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Memasukkan aspek lingkungan ke dalam proses penganggaran 

Terkait dengan isu perubahan iklim, semua orang sepakat 

bahwa dampak yang ditimbulkannya menjadi sangat serius apabila 

tidak diantisipasi, akan tetapi seringkali antisipasi yang dilakukan belum 

mengakomodir perbedaan yang dirasakan antara kaum perempuan dan 

laki-laki. Dampak perubahan iklim akan dirasakan lebih berat bagi pe-

rempuan1. Hal ini disebabkan perempuan tidak memiliki kapasitas 

adaptasi yang cukup dalam menghadapi bencana iklim akibat minimnya 

akses, control, dan partisipasi dalam kebijakan perubahan iklim. 

Rendahnya kapasitas adaptasi dari perempuan juga tersebut 

dikarenakan minimnya akses perempuan terhadap informasi peruba-

han iklim.  Minimnya akses terhadap informasi tersebut secara tidak 

langsung disebabkan oleh minimnya peran perempuan dalam ruang 

publik. Kondisi ini menyebabkan perempuan lebih rentan ketika terpa-

par dampak perubahan iklim2. Selain itu kapasitas untuk beradaptasi 

dengan dampak perubahan iklim sangat bergantung pada tingkat pen-

dapatan masyarakat, jumlah modal atau asset untuk penghidupan 

(livelihoods capital and asset), pendidikan dan pengetahuan masyarakat 

yang terdampak. Padahal pada semua aspek tersebut telah terjadi 

ketimpangan gender dimana kaum perempuan seringkali tidak se-

beruntung kaum laki-laki akibat adanya relasi gender yang timpang di 

dalam kehidupan masyarakat. 

 

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM  FEB UI ) bersama Millenium Challenge 

Account Indonesia (MCAI) berupaya untuk mendorong efektivitas implementasi penganggaran hijau (green budgeting)—salah satu ujung 

tombak bagi Indonesia untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). 

1. Pengantar 

PENGANGGARAN HIJAU  
NEWSLETTER 

1UN Women Watch, Women, Gender Equality and Climate Change, 2009, h. 1. Lihat juga Rahman, Md. S., “Climate Change, Disaster and Gender Vulnerability: A Study 

on Two Divisions of Bangladesh”, American Journal of Human Ecology Vol. 2, No. 2, 2013, 
2
Nelson, V., Gender, Generations, Social Protection & Climate Change; A Thematic Review, (London, UK: Overseas Development Institute, 2011), h. 2 dan 45.  
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 2. Peran dan Partisipasi Perempuan dalam  

 Penurunan Emisi Karbon  

3Hasil wawancara dengan Mia Siscawati, tanggal 15 September 2017 
4Hasil wawancara dengan Chintya, tanggal 21 Agustus 2017  
5“Penyeimbangan lingkungan akibat pencemaran karbon yang ditimbulkan industri warung internet  di kota Pekanbaru”, jurnal 
ekonomi, Volume 20, Nomor 3 September 2012  
6Hasil wawancara dengan Krisnasari Yudhanti, tanggal 15 September 2017,  Lantan Bentala melakukan sosialisasi dan edukasi 
bagi masyarakat untuk membuang sampah di tempatnya. Edukasi ini dilakukan antara lain di Utan Kayu Jakarta dan Kebun 
Binatang Ragunan.  

Emisi merupakan hasil interaksi dari gender, usia, dan lainnya. Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh Mia Siscawat i3 

bahwa apabila berbicara tentang perempuan, maka harus dilihat secara menyeluruh dikarenakan ada latar belakang yang 

mempengaruhi kontribusi perempuan dalam emisi karbon.  

“Ada status sosial, orientasi seksual, agama, tingkat pendidikan, 

tingkat usia, dan sebagainya yang membentuk perilaku. Mereka yang 

kita bayangkan memiliki akses terhadap informasi, atau pendidikan, 

saya berasumsi mereka tidak banyak yang memiliki kesadaran 

mengenai produksi emisi. Sehingga tidaklah bisa disamakan bagi 

semua perempuan mempunyai peran yang sama terhadap emisi 

karbon, tetapi juga secara tidak sadar sebagai penyumbang 

meningkatnya emisi karbon. Contohnya saja penggunaan lipstik dan 

sabun, banyak perempuan yang tidak tahu kalau bahan yang 

digunakan ialah minyak kelapa sawit yang cara memproduksinya 

penyumbang emisi karbon”. 

Sedangkan dari sisi kaca mata pengelolaan hutan yang berperan besar daram penyerapan 

emisi, setiap daerah di Indonesia sesungguhnya telah memiliki pembagian peran gender 

masing-masing di tiap kerja masyarakat, peran tradisional ini telah membagi tugas sesuai 

dengan gender. 4 

“Di Kalimantan Barat contohnya, apabila laki-laki melakukan migrasi 

untuk mendapatkan pekerjaan ke luar desa maka perempuannya 

menjaga kebun. Perempuan di dalam beberapa masyarakat adat hutan 

(Dayak Iban) berperan sebagai yang mengatur pertumbuhan, 

pemanfaatan, hingga pemeliharaan tanaman, meskipun laki-laki yang 

bertugas membuka kebun di awal. Pihak laki-laki yang memutuskan 

jika kebun tersebut akan ditanam karet atau kelapa sawit, dan 

perempuan yang akan merawatnya.  

Sejatinya emisi karbon dihasilkan oleh industri dan perusahaan lewat aktivitas ekonomi, 

selain itu jika dilihat partisipasi gender, perempuan selayaknya laki-laki memiliki 

kecenderungan yang sama dalam menghasilkan emisi karbon5. Meskipun begitu masih 

ada kelompok-kelompok perempuan yang memiliki kesadaran dalam menurunkan emisi 

karbon dan peduli akan keberlangsungan alam di masa depan. Di antaranya ialah 

kelompok perempuan Lantan Bentala yang melakukan edukasi dan mendorong semangat 

perempuan dan generasi muda untuk melakukan aksi mengelola sampah (membuang 

sampah di tempatnya) dan menghemat plastik/steroform6.  

Sementara itu Kelompok Solidaritas Perempuan7 juga telah memperjuangkan dan memperkuat perempuan khususnya 

perempuan akar rumput untuk membangun dan memperkuat gerakan dalam merebut kembali kedaulatan perempuan di tatanan 

daerah. Khususnya dalam mengatasi masalah lingkungan akibat campur tangan proyek pemerintah, LSM, atau perusahaan. Dalam buku 

kumpulan praktek baik dan buruk proyek perubahan iklim disimpulkan bahwa perempuan mendapatkan manfaat dari kegiatan proyek, 

jika:  
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a). informasi proyek secara jelas disampaikan kepada seluruh masyarakat, termasuk perempuan dan 

kelompok lainnya, b). partisipasi dan konsultasi dengan masyarakat, dan melibatkan perempuan sejak 

perencanaan hingga pelaksanaan program,  c).  berbasis inisiatif masyarakat dan kearifan lokal, dan d). 

proyek atau program iklim dilihat dapat memberikan keuntungan/manfaat tambahan (co-benefit) bagi 

masyarakat termasuk perempuan. 

Kumpulan pengalaman kaum perempuan menunjukkan bahwa apabila suatu proyek investasi mengabaikan situasi sosial ekonomi 

dan lingkungan suatu wilayah, maka kebutuhan komunitas perempuan yang akan lebih terkena dampak8. Terlebih, pengambil keputusan 

proyek iklim dan investasi di tingkat nasional terlihat belum mampu mengintegrasikan sepenuhnya konsiderasi gender dalam kepu-

tusannya. Hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja proyek pemerintah untuk berjalan secara optimal. 

 

3. Pengintegrasian Aspek Gender dalam Indikator  

Penganggaran Hijau  

LPEM FEB UI telah melakukan formulasi Indikator Penganggaran Hijau (Green Budgeting Indicators/GBI) yang bertujuan untuk menilai 

tingkat efektivitas, efisiensi serta signifikansi implementasi penganggaran hijau bagi pemerintah daerah. GBI dibuat untuk melakukan 

penilaian pada tingkat output, dalam penurunan emisi karbon di daerah. Benefit yang didapat dalam penurunan emisi karbon, sebagai-

mana benefit pada barang publik lainnya, tidak dapat dipisahkan ke dalam berbagai kategori penerima benefit, termasuk dalam kacamata 

gender. Sehingga untuk mengakomodasi kebutuhan untuk mengurangi dampak dari perubahan iklim yang tidak netral secara gender, miti-

gasi dapat dilakukan pada tahap perencanaan penganggaran hijau.  

Proses akomodasi partisipasi berdasarkan keterpilahan gender pada proses perencanaan penganggaran hijau dilakukan dengan 

mengajukan indikator pendukung (complementary indicator). Indikator ini akan mengukur seberapa besar aspek gender telah dimasukkan 

dalam proses penganggaran hijau. Indikator ini nantinya dapat dimanfaatkan untuk menjadi pelengkap sehingga suatu daerah tidak hanya 

berupaya untuk melakukan proses penganggaran hijau yang efisien efektif dan signifikan, namun juga mempertimbangkan aspek gender di 

dalamnya.  

Tentunya keberadaan indikator pendukung ini membutuhkan partisipasi dari pemerintah dalam menyiapkan data-data yang diper-

lukan untuk penghitungan indikator ini, seperti komposisi pria dan wanita dalam proses perumusan penganggaran, program dan kegiatan 

mitigasi perubahan iklim, serta penerima manfaat dari program kegiatan yang telah dilakukan.  

7‘Praktik Baik dan Buruk Proyek Perubahan Iklim dan Investasi’Indikator Berdasarkan Kumpulan Pengalaman Perempuan, Risma Umar dan Puspa Dewi, ed. Titin Soentoro, 

“Aksi” for Gender, Social and Ecological Justice  
8Rusmadi, Pengarusutamaan Gender Dalam Kebijakan Perubahan Iklim di Indonesia,  SAWWA, Volume 12, No. 1, Tahun 2016  
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Editor dan Desain: Yuanita Intan  

Karena isu perubahan iklim dan emisi GRK memiliki dampak yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki, maka untuk mengakomodir kebutuhan dari 

perempuan maka pemerintah harus melakukan hal-hal berikut.  

1. Untuk meningkatkan ketahanan perubahan iklim bagi kaum perempuan, maka diperlukan pengarusutamaan gender dalam kebijakan pe-

rubahan iklim dengan mengintegrasikan perpsketif gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi de-

ngan memperhatikan kebutuhan, aspirasi, potensi, dan pengalaman perempuan dalam konteks perubahan iklim. 

2. Melakukan mapping potensi dan partisipasi perempuan dalam reduksi emisi karbon (misalnya kegiatan yang merusak lingkungan/

meningkatkan emisi karbon atau menurunkan emisi karbon dalam kegiatan yang melibatkan perempuan dalam pembibitan, penanaman 

serta pemeliharaan) untuk memastikan PUG menjadi pedoman pertama untuk penyusunan anggaran. 

3. Memastikan ketersediaan data yang dibutuhkan untuk untuk perhitungan indikator pelengkap dalam Indikator Penganggaran Hijau. 

4. Melakukan sosialisasi hasil perhitungan Indikator Penganggaran Hijau dengan melibatkan unsur perempuan. 

5. Mengadakan workshop untuk mendapatkan rekomendasi dengan mengundang laki-laki perempuan, sehingga diperoleh permasalahan serta 

kegiatan yang berdasarkan inisiatif PUG. 

Memastikan ketersediaan data terpilah yang lebih memperhitungkan AKPM (Akses, Kontrol, Partisipasi dan Manfaat), karena perempuan 

(sebagai kelompok terdampak) yang paling mengetahui permasalahan dan kegiatan yang akan dilakukan. 
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