profesi, tingkatan dan jenis kelamin.

Akses 

1. Proporsi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki yang memiliki akses pada material kebersihan (termasuk fasilitas 

pembuangan di tingkat rumah tangga bagi perempuan).

2. Proporsi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki yang memiliki akses persediaan air yang aman

3. Proporsi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki yang memiliki akses bantuan pangan

4. Proporsi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki yang memiliki akses layanan kesehatan. 

Partisipasi 

1. Rasio seimbang antara perempuan dan laki-laki yang berpartisipasi dalam perancangan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi tanggapan 

kesehatan kemanusiaan.

2. Rasio seimbang antara perempuan dan laki-laki dalam fungsi pembuatan keputusan

3. Rasio seimbang dari perempuan dan laki-laki lokal yang direkrut/dipekerjakan/diatur dalam sektor kesehatan

4. Rasio seimbang dari perempuan dan laki-laki internasional yang direkrut/dipekerjakan/diatur dalam sektor kesehatan

5. Perempuan dan laki-laki secara teratur berpartisipasi dalam pertemuan atau kegiatan kelompok
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Pelatihan/Peningkatan kapasitas

1. Jumlah perempuan dan laki-laki dari masyarakat yang seimbang/proporsional, yang dilatih untuk dapat memberikan perawatan 

kesehatan

2. Jumlah perempuan dan laki-laki dari masyarakat yang seimbang/proporsional yang diberi kesempatan bekerja dalam sektor kesehatan 

setelah mengikuti pelatihan. 

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender

1. Akses 24 jam pada pelayanan kekerasan seksual.

2. Staf memahami dan mematuhi  kerahasiaan medis.

3. Staf dilatih mengenai penanganan klinis perkosaan.

4. Mekanisme rujukan kerahasiaan untuk kesehatan dan pelayanan psiko-sosial untuk korban perkosaan

5. Kampanye informasi bagi laki-laki dan perempuan mengenai resiko kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh kekerasan seksual   

Tindakan yang ditargetkan berdasarkan analisa gender

1. Laki-laki, yang masih aktif atau anggota angkatan bersenjata/keamanan yang baru didemobilisasi, mereka yang harus pindah serta para 

pengungsi merupakan target untuk pesan HIV/AIDS

2. Strategi komunikasi dikembangkan dan dilaksanakan untuk menyoroti resiko kesehatan spesifi k yang berdampak pada perempuan dan 

laki-laki, disamping juga para remaja perempuan dan laki - laki , yang menjadi target.

Monitoring dan evaluasi berdasarkan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia

1. Data mengenai demografi , kematian, kesakitan serta pelayanan kesehatan secara rutin dikumpulkan, dipilah serta dilaporkan berdasarkan 

usia dan jenis kelamin dengan menerapkan analisa gender.

2. Persentasi dari laporan penilaian/assessment partisipatif yang mengangkat kebutuhan perempuan, laki-laki, remaja putra, remaja putri 

secara setara.

3. Pemantauan formal dan mekanisme evaluasi partisipatif yang melaporkan dampak kesehatan dari krisis kemanusiaan pada perempuan, 

anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki.

Koordinasikan tindakan dengan semua mitra

1. Para pelaku dalam sektor anda berrelasi dengan para pelaku di sektor lain untuk mengkoordinasikan isu gender, termasuk berpartisipasi 

dalam rutin dalam jejaring gender.

2. Sektor/kelompok memiliki rencana aksi gender, telah mengembangkan dan secara teratur mengukur indikator spesifi k-proyek berdasarkan 

daftar isian yang tersedia di dalam Buku Panduan Gender IASC.
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Tabel 1: Informasi lebih lanjut mengenai Hak atas Kesehatan dalam Kerangka Hukum 
Internasional 

PERJANJIAN PASAL

Perjanjian Internasional mengenai Hak Ekonomi, Sosial dan 

Kebudayaan (ICESCR- International Covenant on Economic Social 

and Cultural Rights)

Pasal 12: perlindungan dasar mengenai hak atas kesehatan dalam 

undang-undang internasional

Konvensi Internasional mengenai Penghapusan Semua Bentuk 

Diskriminasi Ras (CERD – Convention on the Elimination of All 

Forms of Racial Discrimination)

Pasal 5: perlindungan bagi kelompok ras dan etnik serelasi dengan 

“hak atas kesehatan publik (dan) perawatan medis”

Konvensi mengenai Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi 

terhadap Perempuan (CEDAW – Convention on the Elimination of 

All Forms of Discrimination against Woman)

Pasal 11, 12 dan 14: perlindungan bagi hak perempuan atas 

kesehatan

Konvensi mengenai Hak Anak (CRC – Convention on the Rights of 

the Child)

Pasal 24: hak atas kesehatan bagi anak

Pasal 3, 17, 23, 25, 32 dan 28: perlindungan khususnya bagi 

kelompok anak rentan

Berbagai instrumen regional yang mencakup hak atas kesehatan Piagam Sosial Eropa, Piagam Afrika mengenai Hak Asasi Manusia 

dan Rakyat serta Protokol terhadap Piagam Afrika mengenai Hak 

Asasi Manusia dan Rakyat mengenai Hak Perempuan di Afrika, 

Protokol Tambahan pada Perjanjian Amerika mengenai Hak Asasi 

Manusia (Protokol San Salvador)

7.  United Nations Children’s Fund (UNICEF). Mainstreaming Gender in Unstable Environments. New York, 2005.
 http://www.reliefweb.int/library/GHARkit/fi les/GenderInUnstableEnvironments.pdf

8.  United Nations Population Fund (UNPFA). The State of the World Population. “Protecting Women and Young People in 
Humanitarian Crises.” 2005. 

 http://www.unfpa.org/swp/2005/english/ch8/index.htm

9.  United Nations Food and Agriculture Organization (FAO). Emergency and Rehabilitation Programmes: Does Gender 
Matter? Rome, 2005. 

 http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_fi le=/docrep/007/y5834e/y5834e0a.htm

10.  World Health Organization (WHO). Gender Considerations in Disaster Assessments. Geneva, 2005.
 http://www.who.int/gender/other_health/en/gwhdisasterassessment.pdf

11. WHO. Reproductive health during confl ict and displacement. Geneva, 2000. 
 http://www.who.int/reproductive-health/publications/confl ict_and_displacement/index.htm

12.  WHO. UNAIDS Inter-Agency Task Team on Gender and HIV/AIDS. Resource pack on gender and HIV/AIDS. Geneva, 2005.
 http://smartsite.kit.nl/net/KIT_Publicaties_output/publication_details.aspx?ItemID=1868

13.  WHO/UNHCR/UNFPA. Clinical management of rape survivors: Developing protocols for use with refugees and internally 
displaced persons, revised edition. 2004.

 http://www.who.int/reproductive-health/publications/clinical_mngt_survivors_of_rape/index.html
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GENDER DAN 

SUMBER PENGHASILAN  

DI MASA DARURAT

D
alam krisis kemanusiaan, terdapat kesempatan 
yang penting untuk mendukung pemulihan dini 
dari populasi yang terkena dampak, menciptakan 

basis untuk kemandirian serta intervensi pengembangan 
di masa yang akan datang. Dengan secepat mungkin  
merencanakan intervensi pemulihan diri pada masa 
kedaruratan, anda dapat mengalihkan resiko pemberian 
bantuan menjadi suatu alternatif pengembangan 
dan tatanan sosial masyarakat dengan lebih mudah 
dilindungi dan disusun kembali.  Menyediakan dukungan 
pemulihan dini juga merupakan kesempatan penting 
untuk mempromosikan kesetaraan gender dan untuk 
membangun kembali dengan lebih baik, dengan cara 
penggunaan kesempatan pada kapasitas semua sektor 
di masyarakat dan membentuk kembali peran sosial atas 
kesetaraan gender yang lebih besar. Dukungan pada 
sumber penghasilan merupakan satu contoh intervensi 
pemulihan dini dalam situasi kemanusiaan. 

Strategi sumber penghasilan ditujukan pada 
pengembangan kepercayaan diri. Intervensi sumber 
penghasilan harus dirancang dan dilaksanakan untuk sejak 
dini memperkuat kapasitas produktif perempuan dan laki-
laki, ketika sangat diperlukan, dan untuk mempromosikan 
kemandirian. 

Suatu sumber penghasilan mengacu pada kemampuan, 
aset serta strategi yang digunakan orang untuk dapat 
hidup; yaitu, untuk memperoleh pangan dan kepastian 
penghasilan melalui berbagai kegiatan ekonomi. Program 
sumber penghasilan mencakup suatu jangkauan isu, 
termasuk pendidikan non formal, pelatihan kejuruan dan 
program pelatihan keterampilan, proyek penempatan 
karyawan magang, skema mikro-kredit, program 
pertanian, proyek pembayaran untuk hewan serta program 
mempekerjakan diri sendiri dan pemberian pekerjaan. 

Apakah Anda sudah membaca bagian A?

HAK ASASI MANUSIA SERelasi DENGAN SUMBER 

PENGHASILAN

Istilah sumber penghasilan didefi nisikan sebagai kemampuan, 

aset dan strategi yang digunakan orang untuk dapat hidup. 

Standar hak asasi manusia dengan relevansi khusus untuk 

memastikan sumber penghasilan yang memadai adalah hak 

untuk memperoleh standar penghasilan yang layak, termasuk 

pengamanan dalam hal tuna-karya atau ketiadaan sumber 

penghasilan yang lain (UDHR dan ICESCR); hak untuk bekerja, 

termasuk hak semua orang untuk memperoleh kesempatan 

guna memperoleh penghasilan dengan pekerjaan yang dipilih 

atau diterima secara bebas, dan hak atas kondisi pekerjaan yang 

benar dan menguntungkan, termasuk kondisi bekerja yang aman 

dan gaji yang adil serta imbalan yang sama untuk pekerjaan 

dengan nilai yang sama serta bahwa perempuan dijamin kondisi 

pekerjaan yang tidak lebih rendah daripada yang dinikmati laki-

laki (UDHR, ICESCER, CEDAW).

Terlepas dari standar hak asasi manusia tersebut, hal berikut 

ini hendaknya diingat sebagai prinsip ketika mempromosikan 

sumber penghasilan dalam keadaan kemanusiaan:

• Strategi untuk memungkinkan orang mengamankan sumber 

penghasilan harus diformulasikan melalui suatu proses 

pengikut-sertaan, yang melibatkan orang-orang terkait.

• Informasi mengenai sarana untuk memperoleh akses pada 

pekerjaan harus dapat diakses oleh semuanya.

• Perempuan harus dijamin kesetaraan hak atas pelatihan dan 

pendidikan untuk meningkatkan kemampuan teknis mereka 

dan hak untuk mengakses kredit dan pinjaman.

• Kegiatan yang mendatangkan penghasilan harus benar 

secara kultural dan konsisten dengan martabat individunya. 

• Seseorang jangan dipaksa untuk bekerja atau menyediakan 

pelayanan yang lain, di bawah ancaman suatu hukuman. 

• Harus terdapat pengamanan untuk memastikan bahwa 

anak perempuan dan laki-laki tidak diharuskan melakukan 

pekerjaan yang mungkin akan penuh resiko atau berbahaya 

bagi kesehatan atau perkembangan fi sik, mental, spiritual, 

moral atau sosial dari anak tersebut.

ati
Comment on Text
BERKAITAN 
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keterampilan perempuan di sektor yang non 
tradisional, yang sangat diminati karena  kebutuhan 
rekonstruksi pasca krisis (seperti pekerjaan tukang 
kayu  dan mematri) dapat memberikan alternatif yang 
lebih menguntungkan. 

• Pertimbangan khusus harus diberikan pada 
pembagian pekerjaan berdasarkan gender, strategi 
pertanggungjawaban dan penanganan di dalam 
rumah tangga. Ketika merancang kegiatan yang 
mendatangkan penghasilan yang ditargetkan bagi 
perempuan, perhatian khusus harus diberikan pada 
tanggungjawab keluarga dan rumah tangga yang telah 
mereka pikul. Teknologi hemat pekerjaan dan energi 
dapat menjadi sangat efektif untuk meningkatkan 
partisipasi perempuan dalam inisiatif pelatihan dan 
sumber penghasilan. Menyediakan suatu bentuk dari 
perawatan anak di masyarakat yang diasosiasikan 
dengan kesempatan pelatihan kejuruan juga 
merupakan strategi yang berguna dalam hal ini. 

Sebagai contoh sesuai dengan kajian World Bank di Sierra 

Leone, upaya cepat pasca konfl ik untuk merehabilitasi sektor 

pertanian terhambat karena penggunaan pendekatan rumah 

tangga, berdasarkan kebutuhan yang dinyatakan oleh para 

kepala keluarga — seringkali laki-laki. Karena perempuan 

dan laki-laki menanam hasil pertanian yang berbeda, dan oleh 

karena itu membutuhkan peralatan dan bibit yang berbeda, 

CARE menawarkan bibit kepada semua orang dewasa, dan 

bukan kepada kepala keluarga. Pendekatan ini memungkinkan 

para perempuan memperoleh bibit untuk kacang tanah, 

hasil pertanian perempuan di Sierra Leone, dengan potensi 

pemberdayaan tambahan, karena secara tipikal ditukar dengan 

penjualan kecil-kecilan. 

Program sumber penghasilan di masa darurat 
menyediakan kesempatan yang penting untuk 

mempromosikan standar yang lebih tinggi dari 

kesetaraan gender dalam kehidupan ekonomi, 
dengan mempertegas peran perempuan sebagai agen 
ekonomi dan dengan mempromosikan akses yang sama 
pada sumber daya produktif serta pada mekanisme 
pengambilan-keputusan.

APA YANG HARUS KITA KETAHUI 

UNTUK MERANCANG DAN 

MELAKSANAKAN PROGRAM YANG 

RESPONSIF GENDER UNTUK SUMBER 

PENGHASILAN DI MASA DARURAT?

Bagaimanakah demografi  populasi?

• Jumlah total dari anggota rumah tangga/keluarga  - 
terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia.

• Jumlah keluarga yang dikepalai perempuan atau laki-
laki lajang serta jumlah keluarga yang dikepalai oleh 
anak (anak perempuan dan anak laki-laki).

Berikut ini adalah beberapa isu yang harus dipertimbangkan 
ketika merancang dan melaksanakan program sumber 
penghasilan yang tanggap gender di masa darurat:

• Perempuan dan laki-laki memiliki sumber daya 

berbeda yang tersedia bagi mereka dalam keadaan 
krisis, dan akan mencari strategi yang berbeda untuk 
mempertahankan hidup. Adalah sangat penting 
memahami dan mempertimbangkan perbedaan 
ini ketika mendukung strategi sumber penghasilan. 
Secara umum, individu dengan akses yang lebih 
besar pada sumber daya dan mobilitas yang lebih 
baik memiliki pilihan dengan keragaman yang lebih 
luas. Seringkali, para perempuan memiliki akses yang 
berbeda — tetapi mungkin lebih sedikit — pada 
aset sumber penghasilan daripada laki-laki dan 
akan terpaksa mengadopsi strategi bertahan hidup 
untuk mana mereka kurang diperlengkapi atau tanpa 
pelatihan. Dalam situasi krisis yang berkepanjangan, 
perempuan yang menjadi pekerja seks komersial atau 
mengalami kekerasan seksual sebagai imbalan untuk 
sarana sumber penghasilan merupakan contoh tragis 
dari situasi ini.

• Krisis umumnya meningkatkan beban perawatan bagi 

perempuan. Pada waktu yang bersamaan, diskriminasi 
yang didasarkan pada gender dapat menurunkan 
akses mereka pada sumber daya produktif seperti 
kredit, komoditi bantuan, bibit, peralatan dan tanah 
produktif semakin sulit diperoleh. Sebagai tambahan, 
kehilangan para anggota keluarga dan pasangan, 
secara khusus, dapat menjadi situasi pengasingan dan 
diskriminasi bagi perempuan dan rumah tangga yang 
dikepalai oleh perempuan. 

Sebagai contoh, mayoritas dari mereka yang hilang atau 

meninggal di Banda Aceh setelah Tsunami adalah perempuan. 

Dalam struktur yang dibentuk untuk mereka yang selamat, laki-

laki melebihi perempuan, dan oleh karena itu beban perawatan 

perempuan sangat meningkat setelah krisis. 

• Pendekatan yang sensitif gender pada program sumber 
penghasilan mencakup suatu pemahaman mengenai 
perangkat keterampilan, kebutuhan, kerentanan 

dan tanggungjawab yang berbeda dari perempuan, 
laki-laki, para anak perempuan dan laki-laki remaja. 
Pada saat yang bersamaan, suatu pendekatan yang 
sensitif gender juga menciptakan ruang untuk 
menantang ketidaksetaraan gender dalam akses 
dan pengontrolan sumber daya. Seringkali, program 
pelatihan kejuruan bagi perempuan yang dibangun di 
atas keterampilan tradisional mereka yang ada, tanpa 
mempertimbangkan potensi adanya persaingan yang 
berlebihan dan kejenuhan pasar di dalam masyarakat. 
Program yang mengimbangi promosi pekerjaan 
tradisional bagi perempuan dengan membangun 
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• Jumlah anak tanpa pendamping, orang lanjut usia, 
orang cacat, perempuan hamil dan perempuan yang 
sedang menyusui.

Jenis akses dan pengawasan aset sumber 
penghasilan apa yang dimiliki oleh perempuan dan 
laki-laki dan bagaimana hal tersebut telah terkena 
dampak masa darurat?

• Apakah aset utama (tanah, bibit, ternak, peralatan, 
akses pada pasar) yang dibutuhkan untuk suatu 
sumber penghasilan jangka panjang dan bagaimana 
hal tersebut telah terkena dampak masa darurat? 
Bagaimanakah dampak yang berbeda pada perempuan 
dan laki-laki berdasarkan akses serta pengawasan 
mereka terhadap sumber daya tersebut? 

• Jenis agrikultur, pertanian, perikanan, perdagangan 
dan persediaan pangan apa yang ada sebelum masa  
darurat? Peran apa yang dimainkan para perempuan 
dan laki-laki dalam sektor ini?

• Bagaimanakah praktek mengenai kepemilikan 
dan distribusi tanah agrikultur? Secara khusus, 
bagaimanakah praktek mengenai hak properti dan 
warisan untuk perempuan? 

• Jenis keterampilan apa yang dimiliki perempuan? Pada 
laki-laki? Apakah kebutuhan pelatihan keterampilan 
yang mereka perlukan?

Bagaimanakah peran dan praktek budaya dan sosial 
secara normal pada perempuan dan laki-laki yang 
ada sebelum terjadinya masa darurat?

• Peran apa yang dimainkan oleh perempuan, para anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam pertanian 
dan kegiatan produktif yang lain?

• Siapa yang memiliki wewenang pengambilan 
keputusan serelasi dengan aset produktif dan biaya 
rumah tangga?

• Siapa yang bertanggungjawab atas pertanian, 
pengumpulan, penjualan di pasar, menyimpan 
persediaan, memasak?

• Kegiatan, tugas dan pekerjaan jenis apa yang dilarang 
bagi perempuan dan atau laki-laki oleh kebiasaan 
lokal?

• Bagaimanakah sumber daya dialokasikan di dalam 
rumah tangga? Siapakah yang memiliki wewenang 
pengambilan keputusan yang paling banyak?

• Apakah terdapat praktek yang mendiskriminasikan 
perempuan, rumah tangga yang dikepalai perempuan, 
orang lanjut usia dan orang cacat? 

Bagaimanakah beban pekerjaan, tanggungjawab 
serta peran gender telah berubah sebagai akibat 
masa darurat?

• Berapa banyak waktu yang dipergunakan perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki untuk 
pekerjaan yang tidak menghasilkan uang (tidak dibayar)  
seperti (mengambil air, memasak, mengumpulkan 
kayu bakar, perawatan anak, mencuci pakaian)?

• Apakah  perempuan atau laki-laki masih 
mempraktekkan bentuk tradisional dalam 
memperoleh penghasilan? Jika tidak, apakah 
dampaknya terhadap perempuan dan laki-laki?

• Apakah perempuan atau laki-laki memikul lebih 
banyak tanggungjawab untuk rumah tangga/keluarga 
mereka pasca pengungsian daripada yang mereka 
pikul sebelumnya?

• Apakah perempuan dan/atau laki-laki telah 
melaksanakan pekerjaan kemasyarakatan dan 
rekonstruksi setelah krisis? Tugas apa yang telah 
diberikan kepada perempuan dan kepada laki-laki?

• Bagaimanakah keprihatinan atas keamanan telah 
menghalangi kemampuan perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki untuk 
mengakses sumber daya yang produktif?

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

KESETARAAN GENDER DALAM 

PEMBUATAN PROGRAM  UNTUK 

SUMBER PENGHASILAN

Partisipasi kesetaraan antara perempuan, para 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam 
membuat program sumber penghasilan.

• Libatkan perempuan dan laki-laki dalam perencanaan 
dan pelaksanaan semua program sumber penghasilan. 

• Jika perlu adakan pertemuan secara terpisah untuk 
perempuan dan laki-laki untuk menangkap pandangan 
mereka dan identifi kasi para wakil untuk pertemuan 
kelompok campuran.

• Berkonsultasilah dengan para perempuan untuk 
mengidentifi kasi hambatan potensial bagi partisipasi 
mereka (misalnya, jika terdapat kebutuhan untuk 
merawat anak selama waktu pertemuan, waktu dan 
tempat pertemuan, hambatan waktu dan mobilitas, 
bagaimana faktor sosio-kultural, disamping juga peran 
dan tanggungjawab dapat berdampak pada partisipasi 
mereka, dsb.)

• Cakup aset produktif perempuan dan laki-laki dalam 
program penggantian dan perlindungan aset, baik 
secara kontan atau dengan yang sejenis.



92

S
U

M
B

E
R

 P
E

N
G

H
A

S
IL

A
N

G E N D E R  D A N  S U M B E R  P E N G H A S I L A N  D I  M A S A  D A R U R A T

B U K U  P A N D U A N  G E N D E R  I A S C

• Kembalikan atau sediakan pelayanan keuangan untuk 
memenuhi kebutuhan berbeda antara perempuan dan 
laki-laki, dengan mengingat isu buta-huruf.

• Libatkan populasi marjinal dalam kegiatan program 
(misalnya, mereka yang cacat, orang lanjut usia, anak 
perempuan belia yang telah menikah dan korban 
kekerasan berdasarkan gender). Sebagai contoh, 
sebuah strategi yang berguna adalah untuk membuat 
sistem rekomendasi bersama antar perwakilan untuk 
mengarahkan mereka yang bertahan hidup akibat 
kekerasan berdasarkan gender, ke tempat yang tepat 
agar memperoleh bantuan sumber penghasilan. 

• Pastikan partisipasi yang berarti dari perempuan dan 
anak perempuan daripada hanya sebagai  wakil ala 
kadarnya. Sebagai contoh, mendukung pertanian 
komunal perempuan atau melaksanakan program 
orientasi cepat untuk perempuan sebelum pelatihan 
keterampilan, dapat merupakan strategi yang 
berguna. 

• Pastikan bahwa keprihatinan keamanan baik bagi 
perempuan maupun laki-laki diperhatikan untuk 
meningkatkan partisipasi dalam proses pembuatan-
keputusan, pendistribusian, pelatihan dan perencanaan. 
Sebagai contoh, menyediakan sarana transportasi 
yang aman, ruangan yang aman untuk anak-anak, 
menghindari promosi kegiatan sumber penghasilan 
yang dapat menghadapkan perempuan pada resiko 
(misalnya, mengambil kayu bakar tanpa pendamping) 
atau diskredit sosial. 

Akses yang sama dan manfaat dari program sumber 
penghasilan bagi perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki

• Rancang program berdasarkan penilaian mengenai 
pengetahuan, keterampilan dan kebutuhan sumber 
penghasilan dari perempuan dan laki-laki.

• Sediakan akses yang sama untuk perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada program 
pelatihan kejuruan, perolehan penghasilan serta 
mikro-fi nansial. Tentukan target yang spesifi k gender 
untuk pelayanan pendukung sumber penghasilan. 
Teknik hemat-pekerja dan tehnologi berbiaya rendah 
seringkali berguna untuk meningkatkan akses 
perempuan pada inisiatif perolehan penghasilan. 

Sebagai contoh di Sri Lanka, UNDP mengatur agar semua institusi 

menyediakan kredit bagi pemulihan sumber penghasilan untuk 

memenuhi paling tidak 40% dari  pemohon kredit perempuan; 

semua pelayanan pelatihan bisnis agar mendaftarkan paling 

sedikit 50% perempuan; dan koperasi pedesaan untuk paling 

sedikit memiliki 50% peserta perempuan.

• Pastikan bahwa program pelatihan kejuruan tidak 
terus menerus melakukan  diskriminasi pekerjaan 
berdasarkan gender dan memberikan kesempatan 
yang sama, termasuk pilihan sumber penghasilan yang 
non tradisional, untuk remaja perempuan dan laki-laki 
serta perempuan dan laki-laki. 

Sebagai contoh, perempuan di masyarakat tradisional di Gujarat 

dilatih menjadi insinyur dan tukang batu setelah gempa bumi, 

dan dipekerjakan sebagai bagian dari program  pembangunan 

kembali yang disponsori oleh pemerintah. 

• Nilai kebutuhan akan pimpinan perempuan dan anak 
perempuan serta program pelatihan pemberdayaan 
untuk memastikan partisipasi mereka yang berarti. 

• Nilai kebutuhan pendidikan non-formal dari 
perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki dan pertimbangkan untuk melaksanakan program 
pendidikan non-formal (melek huruf, dapat berhitung) 
untuk mereka yang masih buta huruf atau tidak 
memiliki kesempatan untuk menyelesaikan pendidikan 
mereka. 

Sebagai contoh di DRC, program pemulihan masyarakat UNDP 

secara sistematis telah mengadopsi analisa gender untuk 

memastikan representasi seimbang antara perempuan dan laki-

laki sebagai penerima manfaat. Sebagai hasilnya, perempuan 

muda yang mengalami trauma karena pengalaman mereka di 

kelompok bersenjata telah belajar keterampilan melek huruf 

dasar, di sebuah negara di mana perempuan yang buta huruf 

masih tersebar luas. 

• Nilai ketepatan program pangan-untuk-pekerjaan, 
pangan-untuk-pelatihan serta uang kontan-untuk 
pekerjaan, dan pastikan partisipasi yang setara bagi 
perempuan. 

• Sediakan akses untuk perawatan anak bagi perempuan 
yang mengikuti pelatihan, terlibat dalam peran 
penanggapan atau dalam mobilisasi masyarakat. 

• Jika merencanakan kegiatan untuk memperoleh 
penghasilan bagi perempuan, nilai keterampilan dan 
pengalaman hidup yang digunakan dalam kegiatan 
tanpa-dibayar (mengurus anak, memelihara rumah 
tangga, mendukung keluarga/rumah tangga mereka) 
dan bagaimana hal ini dapat menjadi dasar untuk 
program sumber penghasilan. 

• Libatkan staf penyuluhan perempuan dan/atau para 
pemimpin kelompok perempuan dalam kegiatan 
proyek.

• Dukung keterlibatan perempuan dalam sektor panen 
baik untuk penyambung hidup maupun berupa uang 
kontan.
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Pahami perbedaan kultural dan penuhi kebutuhan 
populasi yang rentan

• Lakukan penilaian sumber penghasilan berdasarkan 
kebutuhan, kapasitas dan perubahan peran antara 
perempuan dan laki-laki, kelompok usia dan secara 
khusus kelompok rentan. 

• Identifi kasi dan hormati kebutuhan kultural dari 
populasi, misalnya dengan menghormati persyaratan 
pakaian tradisional bagi perempuan atau laki-laki, dan 
pahami tingkat berbeda dalam kebebasan bergerak. 

• Nilai dampak dari proyek mengenai relasi gender yang 
ada.

• Bersama dengan para perempuan, tentukan cara yang 
dapat diterima untuk mengatasi hambatan (misalnya, 
jika gerakan dibatasi, sediakan pendamping).

• Sediakan akses yang setara pada program sumber 
penghasilan untuk minoritas etnik dan keagamaan 
serta pertimbangkan pendekatan yang membangun 
kolaborasi antara populasi minoritas dan mayoritas.

Sebagai contoh koperasi perempuan yang didukung oleh 

berbagai organisasi internasional pasca-1994 di Rwanda 

disusun dari anggota etnik yang berbeda dan dengan demikian 

menyediakan forum untuk rekonsiliasi di tingkat komunitas. 

• Nilai dampak dari berbagai teknologi yang berbeda 
dan pilih berdasarkan dampaknya pada beban kerja 
perempuan di dalam maupun di luar rumah. 

• Nilai dampak dari kegiatan proyek pada kegiatan 
perdagangan atau produktif secara tradisional dari 
para perempuan dan laki-laki. 

• Identifi kasi dan gunakan sarana komunikasi yang dapat 
diakses oleh perempuan dan laki-laki. 

• Pastikan keseimbangan gender dalam tim pelatihan, 
dan hendaknya peka pada praktek kebudayaan lokal.

• Bangkitkan kesadaran atas hak properti dan tanah — 
serta hak perempuan atasnya 

• Dalam memberikan pelatihan keterampilan, 
berkonsultasilah dengan perempuan sejak awal untuk 
memastikan bahwa praktek kultural tidak diabaikan. 
Hal ini dapat berakibat dalam pembuatan program 
yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki, sesi 
pelatihan yang terpisah atau metode pekerjaan yang 
berbeda. 

Sebagai contoh FAO dan UNFPA memberikan kursus pelatihan 

untuk para pelatih mengenai penilaian dan pembuatan program 

yang sensitif-gender bagi para ahli nasional di tingkat akar 

rumput di Indonesia pasca-Tsunami.

• Bangkitkan kesadaran dan bangun kapasitas bagi mitra 
pelaksana lokal mengenai kepekaan gender. 

DAFTAR ISIAN UNTUK MENILAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBUATAN 

PROGRAM DI SEKTOR SUMBER PENGHASILAN

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian tindakan di bab ini, dan merupakan instrumen yang berguna untuk 
mengingatkan para pelaku sektor mengenai isu kunci guna  memastikan pembuatan program dengan kesetaraan gender. 
Sebagai tambahan, daftar isian, bersama dengan contoh indikator dalam Bab Dasar, digunakan sebagai basis untuk staf 
proyek guna mengembangkan indikator yang konteks-spesifi k untuk mengukur kemajuan dalam pencakupan isu gender 
ke dalam aksi kemanusiaan

DAFTAR ISIAN GENDER – SUMBER PENGHASILAN

Analisa perbedaan gender

1. Informasi dikumpulkan dari perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, mengenai: 

• berbagai perangkat keterampilan, kebutuhan, kerawanan dan tanggungjawab dari para perempuan dan laki-laki serta remaja 

perempuan dan laki - laki yang terkena dampak, termasuk rumah tangga yang dikepalai perempuan dan anak;

• pembagian pekerjaan sesuai gender, tanggungjawab dan strategi penanganan di dalam rumah tangga;

• ketidak-setaraan dalam akses untuk memperoleh serta mengontrol sumber daya;

• hambatan yang harus dihadapi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki yang dapat diduga dalam mengakses atau 

menyediakan waktu untuk kegiatan yang mendatangkan penghasilan (misalnya merawat anak atau tanggungjawab rumah tangga 

yang lain)

2. Analisa gender tercermin dalam dokumen perencanaan dan laporan situasi.
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Rancangan

1. Program sumber penghasilan yang dikembangkan tidak mendiskriminasi perempuan atau laki-laki — misalnya proyek konstruksi yang 

secara tradisional hanya ditargetkan bagi laki-laki harus ditinjau-kembali untuk memastikan akses baik bagi perempuan ataupun laki-

laki. 

2. Perempuan,  anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki secara setara memperoleh manfaat dari alternatif sumber penghasilan 

(misalnya menerima kompensasi yang sama untuk pekerjaan yang sama). 

Akses

1. Perempuan dan anak perempuan memiliki akses yang sama pada program sumber penghasilan serta pelayanan dukungan sumber 

penghasilan sebagaimana laki-laki dan anak laki-laki. 

2. Akses perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada program sumber penghasilan secara rutin dipantau melalui 

pemeriksaan di tempat, diskusi dengan masyarakat, dsb. 

3. Hambatan terhadap akses yang setara segera ditangani.

Partisipasi

1. Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dalam pertemuan/diskusi konsultasi dalam jumlah yang sama dan dengan frekuensi yang 

teratur. 

2. Persediaan untuk perawatan anak atau perawatan keluarga telah diurus untuk memungkinkan perempuan dan anak perempuan memiliki 

akses pada program, pelatihan dan pertemuan.

Pelatihan/Membangun kapasitas

1. Pelatihan kejuruan dan program pendidikan non-formal menargetkan kebutuhan khusus dari perempuan dan laki-laki remaja serta 

memperlengkapi mereka dengan keterampilan praktis yang dapat mereka pakai, termasuk keterampilan yang non-tradisonal. 

2. Kesempatan untuk bekerja disediakan secara setara dan dapat diakses baik oleh perempuan maupun laki-laki. 

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

1. Program dipantau untuk kemungkinan adanya dampak negatif dalam relasi kewenangan (misalnya meningkatnya kekerasan dalam 

rumah tangga sebagai reaksi pada pemberdayaan perempuan);

2. Tempat kerja dipantau dan terjadinya diskriminasi atau Kekerasan Berbasis Gender segera ditangani.

Tindakan yang ditargetkan berdasarkan analisa gender

1. Program sumber penghasilan disesuaikan dengan kebutuhan khas dari berbagai segmen dari komunitas yang terkena dampak (misalnya 

kepala rumah tangga perempuan, perempuan dan laki-laki remaja, perempuan dan laki-laki yang harus diungsikan, manusia lanjut usia, 

korban Kekerasan Berbasis Gender, dsb.).

Pemantauan dan evaluasi yang didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia

1. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia mengenai cakupan dan dampak  program dikumpulkan, dianalisa dan dilaporkan secara 

berkala. 

2. Program sumber penghasilan dipantau untuk peningkatan dalam kepercayaan diri (self reliance) disamping kepuasan penerima manfaat 

baik bagi perempuan maupun laki-laki. 

3. Rencana dikembangkan dan dilaksanakan untuk menangani setiap jarak atau ketidaksetaraan yang ada. 

Koordinasikan tindakan dengan semua mitra

1. Para pelaku dalam sektor anda menghubungi para pelaku di sektor lain untuk mengkoordinasikan isu gender, termasuk berpartisipasi 

dalam pertemuan rutin dalam jejaring gender

2. Sektor/kelompok memiliki rencana aksi gender, telah mengembangkan dan secara teratur mengukur indikator spesifi k proyek  berdasarkan 

daftar isian yang tersedia di dalam Buku Panduan Gender IASC.
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GENDER DAN BARANG 

BUKAN PANGAN  

DI MASA DARURAT

D
alam masa pengungsian, selalu terdapat 
kemungkinan kehilangan milik pribadi. Seringkali 
orang mengungsi dengan hanya membawa  

pakaian yang mereka pakai. Sebagai tambahan terhadap 
pangan, orang yang terkena dampak krisis memerlukan 
barang dasar bukan pangan yang dapat menyelamatkan 

hidup (NFIs – Non-food Items) untuk dapat bertahan, 
termasuk barang seperti selimut, tikar untuk tidur dan 
lembaran plastik untuk melindungi mereka dari hujan, 
matahari, hawa dingin dan kondisi lingkungan yang lain. 
Peralatan dapur, termasuk panci, piring adalah barang 
penting untuk setiap keluarga. Sabun dan serbuk pencuci 
penting untuk memastikan kebersihan pribadi, dan jerigen 
diperlukan untuk mengambil air minum dan tempat 
penyimpanan air minum sehingga bebas dari kontaminasi. 
Pakaian atau bahan untuk membuat pakaian dan sepatu 
juga diperlukan. Sebagai tambahan, perempuan dan 
anak perempuan memerlukan persediaan sanitasi. Anak - 
anak juga memiliki kebutuhan khusus, terutama mereka 
yang yatim-piatu dan memerlukan pangan bayi, pakaian, 
popok, dsb. Diskusi sedang berlangsung mengenai 
layaknya distribusi kompor yang hemat energi dan kayu 
bahan bakar atau sumber energi berbahan bakar yang 
lain untuk memasak.

Barang bukan pangan bervariasi sesuai dengan budaya 
dan konteks, serta hendaknya sesuai dengan kebutuhan 
populasi dan cuaca. Paket barang dasar bukan pangan 
(NFIs - Non food items) berbeda antara satu penyedia dan 
penyedia yang lain, serta keragamannya terus berubah 
seiring waktu berbeda antara satu lembaga dengan 
lembaga yang lain. Sebagai contoh, di daerah di mana 
malaria tersebar luas, jaringan nyamuk yang tidak tembus 
telah ditambahkan pada daftar barang yang penting. 
Handuk sanitasi dan/atau kotak kebersihan perempuan 
harus merupakan bagian standar dari paket NFI, tetapi 
jenis barang yang tercakup dapat bervariasi antar daerah. 
Oleh karena itu, sebelum paket dibuat, sangat penting 
untuk anda mengidentifi kasi apa yang dibutuhkan, dan 
jenis material kebersihan perempuan yang mana yang 
paling sesuai. Konsultasikan dengan para perempuan 
untuk mengetahui praktek dan preferensi mereka saat 
itu.

Apakah Anda sudah membaca bagian A?

Jangan membuat asumsi mengenai ukuran atau 

struktur keluarga. NFI seringkali dikalkulasi per rumah 
tangga dengan asumsi bahwa suatu keluarga tradisionil 
terdiri dari dua orang tua dan beberapa anak. Akan tetapi, 
rata-rata ukuran keluarga serta komposisi keluarga dapat 
bervariasi, terutama keluarga yang terkena dampak krisis. 
Seringkali rumah tangga dikepalai oleh satu orang tua 
atau kakek/nenek dengan anak dan keponakan. Dalam 
banyak hal, sebelumnya mereka mungkin tidak tinggal 
bersama. Berhati-hatilah dan pastikan bahwa distribusi 
Barang dasar bukan pangan (NFIs - Non food items) 
tidak mengabaikan atau menghadapkan salah seorang 
anggota keluarga yang baru pada resiko tambahan. 

Partisipasi perempuan yang seimbang  dalam distribusi 

seringkali membuat distribusi lebih efi sien. Logistik dari 
pendistribusian barang dasar bukan pangan (NFIs - Non 
food items) juga dapat menyebabkan perbedaan yang 
besar. Adalah penting bagi anda untuk mempertimbangkan 
siapa yang menerima Barang dasar bukan pangan        
(NFIs - Non food items) atau kapan barang dasar bukan    
pangan (NFIs - Non food items) didistribusikan untuk 
memastikan bahwa perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki memperoleh manfaat yang 
sama dari barang tersebut. Dalam masyarakat poligami, 
distribusi barang dasar bukan  pangan (NFIs - Non food 
items) sebaiknya diberikan kepada para perempuan. 
Adakan diskusi dengan para anggota masyarakat agar 
menerima umpan-balik mengenai mekanisme distribusi 
dan buat modifi kasi jika perlu agar semua perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki memiliki 
akses pada tempat distribusi dan semua dapat menerima 
barang dasar bukan pangan (NFIs - Non food items) 
untuk mereka gunakan. 
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APA YANG HARUS KITA 

KETAHUI DARI MASYARAKAT 

UNTUK MERENCANAKAN DAN 

MELAKSANAKAN DISTRIBUSI 

BARANG DASAR BUKAN PANGAN 

(NFIs - NON FOOD ITEMS) YANG 

RESPONSIF GENDER? 

Bagaimanakah demografi  populasi?

• Jumlah rumah tangga dan rata-rata ukuran rumah 
tangga.

• Jumlah perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki.

• Jumlah anak perempuan dan perempuan 
dalam kelompok usia 13-49 tahun  untuk tujuan 
pendistribusian kotak sanitasi dan kebersihan.

• Jumlah rumah tangga yang dikepalai oleh perempuan, 
laki-laki, anak-anak dan yang berusia lanjut.  

• Jumlah orang berdasarkan usia dan jenis kelamin 
dengan kebutuhan khusus (anak tanpa pendamping, 
mereka yang cacat, yang luka parah, sakit kronis dan 
yang berusia lanjut). 

• Jumlah perempuan hamil dan menyusui.

Bagaimanakah praktek masyarakat, peran kultural 
dan sosial serta tanggungjawab?

• Bagaimanakah pembagian pekerjaan di dalam dan 
di luar rumah tangga serta perkiraan waktu yang 
diperlukan untuk berbagai tugas?

• Siapakah yang bertanggungjawab untuk mengambil 
air?

• Bagaimanakah praktek kultural serelasi dengan 
kebutuhan sanitasi dan kebersihan para perempuan, 
terutama selama periode menstruasi ?

• Bagaimanakah praktek pengumpulan kayu bakar dan 
jenis kompor untuk memasak yang digunakan dan 
apakah terdapat praktek lokal mengenai penghematan 
energi selama memasak?

• Bagaimanakah praktek tidur dan pengaturan tempat 
tidur yang digunakan (termasuk kasur dan selimut)?

• Apakah perbedaan barang dasar bukan pangan (NFIs  
- Non-food Items)  yang diperlukan oleh perempuan 
dan laki-laki sesuai usia dan latar belakang etnik?

Apa yang dimiliki masyarakat sebelum krisis?

• Apa yang dipergunakan populasi sebelum pengungsian 
(misalnya praktek memasak) dan sumber bahan bakar 
apa yang digunakan?

• Jenis pakaian apa yang dipakai oleh perempuan dan 
laki-laki? Apakah terdapat jenis pakaian spesifi k yang 
penting untuk kebutuhan mereka sehari-hari?

• Produk kebersihan apa yang mereka butuhkan/pakai?

• Mekanisme apa yang dibentuk untuk pendistribusian 
barang pendukung kehidupan sebelum krisis?

• Bagaimana cara rumah tangga yang dikepalai 
perempuan atau rumah tangga  perempuan yang 
tidak mampu dapat bertahan hidup/ bagaimana cara 
mengakses NFI sebelumnya?

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

KESETARAAN GENDER DALAM 

PEMBUATAN PROGRAM MENGENAI 

DISTRIBUSI BARANG DASAR BUKAN 

PANGAN (NFIs  - NON-FOOD ITEMS)

• Pastikan bahwa perempuan dan laki-laki dilibatkan 
dalam perencanaan dan pelaksanaan distribusi 
barang dasar bukan pangan (NFIs  - Non-food Items). 
Adakan pertemuan secara terpisah untuk memastikan 
bahwa dinamika wewenang tidak membungkam para 
perempuan.

• Pastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki 
mengenai kuantitas/keragaman barang yang harus 
mereka terima, disamping juga metode distribusi, 
dengan menggunakan informasi publik dan papan 
pemberitahuan, yang dengan jelas mengindikasikan 
hak atas barang dasar bukan pangan (NFIs  - Non-
food Items) serta lokasi, tanggal dan waktu distribusi.

• Pastikan bahwa perancangan sistem distribusi 
didasarkan pada pengetahuan yang luas mengenai 
struktur sosial dari populasi yang terkena dampak, 
termasuk informasi mengenai kelompok yang mungkin 
akan dimarjinalkan serta tidak diperdulikan pada  
waktu pendistribusian. 

• Sepakati sistem pendistribusian, yaitu melalui 
kepemimpinan kelompok — para pemimpin laki-laki 
dan perempuan atau melalui kelompok para kepala 
rumah tangga atau melalui kepala rumah tangga secara 
individu — dan pastikan bahwa populasi yang terkena 
dampak senantiasa diberitahu jika terdapat perubahan 
dalam sistem. 

• Pastikan bahwa lokasi distribusi dapat diakses dengan 
mudah dan aman serta bahwa waktu pendistribusian 
sesuai bagi perempuan dan laki-laki dari kelompok usia 
dan latar belakang yang berbeda. 

• Pastikan bahwa kebutuhan khusus dari mereka 
yang berusia lanjut, yang cacat dan yang sakit kronis 
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diperhatikan melalui dukungan masyarakat dan sistem 
distribusi yang ditargetkan. 

• Pastikan bahwa para pengontrol kerumunan 
memantau antrian, dan sediakan antrian yang 
terpisah untuk orang dan kelompok spesifi k (seperti 
mereka yang tidak dapat antri karena berbagai alasan, 
misalnya orang yang berusia lanjut, orang cacat atau 
perempuan hamil dan kelompok spesifi k yang lain, 
yang memerlukan bantuan).

• Pastikan pemantauan distribusi barang dasar bukan 

pangan (NFIs  - Non-food Items) dilakukan oleh staf 
perwakilan bersama para wakil masyarakat pengungsi. 

• Pastikan bahwa dibentuk mekanisme bagi perempuan 
dan laki-laki untuk mengajukan keberatan mengenai 
NFI yang tidak diterimanya dan kebutuhan barang 

dasar bukan pangan (NFIs  - Non-food Items) yang 
tidak terpenuhi. 

• Pastikan untuk berkonsultasi dengan perempuan dan 
laki-laki mengenai barang dasar bukan pangan (NFIs  
- Non-food Items) apa yang secara kultural adalah 
benar dan dikenal.

Memperhatikan praktek masyarakat yang spesifi k 
dan perbedaan kultural

• Distribusikan persediaan sanitasi dan kebersihan yang 
tepat bagi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki.

• Pastikan bahwa pakaian sesuai dengan kondisi cuaca 
dan praktek budaya, sesuai untuk perempuan dan anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, dengan ukuran 
sesuai usia.

• Pastikan bahwa material untuk tempat tidur 
mencerminkan praktek kultural dan memadai dalam 
kuantitas untuk memungkinkan pengaturan tidur yang 
terpisah sebagaimana diperlukan bagi para anggota 
rumah tangga individu. 

• Pastikan bahwa peralatan memasak yang disediakan 
secara kultural adalah benar dan memungkinkan 
praktek yang aman. 

• Pastikan bahwa praktek lokal yang ada diperhitungkan 
dalam spesifi kasi kompor dan solusi bahan bakar. 

Memenuhi kebutuhan kelompok dan orang secara 
spesifi k

• Pastikan bahwa tidak ada diskriminasi atau akses 
terbatas pada barang dasar bukan pangan (NFIs  - 
Non-food Items)   yang didasarkan pada jenis kelamin, 
usia atau kemampuan

• Pastikan bahwa lokasi distribusi berada di daerah yang 
aman, yang dapat diakses oleh perempuan dan laki-laki, 
anak perempuan dan anak laki-laki tanpa pendamping, 
mereka yang berusia lanjut, sakit dan cacat.

• Lakukan konsultasi secara teratur dengan perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki, manusia yang berusia 
lanjut, yang sakit kronis, orang cacat dan kelompok 
dengan kebutuhan khusus berkaitan dengan isu 
barang dasar bukan-pangan (NFIs  - Non-food 
Items)  untuk memperhatikan keprihatinan mengenai  
perlindungan.

• Pastikan bahwa diadakan konsultasi dengan para 
perempuan mengenai lokasi dan sarana untuk 
mengumpulkan bahan bakar untuk memasak dan 
memanaskan. 

• Pastikan bahwa kebutuhan pengumpulan bahan 
bakar dari kelompok rentan, seperti rumah tangga 
yang dikepalai perempuan dan rumah tangga 
yang mengurus orang yang menderita HIV/AIDS, 
diperhatikan dan bahwa persediaan khusus (seperti 
memilih bahan bakar yang tidak terlalu memerlukan 
kerja berat, penggunaan kompor dengan bahan bakar 
yang efi sien serta sumber bahan bakar yang dapat 
diakses) tersedia. 
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DAFTAR ISIAN UNTUK MENILAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBUATAN 

PROGRAM MENGENAI PENDISTRIBUSIAN BARANG DASAR BUKAN PANGAN 

(NFIs - NON FOOD ITEMS)

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian tindakan di bab ini, dan merupakan  instrumen yang berguna untuk 
mengingatkan para pelaku sektor mengenai isu kunci guna  memastikan pembuatan program dengan kesetaraan gender. 
Sebagai tambahan, daftar isian, bersama dengan contoh indikator dalam Bab Dasar, digunakan sebagai basis untuk staf 
proyek guna mengembangkan indikator yang konteks-spesifi k untuk mengukur kemajuan dalam pencakupan isu gender 
ke dalam aksi kemanusiaan

DAFTAR ISIAN GENDER – DISTRIBUSI NFI

Analisa perbedaan gender

1. Informasi dikumpulkan dari perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, mengenai struktur keluarga dan kebutuhan akan 

barang dasar bukan   pangan (NFIs - Non food items) berdasarkan usia dan jenis kelamin, dan dibentuk suatu sistem distribusi yang 

sesuai.

Rancangan

1. Kartu hak keluarga dan kartu ransum dikeluarkan atas nama wakil rumah tangga primer perempuan dan laki-laki.

2. Perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki paling tidak memiliki dua perangkat pakaian dengan ukuran yang benar, sesuai 

dengan kebudayaan, musim dan cuaca. 

3. Orang memiliki akses pada suatu kombinasi yang terdiri dari selimut, tempat tidur atau tikar agar mereka hangat dan memungkinkan 

pengaturan tidur yang terpisah, sebagaimana diperlukan. 

4. Perempuan dan anak perempuan mempunyai material sanitasi dan kotak kesehatan, termasuk sabun dan pakaian dalam.

5. Pelatihan atau pembimbingan dalam penggunaan NFI disediakan, jika diperlukan.

Akses

1. Program dipantau secara rutin untuk memastikan bahwa perempuan dan laki-laki memperoleh manfaat yang setara jika terdapat 

pembayaran untuk pendistribusian barang dasar bukan   pangan (NFIs - Non food items), termasuk mempekerjakan orang dengan 

gender yang seimbang.

2. Hambatan pada akses dan manfaat yang setara harus segera  ditangani.

Partisipasi

1. Perempuan dan laki-laki dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan seleksi dan distribusi barang dasar bukan - pangan (NFIs - 

Non food items).

2. Perempuan dan laki-laki diberi penjelasan dan memahami hak individu mereka; kuantitas dan keragaman barang yang harus mereka 

terima; serta tempat, hari dan waktu pendistribusian. 

Pelatihan/Membangun kapasitas

1. Perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang setara dipekerjakan dalam program pendistribusian barang dasar bukan - pangan (NFIs 

- Non food items) dan memiliki akses yang setara pada pelatihan.

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

1. Baik perempuan maupun laki-laki berpartisipasi dalam mengidentifi kasi lokasi yang aman dan mudah diakses untuk pendistribusian. 

2. Tempat distribusi dipantau untuk memastikan bahwa tempat tersebut aman dan dapat diakses.

Monitoring dan evaluasi yang didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia.

1. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia mengenai cakupan  program dikumpulkan, dianalisa dan secara teratur dilaporkan. 

2. Rencana dikembangkan dan dilaksanakan untuk menangani setiap ketidak-setaraan dan memastikan akses serta keamanan untuk 

seluruh populasi yang ditargetkan.

Koordinasikan tindakan dengan semua mitra

1. Para pelaku dalam sektor anda menghubungi para pelaku di sektor lain untuk mengkoordinasikan isu gender termasuk berpartisipasi 

dalam pertemuan rutin dalam jejaring gender. 

2. Sektor/kelompok memiliki rencana aksi gender, telah mengembangkan dan secara teratur mengukur indikator spesifi k-proyek 

berdasarkan daftar isian yang tersedia di dalam Buku Panduan Gender IASC.
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GENDER DAN 

REGISTRASI 

DI MASA DARURAT

R
egistrasi merupakan dasar untuk merencanakan 
program, menyediakan bantuan dan memastikan 
perlindungan dalam keadaan krisis. Ciri-ciri dari 

suatu populasi (termasuk perincian jenis kelamin, usia, 
jumlah serta jenis kelompok dengan kebutuhan spesifi k) 
membantu untuk menentukan pelayanan perlindungan 
dan bantuan untuk populasi dalam masa darurat. 
Pemantauan dan evaluasi tergantung pada jumlah 
populasi yang resmi, yang harus dipisahkan berdasarkan 
jenis kelamin dan usia untuk dapat mengukur segala 
sesuatu mulai dari tingkat kematian dasar dan jenis serta 
jumlah toilet yang diperlukan hingga pengaturan tempat 
perlindungan untuk rumah tangga yang dikepalai anak 
perempuan dan laki-laki serta orang cacat.

Adalah penting untuk memastikan bahwa tidak ada 

perbedaan perlakuan terhadap laki-laki dan perempuan. 
Kita harus menggunakan sistem yang benar selama 
registrasi untuk memastikan bahwa baik perempuan 
maupun laki-laki memiliki akses yang sama terhadap 
registrasi dan dokumentasi individu. Lebih lanjut, adalah 
penting bahwa kita mencatat setiap perlindungan spesifi k 
pada tingkat individu.  Jika registrasi individu pada awalnya  
tidak memadai, maka kita harus memastikan registrasi 
individu dari orang dengan kebutuhan dan keadaan yang 
spesifi k. Disamping mengidentifi kasi dokumen, dokumen 
lain juga penting unuk menjamin perlindungan. Contoh 
meliputi sertifi kat individu untuk kelahiran, pernikahan, 
perceraian dan kematian. 

Kita harus memasukkan perempuan dan laki-laki sebagai 
mitra yang setara dalam badan pembuat keputusan 
serta pemrosesan sehubungan dengan perencanaan 
registrasi. Yang juga penting adalah untuk menyadari 
resiko penyerangan dan kekerasan potensial terhadap 
anak perempuan dan perempuan selama registrasi. 
Resiko yang mungkin terjadi mencakup gangguan oleh 
segmen tertentu di masyarakat, mereka yang terlibat 
dalam registrasi atau oleh pelaku eksternal yang lain. Oleh 
karena itu, sistem pemantauan adalah penting.

Apakah Anda sudah membaca bagian A?

APA YANG PERLU DIKETAHUI 

UNTUK MERENCANAKAN DAN 

MELAKSANAKAN PROSES 

REGISTRASI YANG RESPONSIF-

GENDER?

Merancang sistem registrasi

• Apakah proses registrasi dirancang dengan adanya 
masukan dari perempuan dan laki-laki yang akan 
diregistrasi?

• Apakah penyusunan fi sik registrasi menjamin 
keleluasaan pribadi serta kerahasiaan bagi perempuan 
dan laki-laki?

• Apakah sistem registrasi menjamin bahwa seseorang 
tidak berada dalam bahaya dalam istilah keamanan, 
konfl ik keluarga atau pelanggaran hak asasi manusia.

• Jenis pelatihan apa yang disediakan untuk petugas 
registrasi?

• Apakah terdapat persetujuan mengenai kategori 
kebutuhan spesifi k yang harus diidentifi kasi selama 
registrasi?

• Apakah terdapat mekanisme untuk mencatat 
kebutuhan spesifi k perempuan, anak perempuan, laki-
laki dan/atau anak laki-laki di dalam rumah tangga 
dan menjadikan hal tersebut sebagai referensi pada 
pelayanan saat itu?

• Apakah semua anak yang tidak memiliki wali dan 
terpisah diwawancarai oleh pewawancara yang 
berkualitas dan telah dilatih dengan baik?

• Apakah para pewawancara menyadari dan diberi 
informasi mengenai cara untuk meregistrasi struktur 
keluarga yang berbeda yang mungkin ada (misalnya 
rumah tangga yang dikepalai satu orang, keluarga 
poligami)?

• Apakah setiap anggota rumah tangga dicatat sesuai 
jenis kelamin dan usia, sebagai persyaratan minimal?
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• Ketika dilakukan registrasi rumah tangga, apakah 
nama dari kepala rumah tangga perempuan dan laki-
laki didokumentasikan?

• Sistem apakah yang ada untuk mencatat secara 
individu — perempuan dan laki-laki — dalam setiap 
rumah tangga dengan referensi pada relasi diantara 
mereka?

• Apakah terdapat pertanyaan yang mengasumsi suatu 
jawaban hanya dari anggota keluarga laki-laki?

• Apakah semua orang yang diregistrasi, termasuk 
perempuan dan anak-anak, dilengkapi dengan 
dokumentasi yang tepat, seperti misalnya sertifi kat 
kelahiran, kematian, surat pernikahan dan perceraian 
serta, serelasi dengan keadaan para pengungsi dan 
pencari suaka, apakah ada  sertifi kat yang menyatakan 
status mereka oleh badan yang berwenang?

Akses ke sistem registrasi

• Apakah alasan untuk mengadakan registrasi telah 
diinformasikan dengan jelas pada perempuan dan laki-
laki dan apakah mereka memiliki akses pada informasi 
tersebut, baik secara tertulis maupun secara ilustrasi?

• Apakah setiap individu dijamin memperoleh akses 
langsung pada proses registrasi tanpa keterlibatan 
anggota masyarakat yang lain?

• Apakah populasi diregistrasi tanpa adanya diskriminasi 
terhadap jenis kelamin?

• Apakah setiap anggota rumah tangga, termasuk 
perempuan, diberi wawancara registrasi secara 
individu dan rahasia oleh seorang pewawancara yang 
berkualifi kasi dan telah dilatih dengan baik?

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

KESETARAAN GENDER DAN 

PERSAMAAN HAK UNTUK 

PENGELOLAAN REGISTRASI, 

DOKUMENTASI DAN DATA POPULASI

Merancang sistem registrasi
• Menjamin perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang 

sama merupakan bagian dari tim registrasi.

• Melatih para pewawancara untuk memahami berbagai 
kebutuhan berbeda dari perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki dan bagaimana caranya 

untuk mewawancarai mereka dengan baik. 

• Latih perempuan dan laki-laki untuk dapat 
memberikan bimbingan yang baik dan penyerahan 
rujukan mengenai keamanan dan kebutuhan spesifi k 
secara tepat waktu. 

• Menjamin perempuan memiliki pilihan untuk meminta 
pewawancara perempuan.

• Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam peninjauan 
kembali dan validasi dari metodologi registrasi.

• Pastikan bahwa terdapat sistem untuk memelihara dan 
menganalisa data terpilah berdasarkan jenis kelamin 
dan usia dari populasi.

• Simpan data di tempat yang aman

• Menjamin kerahasiaan selama registrasi, terutama 
bagi mereka dengan kebutuhan khusus seperti rumah 
tangga yang dikepalai perempuan, anak yang tidak 
didampingi dan terpisah, para individu dengan resiko 
perlindungan dan/atau pengamanan, orang cacat, 
orang yang menderita HIV/AIDS dan individu lain yang 
beresiko. 

Akses ke sistem registrasi

• Mengadakan pertemuan berbagi informasi mengenai 
registrasi dengan perempuan dan laki-laki yang sedang 
menunggu registrasi untuk menyediakan kesempatan 
bagi mereka untuk menjelaskan isu dan keprihatinan 
yang mungkin mereka miliki. 

• Membuat suatu mekanisme agar perempuan dan 
laki-laki berpartisipasi dalam memberi informasi 
kepada masyarakat mengenai proses dan keprihatinan 
registrasi.

• Menjamin akses yang setara pada lokasi registrasi baik 
untuk perempuan maupun laki-laki, dengan antrian 
yang terpisah untuk perempuan dan anak-anak, jika 
diinginkan.

• Membuat mekanisme untuk memantau sistem    
registrasi untuk menghindari eksploitasi dan 
kekerasan. 

• Melibatkan perempuan dan laki-laki dalam pemantauan 
akses di lokasi registrasi. 
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DAFTAR ISIAN UNTUK MENILAI PENDEKATAN KESETARAAN GENDER UNTUK 

PENGELOLAAN REGISTRASI, DOKUMENTASI DAN DATA POPULASI 

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian tindakan di bab ini, dan merupakan  instrumen yang berguna untuk 
mengingatkan para pelaku sektor mengenai isu kunci guna  memastikan pembuatan program dengan kesetaraan gender. 
Sebagai tambahan, daftar isian, bersama dengan contoh indikator dalam Bab Dasar, digunakan sebagai dasar bagi staf 
proyek untuk mengembangkan indikator yang konteks-spesifi k untuk mengukur kemajuan dalam pencakupan isu gender 
ke dalam aksi kemanusiaan

DAFTAR ISIAN GENDER-REGISTRASI

Analisa perbedaan gender

1. Informasi dikumpulkan mengenai hambatan berkaitan dengan kebudayaan, praktis dan terkait pada keamanan yang diperkirakan dapat 

dihadapi oleh perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam mengakses pelayanan registrasi.

Rancangan

1. Prosedur registrasi dirancang untuk meminimalkan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin dan usia. 

2. Perempuan dan laki-laki berpartisipasi secara setara dalam perancangan proses registrasi dan dalam pertemuan untuk berbagi 

informasi. 

3. Registrasi dilakukan oleh suatu tim yang seimbang secara jenis kelamin, yang memungkinkan adanya para pewawancara dari jenis 

kelamin yang sama. 

4. Lokasi registrasi didirikan untuk menjamin keleluasaan pribadi dan kerahasiaan untuk semua.

5. Data disimpan di tempat yang aman untuk menjamin kerahasiaan.

Akses

1. Akses perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada registrasi secara rutin dipantau melalui pemeriksaan di tempat, 

diskusi dengan masyarakat, dsb.

Partisipasi

1. Perempuan dan laki-laki berpartisipasi secara setara dalam pemberian informasi kepada masyarakat mengenai proses dan keprihatinan 

registrasi.

2. Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dengan setara dalam memantau lokasi pelaksanaan registrasi

3. Perempuan dan laki-laki berpartisipasi dengan setara dalam proses registrasi.

Pelatihan/Peningkatan  kapasitas

1. Perempuan dan laki-laki dalam jumlah yang sama  agar mampu memberikan bimbingan dan arahan tepat waktu tentang keselamatan 

dan bagi kelompok dengan kebutuhan khusus. 

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

1. Terdapat suatu mekanisme untuk memantau keamanan dan tindak kekerasan

2. Suatu sistem rujukan untuk melaporkan keamanan dan tindak kekerasan harus dioperasikan.

Tindakan yang ditargetkan berdasarkan pada analisa gender

1. Hambatan terhadap akses setara dari perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada pelayanan registrasi dan dokumentasi 

ditangani.
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Pemantauan dan evaluasi yang didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia

1. Persentasi dari populasi yang menjadi fokus di dalam negeri untuk siapa perincian usia/ jenis kelamin tersedia.

2. Persentasi perempuan dan laki-laki untuk siapa data registrasi dasar telah dikumpulkan.

3. Persentasi dari perempuan dan laki-laki yang telah diwawancara dan diregistrasi secara individu.

4. Ketersediaan informasi yang terpilah berdasarkan usia dan jenis kelamin dari para individu dan kelompok dengan kebutuhan khusus yang 

memerlukan pelayanan dan bantuan perlindungan spesifi k.

5. Persentasi dari yang menjadi fokus yang terpilah berdasarkan usia dan jenis kelamin, yang dikeluarkan dengan dokumentasi sesuai 

standar.

6. Frekuensi dari pembaharuan data yang ada untuk mencatat kelahiran, pendatang baru, kematian dan mereka yang pergi, pernikahan 

serta perubahan yang lain.

7. Frekuensi dari penggunaan profi l demografi  mengenai populasi yang diprihatinkan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan 

perlindungan dan pelayanan, dan dalam distribusi dari barang bukan-pangan. 

Koordinasikan tindakan dengan semua mitra

1. Semua orang yang terlibat dalam registrasi sepenuhnya memahami proses registrasi yang telah disepakati.

2. Semua orang yang terlibat dalam registrasi sepenuhnya memahami kategori dan kriteria bagi mereka dengan kebutuhan khusus.

3. Pelaku dalam sektor anda menghubungi pelaku di sektor lain untuk mengkoordinasikan isu gender.
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memberikan waktu pada perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki untuk melaksanakan kegiatan 
lain yang berguna. Anak perempuan dan anak laki-laki 
akan memiliki lebih banyak waktu untuk sekolah, para 
perempuan dan laki-laki untuk mengikuti pelatihan 
dan berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. 

• Penampungan/camp spontan dan shelter komunal 
secara khusus memiliki kerugian karena tempat 
tersebut dengan cepat dapat menjadi terlalu penuh. 
Kesesakan/Kepadatan dapat menyebabkan kerentanan 
dan meningkatnya kekerasan pada perempuan dan 
kerentanan, laki-laki muda yang dapat direkrut untuk 
menjadi gerombolan atau dikerahkan oleh kelompok 
yang berselisih.

SUATU STANDAR KEHIDUPAN YANG MEMADAI, TERMASUK 

PERUMAHAN, ADALAH HAK ASASI MANUSIA BAGI SEMUA

• UDHR, Pasal 25 dan ICESCR, Pasal 11 menjamin hak dari 

semua orang atas standar kehidupan yang memadai untuk 

memastikan kesehatan serta kesejahteraan, termasuk pangan, 

pakaian, perumahan, perawatan medis dan pelayanan sosial 

yang diperlukan. Hak ini juga mengimplikasikan peningkatan 

kondisi kehidupan yang berkesinambungan

• Dalam keadaan darurat, perencanaan secara partisipatif harus 

dilakukan untuk memastikan hak atas standar kehidupan 

yang memadai untuk manusia. Meskipun shelter darurat per 

defi nisi secara normal tidak memenuhi kriteria “perumahan 

yang memadai,” sejumlah minimum kebutuhan manusia 

masih harus diterapkan pada konteks shelter darurat, yaitu 

shelter harus dirancang sedemikian rupa agar menjamin 

hak keleluasaan pribadi (Pasal 12 UDHR, Pasal 17 ICCPR), hak 

keamanan seseorang (Pasal 3 UDHR, Pasal 9 ICCPR), hak atas 

kesehatan (Pasal 25 UDHR, Pasal 12 ICESCR) serta hak atas 

pangan (Pasal 25 UDHR, Pasal 11 ICESCR), dsb. 

• Perencanaan harus mencakup penilaian dan memastikan 

bahwa distribusi dan alokasi shelter untuk keluarga dan 

rumah tangga dibuat dengan cara yang tanpa-diskriminasi, 

tanpa membedakan apapun sebagaimana tercantum di atas. 

GENDER DAN 

TEMPAT 

PERLINDUNGAN (SHELTER) 

DI MASA  DARURAT

D
alam tahap awal suatu masa darurat di mana 
populasi telah diungsikan, pemilihan  shelter 
dan lokasi secara khusus adalah penting untuk 

keamanan, perlindungan dan martabat manusia, serta 
untuk mendukung kehidupan keluarga dan masyarakat. 
Perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki 
memiliki kebutuhan, peran dan tanggungjawab yang 

berbeda dalam kaitan dengan shelter. Pertimbangan 
gender harus diintegrasikan ke dalam perencanaan dan 
pembuatan program shelter untuk memastikan bahwa 
orang yang terkena dampak krisis memperoleh manfaat 
yang sama dari shelter yang aman. 

PERTIMBANGAN GENDER DALAM 

SELEKSI LOKASI

Lokasi shelter hendaknya tidak menyebabkan adanya 
tambahan resiko proteksi terhadap siapapun di dalam 
populasi. 
• Lokasi basis di daerah yang berdekatan dengan 

perbatasan dapat menghadapkan   populasi yang 
terkena dampak krisis pada serangan oleh kelompok 
bersenjata, menempatkan perempuan,  anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada resiko 
kekerasan, penculikan atau rekruitmen secara paksa.

• Merencanakan lokasi secara umum harus memastikan 
bahwa pelayanan dasar dapat diakses dengan mudah. 
Oleh karena itu, perencanaan lokasi harus menentukan 
lokasi spesifi k untuk persediaan pelayanan. Jika 
pelayanan dasar tidak mudah diakses maka 
perempuan dan anak perempuan dapat dihadapkan 
pada resiko perlindungan, seperti penyerangan secara 
seksual pada saat mengumpulkan kayu bakar atau 
gangguan seksual terhadap anak ketika mereka harus 
berjalan jauh ke sekolah.

• Menentukan lokasi sebagai shelter individu atau secara 
komunal harus mempertimbangkan dekatnya jarak 
ke pelayanan. Jarak yang dekat ke pelayanan dasar 

Apakah Anda sudah membaca bagian A?
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Hak dan kebutuhan perempuan, anak perempuan, anak laki-

laki dan perempuan yang mengepalai rumah tangga, para 

janda dan kelompok lain dengan kebutuhan spesifi k harus 

diperhatikan, mungkin melalui pengadopsian tindakan yang 

mendukung seperti aksi yang ditargetkan, yang berdampak 

positif terhadap kelompok spesifi k.

Pertimbangan gender dalam 

perancangan dan konstruksi

Rancangan shelter, fasilitas dan pelayanan

• Dalam sebagian besar masyarakat, perempuan 
memegang tanggungjawab utama untuk tugas rumah 
tangga, dan oleh karena itu perancangan lokasi dan 
shelter harus mencerminkan kebutuhan mereka serta 
harus diupayakan bersama mereka. 

• Fasilitas terpisah seperti kamar mandi dan toilet harus 
dikonstruksi untuk perempuan dan laki-laki. Fasilitas 
ini hendaknya tidak terisolasi atau berada di tempat 
yang gelap dan sepi di mana perempuan dan anak 
perempuan dapat diserang secara seksual.

• Fasilitas sanitasi serta area lain yang digunakan secara 
komunal/umum harus diberi penerangan yang 
memadai.

Keleluasaan pribadi

• Keleluasaan pribadi merupakan tantangan khusus di 
shelter komunal dan malah shelter keluarga tersendiri 
pun kadang-kadang tidak menyediakan keleluasaan 
secara memadai. 

• Keleluasaan pribadi serta keamanan keluarga dan 
individu adalah penting, khususnya di malam hari, 
ketika resiko kekerasan dan penyerangan adalah 
tinggi. Anak perempuan tanpa pendamping atau yang 
terpisah secara spesifi k beresiko terhadap kekerasan. 

• Kurangnya keleluasaan pribadi memungkinkan anak 
menyaksikan kegiatan seksual orang dewasa, terutama 
di shelter komunal. 

• Di sejumlah besar komunitas dan budaya, perempuan 
dan anak perempuan mengharapkan adanya ruangan 
pribadi untuk mengganti pakaian, dsb. 

Penerangan

• Sudut gelap memberi kesempatan untuk kekerasan. 
Penerangan yang ditingkatkan dan yang lebih baik 
adalah sangat penting bagi perencanaan lokasi dan 
perancangan shelter yang baik. Hal ini mengurangi 
resiko dan meningkatkan keamanan. 

Persediaan material konstruksi dan isu yang terkait

• Di masa darurat terdapat kemungkinan bahwa 
beberapa perempuan dan anak perempuan tidak dapat 
mengkonstruksi shelter mereka dan harus tergantung 
pada laki-laki yang bukan anggota keluarganya untuk 
membantu dalam konstruksi. Tanpa uang atau barang 
untuk mempekerjakan orang, perempuan dan anak 
perempuan dapat dihadapkan  pada eksploitasi 
seksual. Perwakilan pemberi bantuan hendaknya 
memahami hal tersebut dan mengambil tindakan 
untuk menghindari dan/atau menangani situasi seperti 
itu. 

• Para perempuan yang sedang hamil, mereka yang 
lanjut usia, yang cacat dan orang lain dengan 
kebutuhan spesifi k mungkin tidak dapat membangun 
shelter mereka sendiri dan memerlukan bantuan. 

• Dalam hal di mana konstruksi shelter adalah kegiatan 
yang dibayar/ kegiatan yang mendatangkan 
penghasilan, hendaknya mengidentifi kasi kesempatan 
bagi perempuan dan anak perempuan untuk 
memperoleh manfaat daripadanya. Dalam beberapa 
keadaan, para perempuan muda dan anak perempuan 
remaja mungkin ingin belajar dan bekerja di konstruksi. 
Dalam keadaan yang lain, di mana pekerjaan seperti 
itu secara sosial tidak dapat diterima bagi perempuan, 
maka hendaknya diidentifi kasikan sarana berpartisipasi 
yang lain untuk mereka, dalam program dengan 
memperhatikan larangan sosial serta perubahan dalam 
peran gender. 

Pertimbangan gender dalam alokasi 

shelter

Alokasi shelter dapat menjadi masalah jika penilaian serta 
analisa partisipatif sistematis tidak dilakukan bersama 
masyarakat untuk mengidentifi kasi dan memperhatikan 
kepentingan dan kebutuhan perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki. Seringkali resiko perlindungan 
timbul yang disebabkan oleh kegagalan untuk memahami 
kebutuhan berbeda dari para individu. Kebutuhan spesifi k 
dari rumah tangga yang dikepalai anak dan perempuan 
lajang yang masih muda serta perempuan dan laki-laki 
lanjut usia harus dipenuhi tanpa menimbulkan stres dan 
bahaya lebih lanjut serta menghadapkan manusia pada 
solusi yang tidak bermartabat.

• Kadang-kadang, manusia lanjut usia, perempuan 
hamil, anak-anak, mereka yang cacat, dsb. tidak 
dapat mendesak ke depan dan oleh karena itu harus 
menunggu untuk waktu lama hingga memperoleh 
alokasi tempat penampungan/perumahan yang 
memadai atau material untuk konstruksi. 
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• Kadang-kadang perempuan dan anak perempuan 
dipaksa melakukan relasi seksual sebagai pengganti 
penerimaan bantuan untuk membangun shelter 
mereka atau memperoleh akses pada material shelter. 

• Kelompok spesifi k dari populasi mungkin akan 
menghadapi resiko jika shelter mereka berlokasi di 
dekat batas tepi penampungan/camp. Kelompok yang 
rentan terhadap kekerasan harus ditempatkan di mana 
mereka paling aman; misalnya kadang-kadang adalah 
di pusat penampungan/camp.

Pertimbangan gender dalam 

perumahan, tanah dan properti 

(HLP- Housing, Land and Property)

Dalam keadaan pasca-krisis, pendekatan yang dipilih 
untuk shelter akan tergantung pada penggunaan dan 
pemilikan tanah. HLP harus merupakan bagian integral 
dari solusi tempat penampungan karena gender dan akses 
pada HLP merupakan isu sangat penting bagi rekonstruksi 
pasca-krisis dan stabilitas serta pengembangan jangka 
panjang. Pada saat terjadinya krisis, kelompok dengan 
kebutuhan khusus seperti para perempuan dan yatim-
piatu secara khusus menghadapi resiko dalam berbagai 
cara. Para janda, misalnya, dihadapkan pada resiko 
yang lebih besar selama dan setelah suatu krisis, karena 
hak mereka sebagai kepala rumah tangga perempuan 
seringkali tidak dilindungi oleh undang-undang (baik 
perundang-undangan maupun undang-undang adat) 
atau sama sekali tidak dipedulikan. Pengalaman para 
perempuan dan yatim-piatu selama krisis dalam banyak 
hal lebih diperumit karena ketidak-mampuan mereka 
dalam periode pasca-krisis untuk memperoleh akses 
pada perumahan, tanah dan properti yang secara hukum 
adalah milik mereka. 

Selanjutnya, mempromosikan akses pada HLP dengan 
kesetaraan-gender dapat berdampak positif pada 
program rehabilitasi dan rekonstruksi setelah krisis. Akses 
para perempuan dan kelompok dengan kebutuhan spesifi k 
pada HLP dapat menjadi katalisator dan mendorong 
populasi untuk kembali ke tempat asal mereka, dan 
dengan demikian memfasilitasi proses kembali itu 
sendiri. Hal ini memerlukan pengembangan mekanisme 
pendukungan-gender yang memerlukan tindakan segera 
serelasi dengan restitusi perumahan, tanah dan properti, 
administrasi dan resolusi perselisihan untuk orang yang 
terkena dampak dan diungsikan serta masyarakat yang 
terkena dampak konfl ik. 

APA YANG HARUS KITA TANYAKAN 

KEPADA MASYARAKAT UNTUK 

MEMASTIKAN PERANCANGAN 

PEMILIHAN LOKASI DAN 

PEMBANGUNAN SHELTER YANG 

RESPONSIF GENDER?

Bagaimanakah  demografi  populasi?
• Jumlah total dari anggota rumah tangga/keluarga — 

terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia.

• Jumlah keluarga yang dikepalai perempuan atau laki-
laki lajang serta jumlah keluarga yang dikepalai oleh 
anak-anak (anak perempuan dan anak laki-laki).

• Jumlah anak tanpa pendamping, orang lanjut usia, 
orang cacat, yang sakit secara kronis, perempuan hamil 
dan perempuan yang sedang menyusui.

Jenis material apa yang digunakan untuk 
membangun shelter sebelum/sesudah 
pengungsian? Siapa yang membangun shelter? 
Apakah peran berbeda bagi perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki?

• Bagaimanakah variasi tugas para perempuan dan laki-
laki dalam konstruksi sebelum masa darurat?

• Jika perempuan tidak terlibat dalam konstruksi shelter 
dan/atau pengambilan-keputusan atas subyek yang 
terkait, bagaimana mereka dapat didukung untuk 
dengan berarti berpartisipasi dalam kegiatan seperti 
itu? 

• Bagaimana distribusi dan alokasi material shelter? 
Bagaimana sistem ditentukan untuk hal tersebut? 
Bagaimana dampak sistem ini pada perempuan dan 
anak perempuan? Sistem apa yang telah dibentuk 
untuk membantu orang dengan kebutuhan khusus 
untuk mendirikan shelter mereka? Dukungan apa yang 
akan diberikan oleh masyarakat? Bagaimana caranya 
mengidentifi kasi celah bantuan dalam penyediaan 
shelter? Bagaimana celah ini diperhatikan dan dipantau 
untuk adanya dampak positif atau negatif pada orang 
yang terkena dampak?

• Apakah telah dibuat persetujuan dengan otoritas lokal 
serta masyarakat setempat mengenai penggunaan 
sumber daya alam dan hutan untuk pengadaan material 
shelter? Apakah telah dibuat sistem untuk menghindari 
pembalasan dan penyerangan fi sik dan seksual atas 
perempuan serta anak perempuan yang terlibat 
dalam pengumpulan material untuk shelter dari 
sumber daya alam/hutan? Apakah perempuan, anak 
perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dari masyarakat 
yang terkena dampak merupakan bagian dari berbagai 
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persetujuan dan diskusi dengan masyarakat setempat/
otoritas lokal? Apakah terdapat persetujuan mengenai 
apa yang boleh  dikumpulkan oleh orang yang terkena 
dampak?

• Apakah jenis material shelter yang digunakan sesuai 
dengan kondisi cuaca lokal serta ramah lingkungan?

Bagaimanakah praktek masyarakat dan pola budaya untuk 
pengaturan rumah tangga dan perawatan?
Bagaimanakah praktek memasak, mencuci dan cara 
membersihkan rumah tangga serta bagaimanakah lokasi 
yang diinginkan – secara individu atau komunal? Apakah 
area yang ditentukan aman? Dengan penerangan yang 
memadai? Apakah dengan mudah dapat dicapai dan 
diakses?

• Apakah fasilitas wc, mencuci, mandi dan tidur dapat 
diamankan dengan gerendel dan kunci? Apakah 
ruangannya berpartisi/bersekat agar perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki memiliki 
keleluasaan pribadi untuk berganti pakaian?

• Bagaimanakah praktek pembagian pekerjaan dan 
upah pekerjaan dari masyarakat yang terkena dampak 
krisi? Siapa yang bekerja di rumah, atau di ladang atau 
di tempat pekerjaan di luar — di sektor non-formal?

• Bagaimanakah sistemnya dan siapa yang 
bertanggungjawab untuk memastikan bahwa orang 
yang cacat dan yang berusia lanjut dengan kebutuhan 
khusus dibantu dan disediakan pengaturan perawatan 
bagi mereka? Tindakan apa yang akan diambil untuk 
mencegah semua bentuk eksploitasi?

Siapa yang mungkin membutuhkan tindakan yang 
ditargetkan dan positif untuk mendukung mereka 
dalam konstruksi shelter?
• Kelompok mana (sesuai jenis kelamin dan usia) yang 

tidak dapat membangun shelter mereka sendiri?

• Apakah ada para perempuan dan laki-laki lanjut usia 
yang bepergian tanpa sanak keluarga atau didampingi 
anak yang memerlukan dukungan shelter yang 
ditargetkan?

• Apakah kebutuhan ini telah didiskusikan dengan 
masyarakat dan bagaimana  dukungan tersebut akan 
dipantau untuk menghindari eksploitasi dari jenis 
apapun juga?

Bagaimana caranya untuk mengalokasikan ruangan 
shelter/tempat tinggal? Bagaimana material shelter 
disediakan/didistribusikan? Bagaimana shelter 
harus dikonstruksikan?

• Bagaimana anak perempuan dan anak laki-laki tanpa 
pendamping diakomodasikan? Apakah mereka diurus 
dan diberi dukungan oleh masyarakat? Apakah situasi 

hidup mereka dipantau dengan cara yang memuaskan 
oleh masyarakat untuk menilai keamanan mereka? 
Apakah rumah/shelter mereka berada di lokasi yang 
benar dan tidak terisolasi?

• Apakah material partisi/sekat telah dialokasikan untuk 
setiap rumah tangga guna memastikan keleluasaan 
pribadi?

• Apakah terdapat alokasi shelter yang aman dan 
terpisah untuk perempuan lajang? Apakah secara 
kultural hal ini dibenarkan atau haruskah perempuan 
lajang didampingi oleh sanak keluarga laki-laki? Apakah 
solusi untuk kelompok demikian telah didiskusikan 
dengan anggota kelompok itu sendiri dan disetujui 
oleh perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat?

• Apakah terdapat perubahan yang nyata dalam struktur 
keluarga (misalnya, ada  banyak rumah tangga yang 
dikepalai oleh perempuan atau laki-laki)? Apakah hal ini 
telah berakibat dalam perubahan peran gender serelasi 
dengan tugas konstruksi shelter dan pengambilan-
keputusan?

• Siapa yang melakukan pekerjaan rumah tangga dan 
kegiatan pekerjaan fi sik di masyarakat? Di mana 
mereka melaksanakan kegiatan ini? Apakah mereka 
menciptakan resiko perlindungan bagi perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki? 
Bagaimana pendapat masyarakat untuk menghindari 
resiko perlindungan? 

Bagaimanakah praktek kultural dan masyarakat 
mengenai shelter/rumah? Apakah dibutuhkan 
shelter spesifi k untuk praktek keagamaan?

• Siapakah penduduk/penyewa primer? Apakah 
perempuan dan laki-laki diperlakukan sama?

• Apakah norma kultural memungkinkan perempuan 
dan laki-laki untuk dengan setara berpartisipasi dalam 
pembuatan keputusan mengenai isu shelter? Jika tidak, 
apakah diperlukan tindakan positif dan ditargetkan 
untuk mendukung perempuan agar berpartisipasi 
dengan cara yang berarti?

• Apakah terdapat praktek/kebijakan diskriminasi yang 
berdampak pada perempuan atau laki-laki (misalnya 
dalam alokasi sebidang tanah, lokasi shelter atau 
ruangan di akomodasi kolektif )?

• Bagaimanakah pembagian pekerjaan sesuai gender 
secara luas dalam tanggungjawab yang produktif 
(misalnya pertanian, kegiatan yang menghasilkan 
penghasilan) serta tanggungjawab reproduksi 
(misalnya tugas rumah tangga, perawatan anak), 
dan apakah disediakan waktu untuk masing-masing 
tanggungjawab?

• Bagaimanakah afi liasi dan para pemimpin keagamaan 
berdampak secara berbeda pada perempuan dan laki-
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laki? Apakah mereka mempromosikan penanganan 
perlakuan yang setara atau apakah mereka 
mendiskriminasikan?

Siapakah yang memiliki tanah dan properti? 
Bagaimanakah undang-undang yang mengatur 
kepemilikan tanah dan properti selama pengungsian 
dan ketika kembali?

• Bagaimanakah keadaan kepemilikan tanah dan properti 
(termasuk perumahan) sebelum pengungsian, selama 
pengungsian dan ketika perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki kembali?

• Bagaimanakah mekanisme perlindungan mengenai 
status permanen tanah dan/atau hak properti 
(berdasarkan hukum, secara adat, mekanisme restitusi, 
dsb.) bagi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

KESETARAAN GENDER DALAM 

PENYUSUNAN PROGRAM UNTUK 

PEMILIHAN LOKASI, PEMBUATAN 

RANCANGAN, DAN KONSTRUKSI  

SHELTER 

Partisipasi yang setara
• Lakukan penilaian partisipatif dengan perempuan, 

anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki untuk 
menentukan kebutuhan shelter dan cara yang paling 
baik untuk memperhatikan resiko perlindungan serta 
cakup semua keprihatinan/pemikiran.

• Bentuk komite shelter masyarakat dengan partisipasi 
setara antara perempuan dan laki-laki serta 
kembangkan kerangka acuan untuk komite shelter, 
yang mencakup tanggungjawab komite untuk 
memperhatikan keprihatinan/pemikiran gender dan 
usia yang berkaitan dengan shelter. 

• Pantau partisipasi efektif perempuan dalam 
pengambilan-keputusan mengenai shelter dan 
pastikan bahwa kebutuhan mereka didiskusikan dan 
dipenuhi.

• Rencanakan pertemuan untuk mendiskusikan hal-hal 
serelasi dengan shelter dengan perempuan dan laki-
laki secara bersama-sama atau secara terpisah ketika 
perempuan dan laki-laki merasa nyaman untuk hadir 
sesuai dengan jadwal pekerjaan atau tugas  mereka 
sehari-hari. 

• Pastikan bahwa baik perempuan maupun laki-laki 
merasa nyaman dengan tempat pertemuan dan bahwa 
situasinya membuat perempuan dan laki-laki merasa 
bebas serta tanpa-segan dalam mengemukakan 

pandangan/keprihatinan mereka. 

• Diskusikan dan sediakan perawatan anak berbasis 
masyarakat selama pertemuan, agar perempuan dan 
laki-laki dapat berpartisipasi. 

• Pastikan bahwa konsultasi mengenai kebutuhan 
spesifi k melibatkan perempuan dan laki-laki dari 
berbagai kelompok usia dan latar belakang. 

• Pastikan partisipasi setara antara perempuan dan laki-
laki dalam penyediaan dan distribusi serta pantau 
distribusi material shelter. 

• Identifi kasi mereka yang beresiko terhadap eksploitasi 
dan kembangkan mekanisme melalui konsultasi 
dengan mereka, untuk mengurangi resiko selama 
program konstruksi/shelter. 

• Pastikan pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang 
sama bagi perempuan dan laki-laki jika insentif/gaji 
termasuk sebagai bagian dari program shelter. 

Pelatihan dan pengembangan keterampilan 
• Bekerjalah bersama masyarakat untuk mengidentifi kasi 

perempuan dan laki-laki serta remaja perempuan 
dan laki-laki yang terampil, yang dapat mendukung 
konstruksi shelter, baik dari masyarakat setempat 
maupun masyarakat yang terkena dampak. 

• Jika secara tradisional laki-laki yang melakukan 
konstruksi dan perempuan tertarik untuk 
berpartisipasi dalam kegiatan konstruksi, adakan 
pertemuan masyarakat untuk mengidentifi kasi 
perempuan yang tertarik tersebut. Sediakan pelatihan 
dasar dalam konstruksi untuk memberikan kesempatan 
bagi perempuan untuk secara bersama berpartisipasi 
dalam proses tersebut. Perempuan mungkin tertarik 
untuk membuat dinding tanah liat atau pembuatan 
bata dan pelatihan dapat disediakan dalam area ini. 
Hal yang sama berlaku bagi laki-laki jika perempuan 
secara tradisional bertanggungjawab atas  tugas 
pembangunan. 

• Pastikan bahwa perempuan dan anak perempuan 
yang memerlukan dukungan dalam konstruksi karena 
kondisi spesifi k mereka, tidak perlu mencari orang 
lain untuk membantunya dan tergantung pada laki-
laki untuk alokasi atau pembangunan shelter, karena 
hal ini dapat menyebabkan mereka dihadapkan 
pada exploitasi seksual, yang menyebabkan bahwa 
perempuan dan anak perempuan dipaksa untuk 
menukar seks dengan shelter.

• Dalam proyek konstruksi upayakan untuk membagi 
pekerjaan dan tanggungjawab antara perempuan 
dan laki-laki berdasarkan pada preferensi/keinginan 



110

T
E

M
P

A
T

 P
E

R
LI

N
D

U
N

G
A

N

G E N D E R  D A N  T E M P A T  P E R L I N D U N G A N  ( S H E L T E R )  D I  M A S A  D A R U R A T

B U K U  P A N D U A N  G E N D E R  I A S C

khusus mereka, dan promosikan sikap kerjasama serta 
saling menghormati. 

• Pertimbangkan pelatihan di tempat bagi perempuan 
untuk mengembangkan keterampilan teknis mereka. 

Mengenali dan mengatasi perbedaan, termasuk 
perbedaan kultural
• Sediakan material yang memadai untuk partisi/

sekat antar keluarga dan di dalam shelter keluarga 
individual.

• Upayakan keleluasaan pribadi: Seorang perempuan 
atau seorang anak perempuan jangan diharuskan 
berbagi akomodasi dengan laki-laki yang bukan 
anggota keluarga dekatnya.

• Bekerjalah dengan orang di dalam masyarakat 
ketika merancang sebuah tempat untuk pertemuan; 
pelayanan konseling, pelatihan keterampilan yang 
mencakup kebutuhan perempuan dan laki-laki, remaja 
perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak 
laki-laki. Mungkin pemisahan waktu dan jenis kegiatan 
harus dirancang untuk setiap kelompok. 

Pembagian pekerjaan sesuai gender

• Pertimbangkan beban tugas perempuan dan laki-
laki yang sedang berlangsung, yang dapat terkena 
dampak.

• Pastikan bahwa infrastruktur baru tidak berarti jam 
kerja yang lebih panjang untuk perempuan atau laki-
laki. 

Memenuhi kebutuhan kelompok dengan keperluan 
yang khusus

• Bantu masyarakat untuk mengidentifi kasi perempuan, 
anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki yang 
memiliki keperluan khusus sesuai jenis kelamin 
dan usia, dengan kebutuhan konstruksi shelter dan 
pastikan bahwa keperluan tersebut diprioritaskan dan 
dipenuhi. 

• Beri dorongan pada perkembangan sistem pendukung 
masyarakat untuk orang dengan keperluan khusus 
dalam konstruksi shelter. Pastikan adanya partisipasi 

perempuan, remaja perempuan dan remaja laki-laki 
dalam proses tersebut. 

• Lakukan pembicaraan dan diskusi secara teratur dan 
terstruktur dengan perempuan, anak perempuan dan 
kelompok dengan keperluan khusus mengenai isu 
shelter, untuk memastikan bahwa setiap keprihatinan/
pemikiran perlindungan yang disorot, didiskusikan 
dan diatasi. 

• Pastikan bahwa lokasi, harga dan sumber daya lain yang 
perlu untuk menggunakan shelter tidak membatasi 
akses para perempuan dan laki-laki miskin. 

• Pastikan bahwa lokasi tidak berdampak pada 
perempuan atau laki-laki yang menjual barang atau 
kegiatan lain yang mendatangkan penghasilan. 

• Pastikan bahwa shelter baru tidak berkontribusi 
terhadap ketiadaan-pekerjaan/pengangguran bagi 
perempuan atau laki-laki miskin

• Pastikan bahwa shelter baru tidak mengharuskan 
pindahnya perempuan atau laki-laki dari tempat 
mereka pada saat ini. 

• Berfokuslah pada tindakan perbaikan bagi perempuan 
atau laki-laki yang akan dirugikan sebagai akibat 
konstruksi shelter. 

• Pantau anggota kelompok minoritas tanpa pendamping 
untuk memastikan perlindungan aman bagi mereka 
di rumah keluarga angkat.  Pastikan bahwa mereka 
tidak dihadapkan pada tugas melayani atau eksploitasi 
seksual di rumah mereka yang baru. 

• Ketika merancang shelter, buat ruangan ramah anak  
di mana anak-anak dapat berjumpa dan berbagi 
pengalaman. 

• Buat pengaturan penerangan di area komunal dan 
untuk keperluan individu. 

Penilaian/Pemantauan
• Pantau shelter komunal (seperti sekolah atau pusat 

komunitas) untuk adanya kekerasan berbasis-gender 
atau bentuk diskriminai dan penyalah-gunaan yang 
lain, dan ambil tindakan untuk mencegah insiden 
seperti itu. 
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DAFTAR ISIAN UNTUK MENILAI KESETARAAN GENDER DALAM PEMBUATAN 

PROGRAM UNTUK PEMILIHAN LOKASI, PERANCANGAN, DAN KONSTRUKSI 

SHELTER  

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian tindakan di bab ini, dan menyediakan instrumen yang berguna untuk 
mengingatkan para pelaku sektor mengenai isu kunci guna  memastikan pembuatan program dengan kesetaraan gender. 
Sebagai tambahan, daftar isian, bersama dengan contoh indikator dalam Bab Dasar, digunakan sebagai basis untuk staf 
proyek untuk mengembangkan indikator yang konteks-spesifi k untuk mengukur kemajuan dalam pencakupan isu gender 
ke dalam aksi kemanusiaan.

DAFTAR ISIAN GENDER – SHELTER

Analisa perbedaan gender

1. Diskusi kelompok terfokus (FGD) mengenai konstruksi shelter, alokasi dan perancangan yang dilakukan dengan perempuan, anak 

perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dari berbagai latar belakang dan hasilnya dicakup dalam pembuatan program.

Rancangan

1. Tiap orang, muda dan tua, memiliki akses pada shelter yang bermartabat.

2. Ruangan publik untuk kebutuhan sosial, budaya dan informasi bagi perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki disediakan 

dan digunakan secara sama-rata.

Akses

1. Kepala keluarga laki-laki dan perempuan serta perempuan dan laki-laki lajang memiliki akses yang sama pada bahan perumahan dan 

shelter.

2. Hambatan terhadap akses yang setara segera ditangani.

Partisipasi

1. Perempuan dan laki-laki secara setara terwakili dan berpartisipasi dalam perancangan, alokasi dan konstruksi fasilitas shelter dan 

penampungan/camp.

2. Perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam semua aspek konstruksi 

shelter, menerima pembayaran yang sama untuk pekerjaan yang sama. 

Pelatihan/Peningkatan kapasitas

1. Tersedia kesempatan yang sama untuk pelatihan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki dalam pelatihan keterampilan 

konstruksi.

2. Persentasi perempuan dan laki-laki yang dilatih dalam konstruksi shelter. 

3. Persentasi perempuan dan laki-laki yang terlibat dalam konstruksi shelter.

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

1. Pemeriksaan di tempat secara rutin serta diskusi dengan masyarakat untuk memastikan bahwa seseorang tidak dihadapkan pada 

kekerasan seksual yang disebabkan oleh keadaan shelter yang buruk atau kurangnya ruangan dan keleluasaan pribadi.

2. Membuat mekanisme untuk memastikan bahwa seseorang dapat melaporkan setiap gangguan atau kekerasan. 

Tindakan yang ditargetkan berdasarkan analisa gender

1. Kebutuhan spesifi k dari rumah tangga yang dikepalai oleh anak perempuan dan anak laki-laki terpenuhi.

2. Jika material konstruksi disediakan, rumah tangga yang dikepalai perempuan memiliki akses langsung pada material dan diberi dukungan 

pelatihan keterampilan konstruksi. 
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Monitoring dan evaluasi yang didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia

1. Data terpilah berdasarkan  jenis kelamin dan usia mengenai cakupan program dikumpulkan, dianalisa dan secara teratur dilaporkan. 

2. Rencana dikembangkan dan dilaksanakan untuk menangani setiap ketidak-setaraan dan memastikan akses serta keamanan bagi 

semuanya di populasi yang menjadi target. 

Koordinasikan tindakan dengan semua mitra

1. Para pelaku dalam sektor anda menghubungi para pelaku di sektor lain untuk mengkoordinasikan isu gender, termasuk berpartisipasi 

dalam pertemuan rutin dalam jejaring gender

2. Sektor/kluster memiliki rencana aksi gender, telah mengembangkan dan secara teratur mengukur indikator spesifi k-proyek berdasarkan 

daftar isian  yang tersedia di dalam Buku Panduan Gender IASC.
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STANDAR UNTUK SHELTER DARURAT
(Kelompok Shelter Darurat – IASC)

INDIKATOR
STANDAR

UNHCR LINGKUNGAN

Rata-rata area penampungan/camp

per orang
>  45 meter persegi1

Rata-rata area lantai shelter per orang di 

perkampungan

>  3.5 meter persegi

dalam cuaca panas (memasak dilakukan diluar)2

>  4.5 meter persegi

dalam cuaca dingin

(angka ini mencakup area untuk pelayanan di dalam rumah seperti fasilitas mandi dan 

toilet, tergantung pada kebiasaan sosio-budaya)

Persentasi rumah tangga dengan tempat 

tinggal yang “memadai”
100%3

1. Adalah penting untuk memastikan bahwa terdapat ruangan penampungan per orang yang memadai. Hal ini mencakup memiliki ruang 

yang memadai untuk semua pelayanan (air, sanitasi, dsb.), sementara juga menyediakan ruangan yang memadai  untuk hidup dengan 

bermartabat.

-  Standar yang direkomendasikan untuk area permukaan di sebuah camp pengungsian adalah 45 meter persegi per orang, termasuk 

ruangan dapur dan kebun. Standar minimum paling tidak adalah 30 meter persegi per orang, tanpa ruangan dapur dan kebun.

-  Dalam situasi pengungsian, mungkin tidak akan menguntungkan jika memiliki area yang jauh lebih luas dari 45 meter persegi per orang, 

karena hal ini akan berarti jarak yang lebih jauh pada pelayanan seperti air, unit kesehatan dasar, pendidikan, dsb.

2. Sebagai tambahan pada penyediaan perlindungan fi sik terhadap elemen, juga penting untuk menyediakan luas lantai yang memadai per 

orang untuk hidup secara bermartabat. 

-  Untuk menghindari kekerasan berbasis seksual dan gender (SGBV – Sexual and Gender-Based Violence), tempat tinggal harus 

memungkinkan untuk dibuat partisi/sekat di dalam shelter untuk memfasilitasi keleluasaan pribadi. Juga jika jalan masuk ke shelter 

terbuka menuju area umum (ruangan/area terbuka) dapat terlihat, maka akan merupakan nilai tambah untuk keamanan, karena 

menghindari tempat yang tidak terlihat.

3. Karena adanya variasi cuaca, kebiasaan bangunan lokal dan nilai-nilai budaya atau keprihatinan/pemikiran, shelter “yang memadai” sulit 

didefi nisikan secara universal. Akan tetapi, memadai dapat dinilai dengan mengingat faktor berikut ini. Suatu shelter yang ideal harus:

•  menyediakan area tertutup yang menyediakan ruang tempat tinggal yang bermartabat dengan suatu tingkat keleluasaan pribadi;

•  memiliki kenyamanan temperatur/suhu yang memadai dengan ventilasi untuk sirkulasi   udara;

• memberikan perlindungan terhadap elemen dan gangguan alam;

• memastikan bahwa para penghuni, terutama perempuan atau kelompok dengan kebutuhan spesifi k, tidak dirugikan yang disebabkan 

oleh rancangan yang buruk; rancangan shelter sesuai dengan kebiasaan, nilai kebudayaan atau keprihatinan; 

• pastikan bahwa keamanan fi sik merupakan keprihatinan utama pada saat perencanaan dan konstruksi
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adalah penting dalam pemilihan dan perancangan fasilitas 
serta program sanitasi, yang merupakan aspek penting 
untuk mempromosikan martabat.

Efektifi tas dalam menurunkan resiko kesehatan publik: 

Perempuan adalah pelaku kunci dalam mempengaruhi 
kesehatan rumah tangga publik. Mereka juga merupakan 
sumber pengetahuan yang besar (seringkali tidak 
dimanfaatkan) mengenai masyarakat dan budaya. 
Program yang dirancang dengan tidak tepat, di mana para 
pemegang kepentingan kunci, seperti perempuan dan 
anak-anak, tidak dilibatkan dapat berakibat dalam fasilitas 
yang tidak terpakai, atau dipakai dengan tidak benar, yang 
dapat mengakibatkan dalam resiko merebaknya penyakit 
epidemis pada seluruh komunitas.

HAK ATAS AIR

• ICESCR mengakui hak dari semua orang pada standar 

kehidupan yang memadai, termasuk hak atas air. Hak atas 

air juga tidak terpisahkan dari hak tertinggi yang dapat diraih 

untuk kesehatan (Pasal 12) dan hak atas perumahan dan 

pangan yang memadai (Pasal 11).

• Pasal 11 dari CEDAW menentukan bahwa pihak Negara harus 

memastikan agar perempuan memiliki hak untuk menikmati 

kondisi kehidupan yang memadai, terutama serelasi dengan 

persediaan air. CRC meminta pihak Negara untuk memerangi 

penyakit dan malnutrisi melalui penyediaan pangan bernutrisi 

dan air minum bersih dengan memadai. 

• Dalam Komentar Umum No. 15, Komite PBB mengenai 

Hak Ekonomi, Sosial dan Kebudayaan memerinci hak asasi 

manusia atas air agar memberi hak kepada setiap orang 

atas air yang memadai, aman, dapat diterima, dapat diakses 

secara fi sik serta terjangkau, untuk pengunaan pribadi dan 

domestik. 

• Konvensi Genewa menjamin hak tersebut dalam situasi 

konfl ik bersenjata.

• Dengan memastikan bahwa semua orang memiliki akses 

pada sanitasi yang memadai bukan hanya fundamental untuk 

martabat serta keleluasaan pribadi manusia, tetapi adalah 

salah satu mekanisme prinsip untuk melindungi kualitas 

persediaan dan sumber daya air minum.

GENDER DAN 

AIR SERTA KEBERSIHAN  

DI MASA  DARURAT

A
ir sangat penting untuk kehidupan dan kesehatan. 
Di masa darurat, ketika air, sanitasi dan kebersihan 
yang memadai dan yang benar tidak tersedia, 

maka hal ini dapat mengakibatkan gangguan kesehatan 
yang parah. Oleh karena itu, penyediaan air, sanitasi dan 
kebersihan  yang memadai dan dapat diakses dengan 
segera memerlukan perhatian dari dimulainya masa 
darurat. Akan tetapi, dengan hanya menyediakan fasilitas 
air dan sanitasi tidak akan menjamin penggunaan optimal 
atau berdampak pada kesehatan publik. Memahami 
gender, budaya dan relasi sosial adalah sangat penting 
dalam menilai, merancang dan melaksanakan program 
air, sanitasi dan kebersihan yang efektif dan aman 
serta mengembalikan martabat populasi yang terkena 
dampak.

Perempuan secara tidak proporsional terkena dampak 
oleh masa darurat, yang sebagian disebabkan karena 
adanya  ketidak-setaraan gender. Adalah penting 
untuk melibatkan semua anggota komunitas, terutama 
perempuan dan  anak perempuan, di semua tahap program 
pengelolaan keadaan darurat, karena mereka membawa 
serta perspektif, kapabilitas serta kontribusi yang berharga 
pada penanggapan keadaan darurat. Kesetaraan gender 
dan keterlibatan yang aktif dari perempuan dan laki-laki 
dalam pembuatan keputusan dalam pembuatan program 
untuk penyediaan air, sanitasi dan kebersihan yang aman 
dan benar adalah sangat penting untuk mengadaptasi 
kebutuhan spesifi k dan mencakup pengetahuan dari 
seluruh masyarakat. 

Di sebagian besar kebudayaan, perempuan dan anak 
perempuan bertanggung jawab untuk mengambil air, 
terutama anak perempuan. Kita harus memahami peran 
sentral para perempuan dalam pengelolaan air, sanitasi 
dan kebersihan. Tempat air dan fasilitas sanitasi hendaknya 
berada sedekat  mungkin pada tempat perlindungan 
untuk mengurangi waktu pengambilan dan menunggu 
serta resiko kekerasan terhadap perempuan dan anak 
perempuan. Dengan memahami kebutuhan khusus 
perempuan dan anak perempuan bagi fasilitas sanitasi 

Apakah Anda sudah membaca bagian A?



116

W
A

S
H

G E N D E R  D A N  A I R  S E R T A  K E B E R S I H A N  D I  M A S A  D A R U R A T

B U K U  P A N D U A N  G E N D E R  I A S C

Memperkuat dan mengurangi ketidak-setaraan: 
Program air, sanitasi dan kebersihan memiliki potensi 
untuk memberi suara pada anggota masyarakat yang 
seringkali tidak memiliki suara. Partisipasi dari berbagai 
anggota masyarakat ini, terutama para perempuan, dapat 
memberikan rasa dihargai dan bermartabat, terutama 
bagi mereka yang hak tersebut telah terampas karena  
konfl ik atau bencana alam. 

Komunitas yang aman dan konfl ik: Rancangan yang 
tidak benar serta lokasi fasilitas air dan sanitasi dapat 
menempatkan mereka yang rentan, seperti perempuan 
dan anak, pada resiko kekerasan. Toilet yang terletak 
jauh dari tempat tinggal seringkali merupakan tempat 
penyerangan. Akses pada air untuk waktu lama telah 
menjadi sumber konfl ik dalam komunitas. Berbagi sumber 
daya air antara penduduk setempat dan masyarakat yang 
dipindahkan, jika tidak dilakukan dengan cara yang 
peka dengan melibatkan semua pihak, dapat memicu 
kekerasan dalam situasi yang sudah tegang. Keterlibatan 
semua pelaku dengan suatu pendekatan pengikut-
sertaan dapat membantu mengurangi ketegangan dan 
membangun relasi masyarakat. 

APA YANG HARUS KITA KETAHUI 

UNTUK MERENCANAKAN DAN 

MELAKSANAKAN PELAYANAN AIR, 

SANITASI SERTA KESEHATAN YANG 

RESPONSIF -GENDER?

Bagaimanakah demografi  populasi?

• Jumlah total rumah tangga — terpilah berdasarkan 
jenis kelamin dan usia.

• Jumlah keluarga yang dikepalai perempuan atau laki-
laki lajang serta jumlah keluarga yang dikepalai oleh 
anak (anak perempuan dan anak laki-laki).

• Jumlah anak tanpa pendamping, manusia lanjut usia, 
orang cacat. Berapa perempuan dan laki-laki yang 
telah terkena dampak atau harus dipindahkan? 

Bagaimanakah praktek air dan sanitasi yang menjadi 
kebiasaan populasi sebelum masa darurat? 

• Bagaimanakah tingkat pengetahuan dan keterampilan 
serelasi dengan  air/sanitasi serta keterkaitannya 
dengan kesehatan (perempuan, anak perempuan, 
anak laki-laki dan laki-laki)?

• Bagaimanakah pola akses pada air, pengawasan    
sumber air dan pengumpulannya? 

• Bagaimanakah relasi antara tanggungjawab anak 
untuk mengambil air dan hadir di sekolah?

• Bagaimanakah pemakaian dan tanggungjawab yang 
berbeda bagi perempuan, anak perempuan, anak laki-
laki dan laki-laki (misalnya memasak, sanitasi, kebun, 
ternak); pola alokasi air diantara para anggota keluarga 
(berbagi, kuantitas, kualitas); pengambilan keputusan  
atas pemakaiannya?

• Bagaimanakah pembagian tanggungjawab gender 
mengenai pemeliharaan serta pengelolaan air dan 
fasilitas sanitasi?

• Bagaimanakah sarana dan tanggungjawab untuk 
mengelola pembuangan kotoran  dan air seni; 
membersihkan anus; pembuangan kotoran anak?

• Bagaimanakah sarana dan tanggungjawab untuk 
pengumpulan, penanganan, penyimpanan dan 
pemeliharaan air; sarana dan akses bagi transportasi 
air?

• Bagaimana mengidentifi kasi kebutuhan kelompok 
khusus di dalam masyarakat yang memerlukan 
dukungan spesifi k untuk memperoleh air, sanitasi dan 
kebersihan, seperti orang yang menderita HIV/AIDS?

• Bagaimanakah representasi dan peran perempuan 
dalam asosiasi berdasarkan-komunitas, komite air, 
dsb.? Apakah para perempuan, misalnya, memiliki 
akses pada pembendaharaan?

• Bagaimanakah tanggungjawab mengenai 
pemeliharaan dan pengelolaan air serta fasilitas 
sanitasi dibagi antara perempuan dan laki-laki di 
masyarakat?

Apakah aspek kultural yang harus dicari?

• Apakah titik air, toilet dan fasilitas untuk mandi 
berlokasi dan dirancang untuk menjamin keleluasaan 
pribadi dan keamanan?

• Apakah titik air aman? Apakah para pemakai (terutama 
perempuan dan anak) dapat mengaksesnya dengan 
aman?

• Jenis material sanitasi apa yang tepat untuk 
didistribusikan pada perempuan dan anak 
perempuan?

• Bagaimanakah asumsi kultural serelasi dengan 
kegiatan air dan sanitasi, misalnya pada saat datang 
bulan, dsb.?

• Bagaimanakah praktek kebersihan dan kesehatan 
umum dari populasi? Jika para perempuan 
bertanggungjawab untuk status kesehatan mereka 
sendiri beserta keluarganya, tingkat pengetahuan dan 
keterampilan apa yang mereka miliki?

• Bagaimanakah para perempuan memandang dirinya 
sendiri dalam peran tradisional dan partisipasi aktif? 
Berapa banyak dari hal ini yang dapat diubah dan 
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berapa banyak yang tidak dapat diubah?

Kebutuhan apa yang harus dipertimbangkan 
sebelum mengkonstruksi fasilitas air dan sanitasi?

• Siapakah yang memelihara tempat toilet/air? Siapa 
yang membayar biaya serelasi dengan perawatan? 
Apakah mereka mau dan mampu untuk membayar?

• Apakah masyarakat memerlukan pelatihan untuk 
operasi dan pemeliharaan, termasuk pengelolaan?

• Apakah fasilitas harus dimodifi kasi untuk digunakan 
oleh para perempuan, anak, orang tua dan mereka 
yang cacat, ataukah harus disediakan sarana alternatif, 
seperti pispot atau toilet yang dapat digunakan oleh 
anak?

• Apakah kegiatan promosi diperlukan untuk 
memastikan penggunaan fasilitas toilet dan air dengan 
aman?

• Bagaimanakah rancangan fi sik dari titik air dan toilet 
ke sumber air, jumlah dan kebutuhan para memakai 
(perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-
laki), sudah benar?

TINDAKAN UNTUK MEMASTIKAN 

KESETARAAN GENDER DALAM 

PEMBUATAN PROGRAM AIR, 

SANITASI DAN KEBERSIHAN DI MASA 

DARURAT

Penilaian dan dimulainya program

• Pastikan tim penilai mencakup para penilai perempuan 
serta para penerjemah.

• Pastikan perekrutan petugas dengan jumlah seimbang 
antara perempuan dan laki-laki, dan keragaman dalam 
masyarakat yang terkena dampak krisis tercermin 
dalam komposisi petugas. 

• Pastikan bahwa petugas memiliki pemahaman 
akan pentingnya gender dalam membuat program 
mengenai air, sanitasi dan kebersihan serta sediakan 
pelatihan dan dukungan, di mana diperlukan.

Pastikan kesetaraan gender serta partisipasi yang 
sama
Tahap I: Tindakan segera

• Identifi kasi seseorang (misalnya guru sekolah, wakil 
NGO, penerjemah perempuan atau laki-laki, yang 
sesuai), yang dapat mengkoordinasikan konsultasi 
dengan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki yang secara langsung terkena dampak. 

• Sediakan arahan “penyuluhan” pada tim teknis dan 
petugas yang lain mengenai cara bekerja dengan 

masyarakat dan gunakan dengan efektif pengetahuan 
para perempuan mengenai masyarakat; pastikan 
bahwa perempuan, di mana perlu, merupakan bagian 
dari tim teknis.

• Berkonsultasilah dengan perempuan dan laki-laki 
mengenai siapa yang bertanggungjawab untuk 
mengamankan air dipermukaan dan di dalam tanah, 
mengalirkan air, mengebor susia, mengkonstruksi 
toilet, mendistribusikan air, sistem pengoperasian dan 
pemeliharaan.

• Dirikan mekanisme (misalnya bengkel kerja, kelompok 
diskusi fokus, dsb.) untuk memastikan bahwa suara 
para perempuan dan laki-laki didengar pada saat 
membuat keputusan serelasi dengan lokasi terdekat 
dan teknologi yang tepat untuk sistem air serta 
sanitasi  (perancangan, jenis, biaya dan kemampuan); 
dengan menggunakan fasilitator yang tepat, di mana 
perlu dan pastikan waktu serta lokasi yang nyaman. 
Waspadai ketegangan yang secara potensial  yang 
dapat disebabkan oleh upaya untuk merubah peran 
perempuan dan anak-anak di masyarakat.

• Libatkan perempuan, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki dalam diskusi mengenai air dan sanitasi, 
termasuk kebiasaan kebersihan pribadi, kesehatan 
secara umum dan kebutuhan serta kekuatiran anak.

• Laksanakan konsultasi di tempat yang aman di mana 
semua individu (termasuk perempuan dan para anak 
perempuan) merasa aman untuk memberikan informasi 
serta berpartisipasi dalam diskusi dan pembuatan-
keputusan.

• Bekerjalah secara terpisah dengan kelompok 
perempuan dan laki-laki, di mana perlu, untuk 
menghadapi pengucilan dan prasangka serelasi 
dengan air, praktek  sanitasi dan kebersihan.

• Pastikan akses yang setara dan bermartabat pada 
pendistribusian material yang berelasi dengan 
kebersihan; pastikan material tersebut tepat bagi para 
pemakai. Berkonsutasilah dengan para perempuan 
mengenai pakaian saat haid yang tepat, ember yang 
lebih kecil bagi anak untuk mengambil air dan material 
pencukuran yang benar bagi laki-laki.

• Libatkan para wakil dari berbagai bagian di masyarakat 
dalam pemantauan air, masukan sanitasi dan kebersihan 
— telusuri keamanan dan tanggapi kebutuhan dari 
berbagai bagian masyarakat serta modifi kasi intervensi, 
jika diperlukan, dengan cara yang tepat waktu.
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• Pertimbangkan isu martabat, khususnya bagi 
perempuan dan anak perempuan, dalam semua 
intervensi air, sanitasi dan kebersihan, serta rancang 
strategi yang secara kultural benar untuk meningkatkan 
martabat.

• Libatkan semua masyarakat sipil (termasuk kelompok 
para perempuan) dalam tanggapan tersebut. 

Tahap II: Rehabilitasi dan kesiapan

• Adakan bengkel kerja kultural - dan kesadaran-gender 
untuk memfasilitasi partisipasi yang setara dan efektif 
dari perempuan dan laki-laki dalam diskusi mengenai: 

- perancangan dan lokasi tempat air yang lebih 
permanen;

- rancang dan tentukan lokasi yang aman untuk 
toilet;

- persediaan yang setara untuk alokasi air untuk 
berbagai tugas (mencuci, mandi, ternak, irigasi, 
dsb.).

• Libatkan perempuan setara dengan laki-laki dalam 
kelompok pengelolaan air, komite air dan organisasi 
lain untuk membuat keputusan mengenai alokasi air 
selama musim kering. 

• Tentukan bagaimana partisipasi dan perolehan 
keterampilan perempuan dan laki-laki mempengaruhi 
dinamika kewewenangan di tingkat rumah tangga dan 
masyarakat. 

Peningkatan kapasitas
Tahap I: Segera setelah kejadian

• Sediakan pelatihan formal dan di tempat baik bagi 
perempuan maupun laki-laki mengenai konstruksi, 
operasi dan pemeliharaan semua jenis fasilitas air 
dan  sanitasi, termasuk susia dan pompa, tempat 
penyimpanan air, pemeliharaan, pemantauan kualitas 
air, sistem distribusi, fasilitas toilet dan untuk mandi.

• Ketika memilih orang untuk pelatihan, khususnya 
perempuan, pertimbangkan waktu serta bahasa, 
disamping juga pendidikan sebelumnya.

• Pastikan pemilihan para promotor untuk kesehatan/
kebersihan adalah tepat sesuai dengan kelompok yang 
ditargetkan. 

• Targetkan program kebersihan bukan hanya untuk 
para ibu, tetapi juga untuk para bapak dan pengasuh 
anak yang lain.

• Bangkitkan kesadaran, anak perempuan, anak laki-laki 
dan laki-laki mengenai cara untuk melindungi sumber 
air di permukaan dan di dalam tanah. 

Tahap II:  Rehabilitasi dan kesiap-sediaan

• Selenggarakan pelatihan bagi perempuan mengenai 
perencanaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang 
efektif, terutama di mana terdapat kelaziman rumah 
tangga yang dikepalai perempuan (gunakan pelatihan 
perempuan kepada perempuan)

• Tawarkan pelatihan pada para laki-laki mengenai 
pengelolaan air, terutama untuk rumah tangga yang 
dikepalai laki-laki lajang, yang sebelumnya tergantung 
pada para perempuan untuk mengambil air dan 
untuk pengelolaan memasak, kebersihan pribadi serta 
kebutuhan domestik untuk rumah tangga (gunakan 
pelatihan laki-laki kepada laki-laki)

• Bekerjalah dengan kelompok masyarakat untuk 
memperluas, mengoperasikan dan memelihara fasilitas 
komunal serta buang sampah cair dan padat. 

Memenuhi perbedaan kultural

• Jamin kerahasiaan dan integrasikan kepekaan kultural 
ke dalam forum diskusi mengenai kebersihan dan 
sanitasi dengan perempuan dan anak perempuan. 

• Gunakan perempuan lain sebagai fasilitator dalam 
diskusi tersebut.

• Cakup pertanyaan mengenai kepercayaan kultural 
dan etnik serelasi dengan  penggunaan air, praktek 
tanggungjawab dan sanitasi.

• Cerminkan perbedaan kultural dan etnik di masyarakat 
yang terkena dampak mengenai program air, sanitasi 
dan kebersihan, jika diperlukan (misalnya praktek 
berbeda untuk membersihkan anus).

• Ciptakan suatu rancangan dengan pengikut-sertaan, 
tanpa-diskriminasi (usia, jenis kelamin, kemampuan) 
untuk memungkinkan akses tanpa-hambatan pada air 
dan sanitasi. 

DAFTAR ISIAN UNTUK MENILAI 

ati
Note
Seharusnya tercetak di awal halaman 119.
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KESETARAAN GENDER DALAM PEMBUATAN PROGRAM AIR, SANITASI DAN 

KEBERSIHAN DI MASA DARURAT

Daftar isian di bawah ini diambil dari bagian tindakan di bab ini, dan merupakan  instrumen yang berguna untuk 
mengingatkan para pelaku sektor mengenai isu kunci guna  memastikan pembuatan program dengan kesetaraan gender. 
Sebagai tambahan, daftar isian, bersama dengan contoh indikator dalam Bab Dasar, digunakan sebagai basis untuk staf 
proyek untuk mengembangkan indikator yang konteks-spesifi k untuk mengukur kemajuan dalam pencakupan isu gender 
ke dalam aksi kemanusiaan.

DAFTAR ISIAN  GENDER – AIR, SANITASI DAN KEBERSIHAN

Analisa mengenai perbedaan gender

1. Informasi dikumpulkan dari perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki, mengenai: 

• kepercayaan dan praktek kultural dalam penggunaan air dan sanitasi

• kebiasaan kebersihan

• kebutuhan dan peran dalam operasi, pemeliharaan dan distribusi

• cara dan waktu yang diperlukan untuk mengambil air. 

2. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin  dan usia, digunakan untuk mengembangkan sebuah profi l mengenai populasi yang beresiko 

serta kebutuhan khusus akan air.

Rancangan

1. Lokasi air, mekanisme distribusi dan prosedur pemeliharaan dapat diakses oleh para perempuan, termasuk mereka dengan mobilitas 

terbatas.

2. Tempat mandi dan toilet komunal untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki berada di lokasi yang aman, secara 

kultural adalah pantas, memberikan keleluasaan pribadi, diberi penerangan yang memadai serta dapat diakses oleh mereka yang cacat. 

Akses

1. Akses perempuan, anak perempuan, anak laki-laki dan laki-laki pada pelayanan dan fasilitas dipantau secara rutin melalui pemeriksaan 

di tempat, diskusi dengan masyarakat, dsb. 

2. Hambatan terhadap akses yang setara segera ditangani.

Partisipasi

1. Perempuan dan laki-laki secara setara seimbang  berarti dilibatkan dalam pembuatan-keputusan serta perancangan program, 

pelaksanaan dan pemantauan.

2. Perempuan dan laki-laki dilibatkan dalam pembuangan sampah padat dengan aman.

Pelatihan/Peningkatan kapasitas

1. Perempuan dan laki-laki dilatih dalam penggunaan dan pemeliharaan fasilitas

2. Perempuan dan laki-laki dipekakan/dilatih untuk melindungi air di permukaan dan di dalam tanah. 

Tindakan untuk menangani Kekerasan Berbasis Gender (KBG)

1. Baik perempuan maupun laki-laki berpartisipasi dalam mengidentifi kasi lokasi yang aman dan mudah diakses untuk pompa air dan 

fasilitas sanitasi.

2. Fasilitas dan tempat pengumpulan dipantau untuk memastikan bahwa berada dalam keadaan yang aman dan dapat diakses (kunci, 

penerangan)
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Tindakan yang ditargetkan berdasarkan analisa gender

1. Tingkat pengetahuan yang tidak setara mengenai kebersihan dan pengelolaan air ditangani melalui pelatihan. 

2. Akses para perempuan dan laki-laki serta pengawasan sumber daya untuk pengumpulan/ membawa air, kontainer dan fasilitas 

penyimpanan dipantau, ketidak-setaraan segera ditangani. 

3. Praktek diskriminasi yang menghambat partisipasi perempuan dalam kelompok pengelolaan air ditangani melalui program 

pemberdayaan.

Pemantauan dan evaluasi yang didasarkan pada data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia

1. Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan usia mengenai cakupan  program dikumpulkan, dianalisa dan secara teratur dilaporkan. 

2. Rencana dikembangkan dan dilaksanakan untuk menangani setiap ketidak-setaraan dan memastikan akses serta keamanan untuk 

seluruh populasi yang ditargetkan.

Koordinasikan tindakan dengan semua mitra

1. Para pelaku dalam sektor anda menghubungi para pelaku di sektor lain untuk mengkoordinasikan isu gender.

2. Sektor/kelompok memiliki rencana aksi gender, telah mengembangkan dan secara teratur mengukur indikator spesifi k-proyek 

berdasarkan daftar isian yang tersedia di dalam Buku Panduan Gender IASC.
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Mengikuti jarum jam dari kiri atas
Laki-laki dengan kayu: © Brent Stirton/ OCHA
Perempuan di ladang: © FAO
Perempuan dan sapi: © UNFPA

BARANG BUKAN-Pangan
Mengikuti jarum jam dari kiri atas:
Distribusi NFI: © Brent Stirton/ OCHA
Perempuan lanjut usia, Maldives: © Brent Stirton/ OCHA
Laki-laki dengan anak, Thailand: © UNICEF/ HQ 93-0074/ 
Steve Maines

REGISTRASI
Mengikuti jarum jam dari kiri atas
Registrasi: © Brent Stirton/ OCHA
Anak perempuan Mongolia: © UNFPA
Perempuan dengan anak, Azerbaijan: © UNICEF/ HQ 97-
0887/ Roger Lemoyne
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TEMPAT PERLINDUNGAN
Mengikuti jarum jam dari kiri atas
Tempat perlindungan sementara, Sri Langka: © Anna 
Hjärne
Sekolah yang hancur dan tempat perlindungan 

sementara, Indonesia: © FAO
Keluarga di gerbang pintu, Meksiko: © UNICEF/ HQ04-
0567/ Mauricio Ramos

MENCUCI
Mengikuti jarum jam dari kiri atas
Ayah memandikan anak laki-laki:  © Brent Stirton/ OCHA
Anak laki-laki Pakistan: © David Swanson/IRIN
Ibu dan anak, Thailand: © UNFPA

SAMPUL BELAKANG
Mengikuti jarum jam dari kiri atas
Perempuan, Djibouti: © IRIN
Perempuan lanjut usia, Croatia: © IRIN
Anak perempuan muda, Sierra Leone: © IRIN
Perempuan Albania: © Marie Dorigny/ UNFPA Albania
Para bidan, Sierra Leone: © Kate Burns/ OCHA
Anak laki-laki Afghan: © IRIN


