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BABI. PENOAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris 

Jenderal DPR RI Nomor 7 Tahun 2018 menegaskan bahwa Bagian Perencanaan 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program dan anggaran, 

serta pengelolaan pelaksanaan anggaran DPR RI, Sekretariat Jenderal dan Badan 

Keahlian. Dalam proses perencanaan program clan anggaran, Bagian 

• 

• 

• 

Perencanaan telah mengakomodir usulan kebutuhan berdasarkan prioritas tiap 

unit kerja, untuk kemudian disampaikan kepada Kementenan Keuangan sebagai 

usulan anggaran. Bagian Perencanaan dituntut untuk dapat menyusun rencana 

anggaran yang berorientasi pada kinefja insntusi dengan tetap memperhatikan 

standar biaya yang ditetapkan pemerintah, dan efektifitas penggunaan anggaran 

sesuai dengan pengalokasiannya. Dengan demikian diharapkan setiap rupiah 

yang dibelanjakan oleh unit kerja merupakan belanja yang berkualitas dan sesuai 

dengan rencana peruntukannya. Dalam implementasinya, program dan anggaran 

yang telah d,rencanakan seringkali tidak dapat dilaksanakan secera optimal. 

Dalam tahun anggaran berjalan bisa saja terjadi perubahan output suatu kegiatan 

ataupun munculnya suatu kegiatan baru yang sebelumnya tidak direncanakan. 

Tidak dipungkiri bahwa DPR RI merupakan lembaga legislatif dengan aktifitas 

politis yang cukup dinamis, namun dengan perencanaan anggaran yang valid dan 

akuntabel, maka timbulnya kegiatan-kegiatan yang tidak terencana dapat 

diminimalisir. 
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Gambar 1. Alur Kerja 

Perencanaan PrOll'am 

danAngaran 

Dengan demikian pengajuan proyek perubahan Mandatory Spending Pengadaan 

Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, setidaknya didasari pada beberapa hal 

berikut. 

Pertama tingginya volume terjadinya pergeseran anggaran. Anggaran merupakan 

intrumen strategis dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Dalam 

implementasinya, anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar lsian Pagu 

Anggaran (DIPA) seringkali mengalami pergeseran untuk memenuhi kebutuhan 

yang sebelumnya tidak dianggar1<an atau untuk menambal kekurangan anggaran 

suatu kegiatan yang meleset dari perencanaan. Banyaknya pergeseran anggaran 

yang dilakukan untt kerja, seisin menggambar1<an kurang fokusnya prioritas kerja 

setiap unit jugs dapat mengindikasikan kurang akuratnya perencanaan program, 

kegiatan, dan anggaran yang disusun oleh Bagian Perencanaan karena 

perencanaan anggaran mencerminkan desain program kerja suatu organisasi 

Tabel 1. Jumlah Revlsl 

yang Menggambarkan Banyaknya Pergeseran anggaran 

'sampa, dengan bulan Agustus 2018 

KETERANGAN 2015 2016 2017 2018* 

Satker dewan 6 7 13 4 

Satker Setjen 9 6 5 3 

Total 17 15 16 7 
. 

• 

Kedua, belum dialokasikannya anggaran yang dikhususkan untuk pengadaan 

fasilitas responsif gender dan difabel. Alokas, anggaran DPR RI cenderung N 
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• 

berfluktuasi sesuai dengan kemampuan negara dalam membiayai belanjanya. 

Sejak dikeluarkannya lnpres No 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender 

dalam pembangunan nasional, anggaran DPR RI belum dapat mengakomodir 

aturan tersebut. mengingat keterbatasan anggaran yang dimiliki. Penggunaan 

anggaran lebih difokuskan pada peningkatan pelayanan kepada dewan dengan 

membiayai terlebih dahulu belanja-belanja yang bersentuhan langsung dengan 

pemenuhan kebutuhan dewan. Sampai saat ini, fasilitas pengarusutamaan gender 

yang tersedia di lingkungan DPR RI masih terbatas pada tempat penitipan anak 

dan ramp kursi roda. Pembangunan tempat penitipan anak DPR RI merupakan 

inisiasi Persaudaraan lstri Anggota DPR RI bersama Dharma Wanita DPR RI dan 

dibangun tanpa menggunakan APBN. Adapun ramp untuk pengguna kursi roda 

umumnya telah tersedia di setiap pintu masuk gedung, sejajar dengan tangga. 

• 

• 
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Cat: tahun 2019 masih berupa pagu anggaran 

Gambar 2. Anggaran DPR RI Tahun 2014-2019 

Ketiga, fungsi DPR RI sebagai rumah rakyat yang wajib menerima dan 

memperlakukan rakyat dari berbagai kalangan dengan adil tanpa diskriminasi. Hal 

tersebut ditunjang dengan visi DPR RI yang ingin mewujudkan DPR RI sebagai 

lembaga parlemen modem Mengingat urgensi tersebut, maka hendaknya seluruh 

fasilitas yang terdapat di kompleks DPR RI mengakomodasi kebutuhan seluruh 

pihak yang beraktifitas di dalamnya, tanpa membedakan gender atau difebel . 

w 
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Pembangunan fasilitas yang ramah gender dan difabel di lingkungan DPR RI 

menjadi langkah yang strategis rnerujuk pada banyaknya jumlah orang yang 

beraktifitas di lingkungan DPR RI, baik pegawai maupun tamu Dalam setiap 

harinya, terdapat sekitar 6 000 s.d. 7.000 orang yang beraktifitas di lingkungan 

DPR RI yang terdiri alas Anggota DPR RI, Pegawai Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahhan DPR RI, Tenaga Ahli, Stal Administrasi Anggota DPR RI, Pegawai 

Tidak Tetap, jurnalis, dan tamu. Berdasarkan jumlah orang yang beraktifitas setiap 

harinya tersebut, sekitar 2 000 s.d 3.000 diantaranya merupakan perempuan, 

sedangkan jumlah difabel sangat tergantung pada jumlah tamu/delegasi 

masyarakat yang berkunjung. Sebagai gambaran, jumlah penerimaan delegasi 

masyarakat dan Januari s d. Mei 2018 berjumlah 114 delegasi masyarakat, artinya 

dalam satu bulan rata-rata terdapat 22 kunjungan delegasi masyarakat 

Keempat, memenuhi ketentuan peraturan mengenai pengarusutamaan gender 

dalam pembangunan dan persamaan perlakuan terhadap difabel. lnstruksi 

Presiden Namer 9 tahun 2000 adalah komitmen pemerintah untuk melakukan 

strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan 

nasional. Pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi 

dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Selanjutnya Peraturan 

Presiden Namer 2 tahun 2015  tentang RPJMN Tahun 201 5-2 0 1 9  juga 

menegaskan bahwa pengarusutamaan dan pembangunan lintas bidang salah 

satunya mencakup pengarusutamaan gender. Peraturan Presiden Namer 59 

Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan telah memasukkan kesetaraan gender dan pemberdayaan 

perempuan sebagai salah satu tuiuan global pelaksanaan pencapaian tujuan 

pembangunan berkelanjutan, tepatnya dalam pain 5 Dalam hal penganggaran 

terdapat Peraturan Menteri Keuangan Namer 94/PMK.02/2017 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan RKAK/L Tahun 2017 yang menjadi dasar 

penyusunan anggaran responsif gender . 

Persamaan perlakuan terhadap difabel dapat terlihat dari Undang-Undang Namer 

39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 13  menegaskan bahwa setiap 

orang berhak menikmati hasil teknologi untuk kesejahteraannya, lebih spesifik lagi . .  

o;;,,:t 
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dalam pasal 41 undang-undang yang sama menegaskan bahwa setiap 

penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak 

memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Penyandang Disabilitas mengamanatkan pemenuhan kesamaan 

kesempatan terhadap penyandang disabilitas dalam segala aspek 

penyelenggaraan negara dan masyarakat, penghormatan, pertindungan, dan 

pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk penyediaan aksesibilitas dan 

akomodasi yang layak. Dari kedua undang-undang tersebut dapat dikatakan 

bahwa penghidupan yang layak dan menikmati hasil pembangunan adalah hak 

setiap warga negara, dan bahkan untuk penyandang disabilitas berhak untuk 

mendapat perlakuan khusus. Yang terjadi saat ini adalah penyandang disabilitas 

dinilai sebagai kaum marjinal dan dikualifikasi sebagai orang yang mempunyai 

kelemahan/kekurangan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan kehidupan 

dan penghidupan secara wajar. Tidak jarang penyandang disabilitas mendapat 

perlakuan yang diskriminatif dari masyarakat. 

Mengingat hal tersebut, guna menjadikan program, kegiatan dan anggaran yang 

telah direncanakan oleh Bagian Perencanaan lebih berkualitas serta menjadikan 

DPR RI sebagai instansi publik yang ramah gender dan difabel, maka kami 

mengajukan usulan proyek perubahan "Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas 

Respons,f Gender dan Difabel". 

1.2 TUJUAN PROYEK PERUBAHAN 

Tujuan proyek perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel adalah merubah suatu nominal anggaran yang tertera dalam 

DIPA Setjen DPR RI menjadi anggaran yang dimandatkan untuk membiayai 

pengadaan fasilitas-fasilitas yang responsif terhadap gender dan difabel. 

Selanjutnya penggunaan anggaran ini diatur dalam suatu lnstruksi Sekretaris 

Jenderal DPR RI sebagai dasar regulasi pelaksanaan anggaran Mandatory 

Spending. Berikut adalah tujuan proyek perubahan yang terbagi dalam tiga 

kerangka tujuan: 

\J) 
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a Jangka pendek 

Tersusunnya drat final lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang mengatur 

mandatory spending untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di 

lingkungan DPR RI. 

b. Jangka menengah 

T ermonrtomya perkembangan proses penetapan draf final lnstruksi Sekretaris 

Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel menjadi lnslruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

mandatory spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di 

lingkungan DPR RI. 

c. Jangka Panjang 

Tersedianya fasilitas responsif gender dan difabel di lingkungan DPR RI, 

sehingga DPR RI menjadi lembaga negara yang ramah gender dan difabel. 

1.3 MANFAAT PROYEK PERUBAHAN 

a Manfaat bagi peserta (Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR 

RI) adalah: 

• Sebagai sarana untuk memenuhi syarat kelulusan Diklat Pimpinan Tingkat 

IV. 

• Sebagai sarana mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi. yaitu 

menyiapkan bahan usulan rencana program serta kegialan dan anggaran 

DPR RI 

b Manfaat bagi unit kerja (Bagian Perencanaan Sekretariat Jenderal DPR RI) 

adalah: 

• Lebih akuratnya penyusunan perencanaan program dan anggaran DPR RI, 

terulama pada Biro PBMN, karena penggunaan anggaran sesuai dengan 

peruntukan yang direncanakan. 

• Mengurangi terjadinya pergeseran anggaran. 

c. Manfaat bagi organisasi (Sekretariat Jenderal Dan Badan Keahlian DPR RI) 

adalah: 
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• Adanya suatu kebijakan yang mengatur anggaran yang dimandatkan 

(mandatory spending) untuk pengadaan fasilitas yang responsif terhadap 

gender dan difabel. 

• Menjadikan DPR RI sebagai lembaga yang ramah gender dan difabel 

1.4 DESKRIPSI INOVASI 

Proyek perubahan Mandatory spending pengadaan fasilitas responsif gender dan 

difabel adalah merubah sejumlah anggaran yang tertera dalam DIPA Setjen DPR 

RI menjadi anggaran yang dimandatkan untuk pengadaan fasilitas responsif 

gender dan difabel. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, inovasi ini 

merupakan yang pertama dilakukan di tingkat nasional. Dengan inovasi ini, 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI merupakan lembaga negara 

pertama yang memiliki kebijakan mengikat anggarannya untuk pengadaan fasilitas 

responsif gender dan difabel, yang ditetapkan dalam suatu aturan di tingkat 

Kesekjenan (instruksi sekjen). Beberapa kementerian /lembaga telah lebih dulu 

memiliki penganggaran responsif gender dalam DIPA nya, namun belum mengatur 

penggunaan anggaran tersebut dalam suatu kebijakan yang mengikat. 

Dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran mandatory spending pengadaan 

fasilitas responsif gender dan difabel ini harus memperhatikan dan berpedoman 

pada lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai dasar regulasi pengaturannya. 

Mandatory spending ini akan dialokasikan dalam tiga tahun, yaitu tahun 2019- 

2021. Mengingat pengalokasiannya adalah untuk pengadaan fasilitas di 

lingkungan DPR RI, maka besaran anggaran mandatory spending ini dialokasikan 

pada anggaran unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan gedung dan 

instalasi, termasuk biaya pemeliharaannya. Besaran anggaran ini tidak dapat 

d1kurangi atau digeser untuk kegiatan lain kecuali alas persetujuan Sekretaris 

Jenderal DPR RI selaku Pengguna Anggaran dan untuk memenuhi kebutuhan 

yang sifatnya mendesak . 

Perubahan dari adanya mandatory spending pengadaan fasilitas responsif gender 

dan difabel ini adalah · 
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A Produk 

Proyek perubahan ini melahirkan suatu produk kebijakan untuk mengikat suatu 

besaran anggaran dalam DIPA Setjen DPR RI menjadi anggaran yang 

dimandatkan (mandatory spending) untuk pengadaan fasilitas responsif 

gender dan difabel di lingkungan DPR RI. Sebagai dasar regulasi dari 

kebijakan tersebut dikeluarkan suatu aturan di tingkat kesekjenan berupa 

lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang menjadi pedoman pelaksanaannya. 

Dengan adanya produk kebijakan ini, DPR RI akan memiliki anggaran yang 

responsif gender sebagai pengimplementasian lnstruksi Presiden No 9 tahun 

2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, dan dalam 

jangka panjang DPR RI dapat menjadi lembaga yang ramah gender dan 

difabel. 

B. Pola pikir 

Dengan adanya mandatory spending ini akan merubah pola pikir yang pada 

awalnya menganggap bahwa perencanaan anggaran hanya merupakan alat 

untuk menyediakan anggaran tanpa memperhatikan dengan teliti prioritas 

kerja tahun yang akan dalang, menjadi pola pikir yang benar-benar 

menganggarkan suatu besaran anggaran berdasarkan prioritas kerja yang 

akan dicapai. Dengan demikian perencanaan anggaran dan kegiatan menjad, 

lebih valid dan akurat. 

1.5 RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup proyek perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasuitas 

Responsif Gender dan Difabel, adalah . 

• lnventarisir materi yang akan diatur dalam Rancangan lnstruksi Sekretaris 

Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel 

• Pengumpulan aturan yang lebih tinggi yang mengatur pengarusutamaan 

gender dan persamaan perlakukan terhadap difabel. 

• Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Naskah Akademik lnstruksi Sekretaris 

Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 
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Gender dan Difabel, yang menggambarkan urgensi lnstruksi Sekretaris 

Jenderal DPR RI dimaksud. 

• Penyusunan Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

• Uji publik ternadap Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan F asilitas Responsif Gender dan Difabel gun a 

penyempurnaan Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal dimaksud. 

• Persetujuan drat final Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. 

Guna lebih terfokusnya usulan proyek perubahan yang diajukan, maka fokus dan 

lokus proyek perubahan ini adalah : 

Fokus Menyusun draft final Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI 

yang mengatur tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilrtas 

Responsif Gender dan Difabel. 

• Lokus : Anggaran yang tertera dalam DIPA DPR RI, khususnya yang dikelola 

oleh Bagian Gedung dan lnstalasi. Biro PMBN 
• 

• 

• 

1.6 OUTPUT DAN OUTCOMEPROYEK PERUBAHAN 

Output dari proyek perubahan ini adalah adanya kebijakan untuk mengikat 

anggaran dalam DIPA Setjen DPR RI menjadi suatu mandatory spending yang 

akan digunakan untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel Untuk 

menindaklanjuti kebijakan tersebut maka disusun suatu produk hukum yang 

menjadi dasar regulasi. yaitu lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI. Penentuan 

lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai dasar regulasi didasarkan atas 

masukan dari Bagian Hukum dengan pertimbangan bahwa urgensi materi yang 

akan dratur lebih sesuai jika disampaikan dalam sebuah instruksi, sifat instruks, 

mengikat langsung kepada pihak yang dituju, dan proses penetapan lnstruksi 

Sekretaris Jenderal dapat ditetapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama sehingga 

dapat memudahkan pelaksanaan keg,atan-kegiatan dalam 1mplementasi proyek 

perubahan Dengan demikian tahapan pengadaan fasilitas responsif gender dan 

difabel di lingkungan DPR RI dapat segera dilaksanakan. 
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Dalam jangka panjang, dengan le!Mdianya fasilitu-faaililal yang ramah gender 

clm1 difabel, maka oulcome yang biu dicapai dari tertakeananya proyak perubahan 

ini adalah menjadikan DPR RI eehagal lembllga yang rameh gender clan difabel . 

.... 

0 
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BAB II. DESKRIPSI PROYEK PERUBAHAN 

2.1 IDENTIFIKASI STAKEHOLDER PROYEK PERUBAHAN 

Stakeholder merupakan individu, sekelompok manusia. komunitas atau 

masyarakat baik secara keseluruhan maupun secara parsial yang memiliki 

hubungan serta kepentingan ternadap inovasilproyek perubahan yang sedang 

dilakukan. Stakeholder yang terlibat dalam proyek perubahan ini terdiri dari 

stakeholder internal di lingkungan SetJen dan BK DPR RI, serta stakeholder 

ekstemal. Tabel berikut menjelaskan jenis stakeholde� 

Tabel 2. Daftar Stakeholder Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas 
Responsif Gender dan Difabel 

N Tlngkat Sllulp 
o STAKEHOLDER KEPENTINGAN kepentlng dukunp PERAN YANG 

an n DIHARAPKAN 

• 

• 

• 

• 

Internal 

1 Sekretaris 
Jenderal DPR RI 

2 Deput, B1dang 
Adrnimstrasi 

3 Deputi Bidang 
Persidangan 

4 lnspektur Utama 

5 Kepala Biro 
Perencanaan 
dan Keuangan 

6 Kepala Biro 
Pengelolaan 
Barang M1hk 
Negara 

memudahkan 
dalam 
mengambil 
kebijakan 
memudahkan 
dalam 
mengambil 
kebijakan 
memudahkan 
dalam 
mengambil 
kebijakan 
memudahkan 
dalam 
rnenqambrl 
kebuakan 
memudahkan 
dalam 
rnenqambu 
kebqakan 
memudahkan 
dalam 
menqambu 
kebuakan 

T 

T 

T 

T 

T 

T 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

Mengesahkan 
Rapersekjen 

Menyetuju1 
irnplernentast 
proper 

MenyetuJui 
implementasi 

proper 

Menyetuju, 
irnpternentas, 

proper 

Menyetu1u1 
irnplernentasi 
proper 

MenyetUJUI 
implernentasr 

proper 

.... 

..... 



7 Kepala Bagian memudahkan T + Membantu 
Perencanaan dalam mengkomunik 

• mengambil asikan proper 
kebijakan kepada 

stakeholder 

8 Kepala Bagian memudahkan T + Menyetujui 
Gedung dan dalam implementasi 
lnstalasi mengambil Proper 

kebijakan 
9 Kepala Sub memudahkan T Membantu 

Bagian dalam implementasi 
Pemeliharaan mengambil proper 
Gedung dan kebijakan 
Taman 

10 Legal drafter memudahkan T + Membantu 
pekerjaan penyusunan 

Rapersekjen 

11 Kepala Bagian memudahkan R + membantu 
Hukum dalam proses 

mengambil penyusunan 
kebijakan Rapersekjen 

• 12 Stal Bagian memudahkan T + Menge Iola 
Gedung dan pekerjaan fasilitas 

• 
Teman responsif 

genderdan 
difabel 

• 13 Pegawai Setjen memudahkan R +/- Menggunakan 
dan BKDPR RI pekerjaan dan 

memelihara 
fasilitas 

Ekstemal 

14 Anggota DPR RI pengguna R +/- Menggunakan 
fasilitas dan 

memelihara 
fasilitas, serta 
memberi 
dukungan atas 
implementasi 
proyek 
perubahan 

• 
15 Direktorat Counterpart R +/· Memberi 

Jenderal pengelolaan masukan 
Anggaran anggaran mengenai 

penganggaran 
responsive 
genderdan 

.... difabel dalam 
DIPADPRRI 
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11 Masyarakat/ 
tamu yang 
berkunjung ke 
DPR RI  

17 Media massa Pengguna 
fasllilaa clan 

"*"'* ilal<sl 
mandatory 
spendlng ke 
maayarakal 
umum 

R 

R 

R 

+/- 

+/- 

Manggunakan 
dan 
memelihara 
fallilM,B18 

memberi 
dululgan 111118 

irnplel'*1lali 
pioyek 
penlbahan 

Membual 
pemberitaan 
mengenal 
mandetoty 
spending guna 
pengedaan 
faslNtas 

re1p0i1Sif 
gender clan 

difabel 
Mlmberdu 

11110,1111•, 
pioyek 
pal\lblhml 
11 I m hal 11111 

... 

11 Peg.- Tldak Percep,ilan 
Tatap (PTT) .....,,,Inn 

OUlput p.oyak 
perubnn 

• 
Setelah diiakukan komunikasi yang intens mengenai proyek perubehan dan 

manfaatnya bagi OPR RI, didapatl<an seluruh stakeholder laten. defender, dan 

apathetic menyetujui dan mendukung implementasi proyek perubehan. Setiap 

stakeholder berperan penting selama periods implernenlasi proyek perubahan dan 

memberikan masukan untuk lebih beiknya pelaksanaan proyek perubahan peda 

jangke menengeh dan jangka panjang. Oengen demikian didapetkan analisis 

stakeholder sebagai berikut. 
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Gambar 3. Analisis Stalt.eholder 

2.2 TATA KELOLA PROYEK PERUBAHAN DAN TIM EFEKTIF 

• 

Untuk melaksanakan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan proyek perubahan, 

dibentuk tim efektif yang membantu pelaksanaan dan operasionalisasi rencana 

kegiatan yang telah disusun. Tim efektif Proyek Perubahan Mandatory Spending 

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dibentuk berdasarkan surat 

tugas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor PK/739/SET JEN DAN BK 

• 
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DPR RI/X/2016, yang ditantangani peda tanggal 1 Oktober 2016. Tim efektif ini 

dapal digambarkan sebagai berikut 

Pembina: 

Satyanto Prlambodo, S.E., II.SI 

Keoala BIIO � dan Keu;man 

• 

Sponsor. 

Dowl Puspor1nl, S.T., 11.E 

Kepaa Baglil) PerencaJM] 

• 

• 

Project leade<: 

Tldk Kumianlnpih, S.E., M.SI 

Kosub PPA DPR RI 

CoKII: 

DR. ShanlY lmlo ldM 

• Tim Admlnlstrasl: 

Eml Muryanl 

Arifianto 

Evi Rina HalJlnah 

llm SUbstansl: 

Deely Bagus Prakarsa 
Angoro A. WljayanUI 

Niyand Angla 
Praclanadl 

ArHUsman 

Rozanna ) 

l(ateranaan : 

........ : earls koordinasi 

·--+:1ariskon\ilndo 

• 

' 

Gambar 4. Tim Efektif Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas 
Responslf Gender dan Dlfabel 

Penjelasan lentang tugas-lugas dari setiap anggota lim efektif adalah sebagai 

berikut 

a. Pembina: memberikan persetujuan dan arahan dalam penyelesaian proyek 

perubahan 

b. Sponsor I Mentor: 
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• Memberikan arahan terkait substansi jenis perubahan, rencana, dan 

pelaksanaan secara keseluruhan proyek perubahan 

• Membantu project leader untuk mendapatkan sumber daya dalam 

pelaksanaan proyek perubahan. 

• Membantu project leader untuk menyelesaikan permasalahan diluar 

kewenangan project leader. 

c. Coach: 

• Memberikan bimbingan tentang jenis perubahan yang akan dilakukan 

oleh project leader. 

• Membimbing dan memantau serta memberikan arahan tentang 

pelaksanaan proyek perubahan. 

d Project Leader: 

• Merencanakan jenis inovasi yang akan dilakukan_ 

• Membangun tim yang akan melaksanakan inovasi I proyek perubahan . 

• Menyiapkan, mengelola dan mengatur secara administrasi seluruh 

kegiatan proyek perubahan 

• Melaporkan perkembangan proyek perubahan 

e. Tim administrasi 

Bertugas membantu project leader untuk melaksanakan kegiatan 

administrasi, pengumpulan data-data dan bukti proyek perubahan. 

f Tim substansi 

Bertugas membantu project leader untuk menyusun peraturan, instrumen. 

dan uji publik Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

2.3 STRATEGI KOMUNIKASI 

Untuk memperoleh dukungan dari para stakeholder terhadap proyek perubahan, 

telah dilakukan berbagai strategi komunikasi dalam menghadapi setiap 

stakeholder. 
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• rakyat. Dengan demikian, stakeholder Iatan bersedia memberikan 

A Stakeholder promotor, untuk menghadapi stakeholder ini digunakan strategi 

komunikasi manage closely strategy. Project leader secara transparan dan 

konsisten berkomunikasi dengan stakeholder promoter, sehingga dapat 

membuat stakeholder ini semakin meningkatkan dukungan dan minat mereka 

terhadap proyek perubahan mandatory spending pengadaan fasilitas responsif 

gender dan difabel. Project leader melaporkan secara regular perkembangan 

implementasi proyek perubahan, dan mendiskusikan hambatan-hambatan 

yang dihadapi untuk selanjutnya mendapatkan masukan sebagai solusi 

penyelesaian hambatan tersebut. 

B. Stakeholder laten, untuk meningkatkan minat dan dukungan stakeholder 

laten terhadap proyek perubahan mandatory spending pengadaan fasilitas 

responsif gender dan difabel, maka project leader menggunakan keep satisfied 

strategy guna menginformasikan pentingnya mandatory spending untuk 

pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel, terutama manfaat yang akan 

diperoleh DPR RI sebagai lembaga negara yang notabene adalah rumah 

• 

• 

dukungannya untuk keberhasilan proyek perubahan ini . 

C. Stakeholder defender, agar dapat meningkatkan pengaruh stakeholder 

defenderterhadap proyek perubahan mandatory spending pengadaan fasilitas 

responsif gender dan difabel, maka kepada stakeholder ini digunakan keep 

informed strategy dalam berkomunikasi. Stakeholder defender diberikan 

informasi-informasi mengenai urgensi keberadaan fasilitas responsif gender 

dan difabel di lingkungan DPR RI secara kontinyu. Dengan demikian 

stakeholder defender sebagai pihak pengguna fasilitas responsif gender dan 

difabel akan merasa berkepentingan terhadap keberhasilan proyek perubahan 

ini. 

D Stakeholder apathetic, dalam implementasi proyek perubahan dukungan 

stakeholder apathetic menjadi cukup signifikan. Dengan menerapkan strategi 

komunikasi minimal effort strategy, project leader hanya memberikan arahan 

mengenai hal-hal yang perlu dilakukan untuk mendukung keberhasilan 

pelaksanaan proyek perubahan dalam setiap tahapan kegiatan. 

Strategi komunikasi yang digunakan ditunjukkan dalam label 3 
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label 3. Strategi Komunikasi Kepada stakeholder 

KELOMPOK II STRATEGI KOMUNIKASI STAKEHOLDER� 
Promotors Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan 

meningkatkan dukungan dan minat promoters terhadap 
proyek perubahan ini (manage closely strategy), diantaranya: 
• Konsultasi secara regular 
• Pelaporan secara raguler 
• Diskusi secara regular 

La tens Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk 
maningkatkan minat stakaholdarterhadap proyak perubahan 
yaitu dengan keep satisfied strategy: 
• Sosialisasi tentang pentingnya mandatory spending guna 

pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. 
• Diskusi dan oersuasi aaar mereka meniadi oromotors 

Defenders Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk 
meningkatkan pengaruh stakeholder agar mendukung 
proyek perubahan yaitu dengan keep informed strategy 
melalui sosialisasi dan memberi informasi (keep informed) 
mencenai fasilitas resoonsif gender dan difabel 

Apathetics Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk 
meningkatkan minat stakeholder ini melalui minimal effort 
strategy agar mendukung proyek perubahan, yaitu dengan 
menginstruksikan kegiatan apa saja yang perlu dilakukan, 
dan menginformasikan keberadaan fasilitas responsif gender 
dan difabel 

2.4 PELAKSANAAN TIAP TAHAP KEGIATAN 

Dalam implementasi proyek perubahan, seluruh milestone yang direncanakan 

dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan berkat dukungan dan kerja tim efektif 

yang solid dan masif maka milestone jangka menengah dapat terselesaikan pada 

jangka pandek. Barikut milestone dalam periode implamantasi proyak parubahan . 
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Gambar 5. Tahapan Kegiatan Proyek Perubahan Mandatory Spending 
Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

1. Milestone 1 

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 1 dapat dilihat 

pada label dibawah ini 
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label 4. Milestone 1 

MILESTONE 
KEGIATAN YANG 

DILAKSANAKAN WAKT\I OUTPUT 

Meminta a Melaporkan hasil BT 1 Oktober Dokumentasi 
pemyataan I dan rencana BT II 2018 
dukungan dari b Pembuatan dan 1 Oktober Surat tugas 
stakeholder penandatangan 2018 tim 

I 
Surat Tuoas Tim 

c Meminta dukungan 1-29 Oktober Surat 
para stakeholder 2018 pernyataan 
terhadap proyek dukungan 
oerubahan 

d Konsultasi dengan 2 Oktober 
coach 2018 

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 1,  adalah : 

a. Melaporkan hasil breakthrough I dan rencana breakthrough II 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2018, dan dilaporkan 

kepada mentor. Laporan yang disampaikan mengenai kegiatan dan hasil 

kegiatan yang telah dilakukan pada saat breakthrough I, yaitu 1) 

pembelajaran yang intinya adalah pada peningkatan rasa kebangsaan, 

integritas dan jiwa kepemimpinan, dan 2) penyusunan rancangan proyek 

perubahan serta seminar rancangan proyek perubahan. Pada 

breakthrough II direncanakan akan melaksanakan 7 milestones untuk 

mengimplementasikan proyek perubahan, yaitu 1) meminta pernyataan 

dukungan dari stakeholder, 2Jmembentuk tim efektif, 3Jmengumpulkan 

bahan dan data, 4Jmenyusun rancangan instruksi sekjen, SJuji publik 

rancangan instruksi sekjen, 6Jpenetapan rancangan final instruksi sekjen, 

7Jpenyusunan laporan proyek perubahan dan pernyataan komitmen. 

N 
0 
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Gambar 6. Laporan BT I dan 

rencana BT II kepada mentor. 

1 Oktober 2018 

b. Pembuatan dan penandatanganan surat tugas tim 

Surat tugas tim efektif ditandatangani oleh Kepala Biro Perencanaan dan 

Keuangan pada tanggal 1 Oktober 2018. Tim efektif terdiri dari 1 1  

(sebelas) orang dan dibagi kedalam 2 tim, yaitu tim substansi dan tim 

administrasi. Tugas-tugas tim sebagai berikut : 1)mendata aturan-aturan 

mengenai pengarusutamaan gender dan perlakuan terhadap difabel, 

2)menyusun draf Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, 

3)melakukan uji publik guna mendapatkan masukan terhadap Rancangan 

lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending 

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dan 4)melakukan 

kegiatan-kegiatan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan 
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Gambar 7. Penandatanganan Surat Tugas Tim Efektif 

1 Oktober 2018 

c. Meminta dukungan para stakeholder terhadap proyek perubahan 

Kegiaten ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 - 29 Oktober 2018 . 

Pemyataan dukungan dari para stakeholder diberikan dalam bentuk surat 

pemyataan ataupun dalam bentuk dokumentasi video. 

d. Konsultasi dengan coach 

Pada tanggal 2 Oktober 2018, project leader berkonsultasi mengenai 

teknis tahapan-tahapan kegiatan implamentasi proyek perubahan. antara 

lain pembuatan surat tugas pembentukan tim efektif, dan undangan 

undangan rapat yang akan dibuat untuk setiap kegiatan. 

2. Milestone 2 

Tahapan-tehapan kegiaten yang dilaksanakan pada milestone 2 dapat dilihat 

pada label dibawah ini. 

N 
N 
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label 5. Milestone 2 

MILESTONE 
KEGIATAN YANG 

DILAKSANAKAN WAKTU OUTPUT 

Membentuk a Persia pan 
l 1 Oktober 2018 

T and a terima 
tim efektif oertemuan undangan 

b Membuat 1 Oktober 2018 Undangan 
undanqan raoat 

c Pendistribusian 2 Oktober 2018 Notulen rapat 
undangan rapat 

d Rapa! 3 Oktober 2018 Dokumentasi 
oembentukan tim 

e Menetapkan tugas 3 Oktober 2018 
dan kewenanaan 

Setelah surat tugas tim selesai ditandatangani, langkah selanjutnya adalah 

mengadakan rapat lim efektif sebagaimana yang tertera dalam surat tugas. 

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 2, adalah : 

a. Persiapan pertemuan 

Pada tahap kegiatan ini project leader melakukan konsultasi dan diskusi 

dengan mentor tentang tim efektif yang akan membantu dalam 

melaksanakan kegiatan proyek perubahan. Mentor memberikan masukan 

dalam hal pembagian tugas masing-masing nm, Tahapan ini dilaksanakan 

pada tanggal 1 Oktober 2018. 

b Membuat undangan rapat 

Pada tanggal yang sarna, 1 Oktober 2018, dibuat undangan rapat 

pembentukan tim efektif yang dibantu oleh beberapa fungsional umum 

Surat undangan tim ditandatangani oleh Kepala Bagian Perencanaan 

selaku mentor. 

c Pendistribusian undangan rapat 

Pendistribusian undangan rapat dilaksanakan pada tanggal 2 Oktober 

2018 Pendistribusian dibantu oleh Pegawai Tidak Tetap (PTI) dan 

dibagikan kepada seluruh anggota tim efektif. 

d Rapat pembentukan tim 

Pada tanggal 3 Oktober 2018 diadakan rapat pembentukan tim efektif di 

ruang rapat Bagian Perencanaan, yang dihadiri oleh mentor dan seluruh 

anggota tim efektif. Rapat dipimpin oleh project leader. Dalam rapat ini, 
, .., 

disampa,kan poin-poin penting proyek perubahan mandatory spending w 
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pengadaan fasilitas resposif gender dan difabel, serta tahapan kegiatan 

yang akan dilakukan dalam masa implementasi proyek perubahan. 

Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah 

mengumpulkan bahan dan data untuk mendukung penyusunan produk 

hukum dasar regulasi mandatory spending. Dalam rapat ini langsung 

mengkordinasikan langkah-langkah kegiatan pengumpulan bahan dan 

data . 

Gambar 8. Rapat Pembentukan Tim Efektif, 3 Oktober 2018 

e. Menetapkan tugas dan kewenangan 

Dalam rapat tim efektif jugs dibahas mengenai tugas dan kewenangan tim 

efektif Tugas dan kewenangan anggota tim efektif disesuaikan dengan 

pengelompokan tim dalam surat tugas. Tugas dan kewenangan tim 

substansi adalah. 1 )mendata aturan-aturan mengenai pengarusutamaan 

gender dan perlakuan terhadap difabel, 2Jmenyusun drat Rancangan 

lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending 

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dan 3Jmelakukan uji 

publik guna mendapatkan masukan terhadap Rancangan lnstruksi 

Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan 

Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. Tugas dan kewenangan tim t"-' 

administrasi adalah melakukan kegiatan-kegiatan administrasi guna � 
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mendukung pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya juga disampaikan arahan 

arahan dalam pelaksanaan tugas tersebut agar lidak berbenturan dengan 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang dimiliki liap individu 

anggota tim. 

3. Milestone 3 

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 3 dapat dilihat 

pada label dibawah ini. 

Tabet 8. Miiestone 3 

MILESTONE KfGIATAN YANG 
Dll..AKSANAKAN WAKT\J OUTPUT 

Mengumpulk a Menginventarisir 4 Oktober Daflar 
an bahan materi yang akan 2018 inventarisasi 
clan data diatur materi yang akan 

diatur 

b Mencari aturan yang 4-5 Oktober Dokumen regulasi 
mengatur 2018 yang mengatur 
pengarusutamaan pengarusutamaan 
genderdan genderdan 
penganggaran penganggaran 
responsif gender. responsif gender. 

c Mencari aturan yang 4-5 Oktober Dokumen regulasi 
mengatur pertakuan 2018 yang mengatur 
yang sama terhadap perlakuan yang 

difabel sama terhadap 
difabel. 

d Rapa! koordinasi 8 Oktober T anda terima 
dengan tim efektif 2018 undangan. 

undangan, 
notulen rapat, 
dokumentasi 

e Konsultasidengan 
mentor 

f Menyusun TOR den 9-12 Oktober TOR dan Naskah 
NA lnstruksi Sekjen 2018 Akademik 

(kegiatan janqka 
lnstruksi Sekjen 

menengah) 

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 3, adalah : 

N 
u, 
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a. Menginventarisir materi yang akan diatur 

Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4 Oktober 2018. Pada tahapan ini 

project leader beserta tim efektif menginventarisir materi-materi yang akan 

diatur dalam Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Pengadaan fasilitas Responsif Gender dan Difabel. Selanjutnya diperoleh 

daftar inventarisasi materi yang kemudian dibagi kedalam 6 (enam) 

ketentuan. Daftar inventarisasi materi, sebagai berikut: 

• Definisi-definisi mengenai hal-hal yang selanjutnya akan banyak 

disebutkan dalam rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI. 

• Tujuan adanya mandatory spending 

• Ruang lingkup dari mandatory spending 

• Jenis fasilitas responsif gender dan difabel yang akan dibangun 

• Tahapan pelaksanaan pembangunan fasilitas responsif gender dan 

difabel 

• Ketentuan pelaksanaan pembangunan fasilitas responsif gender dan 

difabel 

• Mekanisme penetapan mandatory spending pengadaan fasilitas 

responsif gender dan difabel 

• Pengelolaan anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel 

b. Mencari aturan yang mengatur pengarusutamaan gender dan 

penganggaran responsif gender. 

Setelah diketahui materi-materi apa saja yang akan dimasukkan dalam 

lnstruksi Sekretaris Jenderal, langkah selanjutnya adalah mencari aturan 

yang berkenaan dengan pengarusutamaan gender dan penganggaran 

responsif gender sebagai dasar mengingat dari lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR R tentang Mandatory Spending Pengadaan fasilitas responsif Gender 

dan Difabel. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 2018 

Pencarian dilakukan melalui website, dan diperoleh beberapa peraturan 

yang terkait dengan pengarusutamaan gender dan penganggaran responsif 

gender, yaitu J)Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap 

Wanita, 2)Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, 3)Peraturan 
' . 
l ' . 

o, 
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Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan, 4Jlnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 

tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional, dan 

5)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK_02/2017 tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran 

Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan Pengesahan DIPA 

c. Mencari aturan yang mengatur perlakuan yang sama terhadap difabel. 

Seperti tahap kegiatan sebelumnya, maka aturan-aturan yang berkenaan 

dengan perlakuan terhadap kaum difabel juga perlu untuk didapatkan guna 

dijadikan dasar mengingat dari lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR Rt tentang 

Mandatory Spending Pengadaan fasilitas responsif Gender dan Difabel 

yang akan disusun. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 4-5 Oktober 

2018. Pencarian dilakukan melalui website, dan diperoleh beberapa 

peraturan yang terkait dengan hak dan perlakuan terhadap kaum difabel, 

yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

dan Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 

d. Rapat koordinasi dengan tim efektif 

Rapat ditaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh 

mentor dan anggota tim efektif. Rapat dipimpin oleh project leader. Rapat 

membahas mengenai 1Jaturan-aturan yang telah diperoleh pada tahap 

kegiatan sebelumnya, 2Jrencana penyusunan Term of Reference dan 

Naskah Akademik yang akan memperkuat urgensi diusulkannya 

Rancangan lnstruksi sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dan 

J)rencana penyusunan rancangan instruksi sekjen 
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Gambar9. 

Rapat Konlinasi Tim Efektif, 

8 Oktober 2018 
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e. Konsultasi dengan mentor 

Pada tahapan ini project leader berkonsultasi dengan mentor mengenai 

Tenn of Reference dan naskah akademik yang akan disusun. Konsultasi 

dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober 2018. 

f. Menyusun Tenn of Reference (TOR) dan Naskah Akademik (NA) lnstruksi 

Sekjen 

Tahap kegiatan ini sedianya merupakan tahap kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada jangka menengah sebagai upaya penetapan 

Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI menjadi lnstruksi 

Sekretaris Jenderal DPR RI, namun berkat kerja keras tim efektif yang solid 

maka tahap kegiatan ini dapat terselesaikan pada milestone jangka pendek. 

Penyusunan TOR dan NA ini dilakukan secara paralel, sehingga tim efektif 

substansi dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok penyusun TOR dan 

kelompok penyusun NA. Agar terjadi kesamaan arah penulisan maka kedua 

kelompok tersebut tetap saling berkoordinasi. Kegiatan ini dilaksanakan 

pada tanggal 9-12 oktober 2018 . N 
00 
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Gambar 10. Penyusunan Naskah Akademik, 10 Oktober 2018 

Gambar 11. Penyusunan Term of Reference, 12 Oktober 2018 
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4. Milestone 4 

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 4 dapat dilihat 

pada label dibawah ini. 

Tabel 7. Miiestone 4 

MILESTONE 
KEGIAT AN YANG 

DILAKSANAKAN I WAKTV OUTPUT 

Menyusun draf a Konsultasl dengen 12 Oktober 2018 Drat lnstruksi 
lnslruksi coacn Sekjen 
sekjen tentang 
Mandatory b Drafting konsep 12-17 Oktober 2018 Tenda terima 

Spending lnslruksl Sekjen undangan, 
Pengadaan 

c Rapa! d!!flgan Um 17 Oktober 2018 
undangan, 

Fasilitas notulen rapat, 
Responsif eleklil dokumentasi 
Genderdan d Koordinasi dengan 18 Oktober 2018 
Difabel Bagian Hukum 

e Harrnonisasi draf 19 Oktober 2018 
lnstruksi Sekjen 

r Konsultasl dengan 19 Oktober 2018 
menlor 

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 4, adalah : 

a. Konsultasi dengan coach 

Konsultasi dengan coach dilaksanakan pada tanggal 12 Oktober 2018. 

Mengkonsultasikan mengenai penyusunan Rancangan lnstruksi Sekrstaris 

Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas 

Responsif Gender dan Difabel. Coach memberi masukan mengenai tahap 

pendaftaran lnstruksi Sekrstaris Jenderal DPR RI ke Bagian Hukum . 

w 

0 
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Gambar12. 

Konsultasl denpn coach, 

12 Oktober 2018 

1 

... ketentuan teknis penganggaran mandatory spending 

pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. 

dan teknis W 
...... 

b. Drafting konsep lnstruksi Sekjen 

Proses drafting lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan 

selama 4 hari, yaitu pada tanggal 12-17 Oktober 2018. Materi yang diatur 

dalam lnstruksi Sekrataris Jenderal ini adalah materi-materi yang telah 

diinventarisir pada tahap kegiatan sebelumnya. lnstruksi Sekrataris 

Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas 

Responsif Gender dan Difabel terdiri dari batang tubuh dan lampiran. 

Batang tubuh berisi instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Kepala 

Biro Perencanaan dan Keuangan, serta Kepala Biro Pengelolaan Barang 

Milik Negara untuk melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan 

lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah 

gender dan difabel sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta 

kewenangan masing-masing. Pada bagian lampiran yang merupakan 

padoman pelaksanaan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas 

Responsif Gender dan Difabel di Lingkungan DPR RI, dijabarkan ketentuan- 
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c Rapa! dengan tim etektit 

Setelah Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsit Gender dan Ditabel 

selesai disusun, selanjutnya adalah melakukan rapat koordinasi dengan tim 

efektit pada tanggal 17 Oktober. Dalam rapat ini dihadiri oleh mentor dan 

anggota tim etektif. Rapa! dipimpin oleh project leader. Rapa! membahas 

isi lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI baik dari sisi substansi maupun 

penulisan sesuai kaidah hukum sebelum berkoordinasi dengan Bagian 

Hukum. Mentor memberi masukan untuk berkonsultasi dengan Bagian 

Gedung dan lnstalasi dalam menentukan tahapan pengadaan tasilitas 

responsit gender dan ditabel. 

d Koordinasi dengan Bagian Hukum 

Koordinasi dengan Bagian Hukum dibutuhkan untuk membahas drat 

lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending 

Pengadaan Fasilitas Responsit Gender dan Ditabel dari segi hokum. 

Masukan yang diterima dari Bagian Hukum adalah perbaikan penulisan 

kata-kata ataupun susunan kalimat dalam drat lnstruksi Sekretaris Jenderal 

yang disesuaikan dengan kaidah penulisan hukum. 

dilaksanakan pada tanggal 18 Oktober 2018 

e. Harmonisasi drat lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI 

Pada tahapan ini drat lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI diperbaiki sesuai 

dengan masukan dari Bagian Hukum. Beberapa perbaikan yang harus 

dilakukan antara lain adalah penulisan kata yang telah disebut berkali-kali 

dalam lnstruksi Sekretaris Jenderal dimaksud, urutan ketentuan umum, dan 

penulisan nomor lnstruksi Sekretaris Jenderal Kegiatan ini dilaksanakan 

pada tanggal 19 Oktober 2018. 

t Konsultasi dengan mentor 

Konsultasi dengan mentor dilakukan pada tanggal 19 Oktober 2018 Project 

leader melaporkan perkembangan implementasi proyek perubahan yang 

telah selesa, menyusun Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI 

tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsit Gender dan 

Ditabel. Pada tahap iru, project leader juga mengkonsultasikan rencana 

pelaksanaan uji publik terhadap Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR RI dimaksud. Mentor memberi masukan tentang susunan acara 

Kegiatan ini 
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Gambar 13. Konsultasi dengan Mentor, 19 Oktober 2018 

5. Milestone 5 

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 5 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

Tabel 8. Milestone 5 

KEGIATAN YANG OllTPUT 
MILESTONE 

DILAKSANAKAN WAKTU 

Uji publik draf a Rapat persiapan 19 Oktober Tanda tenma 
lnstruksi pelaksanaan kegiatan 2018 undangan, 
sekjen undangan, 
Mandatory b Membuat undangan uji 19 Oktober notulen, 
Spending publik 2018 dokumentasi, 
Pengadaan 

c Pendistribusian undangan 22 Oktober 
la po ran 

Fasilitas singkat uj1 
Responsrt uji publik 2018 publik 
Genderdan 

d Rapat persiapan kegiatan 23 Oktober 
Drtabel 

uj1 pubhk 2018 

e Pelaksanaan keg1atan UJi 25 Oktober 
publik 2018 

r Konsuttasi dengan mentor 25 Oktober 
2018 

g Konsuttas1 dengan legal 26 Oktober 
drafter dan perbaikan 2015 

Rancangan lnstruksi Sekjen 
hasd uji pu�ik 
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Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 5, adalah : 

a Rapa! persiapan pelaksanaan kegiatan 

Rapat dilakukan untuk mengkoordinasikan persiapan pelaksanaan uji 

publik. Rapa! ,ni dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2018 dengan 

dihadiri oleh tim efektif dan dipimpin oleh project leader. Rapa! membahas 

mengenai hal-hal teknis persiapan uji publik, seperti undangan dan 

pendistribusiannya, pembicara, penunjukan kepanitiaan. cindera mata. 

jamuan, dan bahan yang akan disampaikan 

sebagai berikut : 

Susunan kepanitiaan 

Pembawa acara 

Penerima tamu 

Panitia konsumsi 

Administrasi 

Anggoro A. Wijayanto 

Dina Wijayanti, Rydelvi 

Emi Muryani, Rozanna 

Evi Haijinah Fikri, Arifianto, lhsan 

• 
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Gambar 14. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kegiatan, 

19 Oktober 2018 

b. Membuat undangan uj, publik 

Selanjutnya pada hari yang sama tanggal 19 Oktober 2018 membuat surat 

undangan rapat. Pembuatan undangan rapat dibantu oleh nm efekt1f. 

Setelah undangan selesa, dibuat, selanjutnya undangan ditandatangani 

oleh Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan . 
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c Pendistribusian undangan uji publik 

Pendistribusian dilakukan pada tanggal 22 Oktober 2018, dibantu oleh 

Pegawai Tidak Tetap. Undangan didistribusikan kepada undangan 

ekstemal yaitu pemerhati wanita den gender dari UNDP, Direktur 

Pelaksana Yayasan Pembina Anak Cacal (YPAC) Jakarta, dan jumalis. 

Undangan internal diberikan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran (analis 

APBN), Kepala Pusat Perancangan Undan!rlJlldang (Legal drafter), Kepala 

Bagian Evaluasi den Pelaporan beserta jajaran, Kepala Bagian 

Administrasi Keuangan, Kepala Bagian gedung dan lnstalasi beserta 

jajaran, dan Kepala Bagian Hukum beserta jajaran. 

d. Rapat persiapan kegiatan uji pubfik 

Rapat dilaksanakan pads tanggal 23 Oktober 2018, dihadiri oleh seluruh 

tim efektif. Rapat membahas persiapan akhir palaksanaan uji publik, antara 
lain konfirmasi kehadiran para undangan, materi yang akan dibagikan 

kepada peserta, dan materi yang akan disampaikan. 

G•mbar 15. Rapat Perslapan Kegiatan Uji Publlk, 
23 Oktober 2018 

e. Pelaksanaan kegiatan uji publik 
Kegiatan uji publik lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilaksanakan � 
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pada tanggal 25 Oktober 2018. Acara uji publik ini dihadiri oleh 90% 

undangan, yaitu UNDP, YPAC, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, 

Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan beserta jajaran, Analis APBN, Legal 

Drafter, Kasubag Gedung dan Taman, dan jajaran Bagian Perencanaan. 

Acara didokumentasikan oleh TVR Parternen. Acara dibuka oleh Kepala 

Bagian Perencanaan selaku mentor. Dalam uji publik ini diterima 

masukan-masukan yang berguna untuk penyempumaan Rancangan 

lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending 

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel . 

Gambar 11. Uji Publil< 
Rancangan lnstruksl Sekremrls Jenderal DPR RI 

tentang Mandatory Spending Pengadaan Rnponslf Gender dan Dlfabel, 
25 Oktober 2019 
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f. Konsultasi dengan mentor 

Pada tanggal yang sama, 25 Oktober 2018, setelah uji publik selesai 

dilaksanakan, project leader berkonsultasi dengan mentor mengenai 

masukan-masukan yang diterima dalam uji publik. Mentor mengarahkan 

agar berkoordinasi dengan legal drafter mengenai urgensi masukan 

masukan yang diterima karana masukan-masukan tersebut lebih banyak 

mengenai substansi hukum. 

g Konsultasi dengan legs/ drafter dan perbsikan Rancangan lnstruksi Sekjen 

Sesuai arahan mentor, project leader berkoordinasi dengan legal drafter 

mengenai urgensi masukan yang diterima dalam uji publik. Dalam 

konsultasi tersebut dinilai bahwa masukan-masukan yang diterima dalam 

uji publik sebenamya telah diakomodir dalam lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR RI yang disusun. Perbsikan yang dilakukan hanya perbsikan 

pengetikan dan susunan kalimat. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 

26 Oktober 2018 . 

Gambar 17. Koordinasi dengan legal dnifter, 28 Oktober 2018 
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6. Milestone 6 

Tahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 6 dapat dilihat 

pada label dibawah ini, 

Tabel 9. Milestone 6 

MILESTONE 
KEGIATAN YANG 

WAKT\J OU1'PUT DILAKSANAKAN 

Penetapan a Konsultasi dengan coach 26 Ok1ober Draft final 
draf linal 2018 lnstruksi 
Rancangan b Menyiapkan dral final 26 Ok1ober Sekjen 
lnstruksi Rancangan lnstruksi Sekretaris 2018 tentang 
Sekjen Jenderal DPR RI Mandatory 
tentang Spending 
Mandatory c Menjelaskan dan meminta 26 Ok1ober Pengadaan 
Spending kesediaan Kepala Biro 2018 fasilitas 
Pengadaan Perencanaan dan keuangan Responsif 
Fasilitas untuk dapat menyetujui draf final Genderdan 

Responsff Rancangan lnstruksi Sekjen Dffabel 
Genderdan 

Dffabel d Meminta kesediaan Kepala Biro 26 Ok1ober 
Perencanaan dan Keuangan 2018 
untuk dapat menandatangani 
nota dinas penyampaian 
Rancangan lnstruksi Sekjen 
kepada Kepala Biro Hukum dan 
Sekretaris Jenderal DPR RI 

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 6, adalah : 

a. Konsultasi dengan coach 

Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 26 Oktober 2018. Dalam konsultasi 

ini membahas mengenai strategi komunikasi dan pemetaan stakeholder. 

Coach menjelaskan bahwa perpindahan windows stakeholder salah 

satunya dipengaruhi oleh strategi komunikasi yang diambil 

b. Menyiapkan drat final Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI 

Project leader menyiapkan draft Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR RI yang telah dirsvisi mengakomodir masukan dari hasil uji publik 

dan konsultasi dengan legal drafter. 

c Menjelaskan dan meminta kesediaan Kepala Biro Perencanaan dan 

keuangan untuk dapat menyetujui drat final Rancangan lnstruksi Sekjen 

Pada hari yang sama, tanggal 26 Oktober 2018, setelah draf Rancangan 

lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI selesai disiapkan, selanjutnya project l_,.J 
Ci=! 

leader menghadap Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk _ 
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menjelaskan urgensi penetapan Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilrtas Responsif 

Gender dan Difabel inl. Project leader juga meminta kesediaan Bapak 

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat menyetujui draf 

Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal ini menjadi Rancangan instruksi 

Sekretaris Jenderal DPR RI yang telah final. 

d. Meminta kesediaan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan untuk dapat 

menandatangani nota dinas penyampaian Rancangan lnstruksi Sekjen 

kepada Kepala Biro Hukum dan Sekretaris Jenoerat DPR RI. 

Setelah Bapak Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan menyetujui 

Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel final, maka 

project leader meminta kesediaan beliau untuk dapat menandatangani 

note dinas penyampaian Rancangan lnstruksi Sekjen kepada Kepala Biro 

Hukum dan Sekretaris Jenderal DPR RI. Kesediaan Kepala Biro 

Perencanaan dan Keuangan menandatangani kedua Nota dinas tersebut 

sekaligus sebagai simbol tanda persetujuan beliau temadap draf final 

Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. 

7. Milestone 7 

Kegiatan-kegiatan dalam milestone 7 ini merupakan tahapan kegiatan jangka 

menengah yang dapat dilaksanakan pada tahapan janqka pendek. Tahapan 

tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 7 dapat dilihat pada tabel 

dibawah ini. 

w 
lJ) 
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label 10. Milestone 7 

MILESTONE 
KEGIATAN YANG 

OUTPUT DII.AKSANAKAN WAKTU 

- Penetapan a Parat Rancangan 29 Oktober Draft final 
lnstruksi lnstruksi Sekjen oleh 2018 lnstrusi 
Sekjen tentang Kepala Biro Bagian Sekjen 
Mandatory Hukum tentang 
Spending Mandatory 
Pengadaan b Penandatanganan 30 Oktober Spending 
Fasilitas Rancangan I nstnuksi 2018 Pengadaan 
Responsif Sekjen oleh Sekjen tasilrtas 
Gender dan Responsit 
Difabel c Membuat nota dinas 1 November Gender dan 

pengantar penomeran 2018 Difabel 
instnuksi sekjen 

d Penomeran lnstnuksi 1 November 
Sekjen oleh Bagian 2018 
Hukum 

Uraian kegiatan yang dilaksanakan paoa milestone 7, adalah : 

a. Parat Rancangan lnstruksi Sekjen oleh Kepala Biro Bagian Hukum 

Pada tanggal 29 Oktober 2018 Kepala Biro Hukum dan Pengaduan 

Masyarakat memberikan para! pada setiap halaman Rancangan lnstruksi 

Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan 

Fasilitas Responsit Gender dan Difabel. Parat ini juga menandakan bahwa 

Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat telah memenksa Rancangan 

lnstnuksi Sekretaris Jenderal dimaksud sudah sesuai dengan kaidah 

hukum. 

b Penandatanganan Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI 

tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsit Gender dan 

Ditabel oleh Sekretans Jenderal DPR RI 

Pada tanggal 30 Oktober 2018, Sekretaris Jenderal DPR RI 

menandatangani Rancangan lnstnuksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsit Gender dan Ditabel. 

Penandatanganan ini sekaligus menetapkan Rancangan lnstnuksi 

Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan �:, 

Fasilitas Responsif Gender dan Difabel menjadi lnstnuksi Sekretaris C.' 

--- 
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Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas 

Responsif Gender dan Difabel . 

c. Membuat nota dinas permintaan penomeran lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel 

Pada tanggal 1 November 2018, dengan dibantu oleh tim efektif 

administrasi, dibuat nota dines pengantar dari Kepala Bagian Perencanaan 

yang ditujukan kepada Kepala Bagian Hukum, perihal permintaan 

penomeran lnstruksi Sekjen. 

d. Penomeran lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR R tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

Penomeran lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel diberikan 

oleh Bagian Hukum pada tanggal 1 November 2018, dengan nomor : 

1/INST-SEKJEN/2018 . 

8. Milestone 8 

T ahapan-tahapan kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 8 dapat dilihat 

pada tabel dibawah ini. 

label 11 Milestone 8 

MILESTONE 
KEGIATAN YANG 
DILAl<SANAl<AN WAKTU OUTPUT 

Penyusunan a Konsultasi 9, 12 November 2018 Laporan 
laporan proyek dengan coach proyek 
perubahan perubahan 

b Menyusun 15-30 November dan surat 
laporan 2018 pemyataan 

c Konsultasi 26 November 2018 
komitmen 
keber1anjutan dengan mentor proyek 

d Membuat surat 26 Novemberr 2018 perubahan 
pemyataan 
komitmen 
keberlanjutan 
proyek perubahan 

Uraian kegiatan yang dilaksanakan pada milestone 8, adalah : 
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e. Konsultasi dengan coach 

Konsultasi dengan coach dilaksanakan pada tanggal 9 dan 12 November . 

Konsutasi pada tanggal 9 November membahas mengenai output dari 

proyek perubahan, dan konsultasi pada tanggal 12 November membahas 

mengenai perkembangan tahapan pelaksanaan kegiatan pada laporan 

proyek perubahan. 

f. Menyusun laporan 

Penyusunan laporan dilaksanakan selama 3 minggu, mulai minggu ke-2 

sampai minggu ke-4 Oktober. 

g. Konsultasi dengan mentor 

Konsultasi dilaksanakan pada tanggal 26 November 2018, membahas 

laporan jangka pendek implementasi proyek perubahan dan komitmen 

kelanjutan proyek perubahan. Dalam konsultasi ini, mentor memberi arahan 

untuk menyusun laporan proyek perubahan seinformatif mungkin. 

h Membuat surat pernyataan komitmen keberlanjutan proyek perubahan 

Selanjutnya penandatanganan komitmen mentor tentang kebertanjutan 

tahapan implementasi proyek perubahan, dilaksanakan pada tanggal 26 

November 2018 . 
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BAB Ill. 

PELAKSANAAN PROYEK PERUBAHAN 

3.1 CAPAJAN PROYEK PERUBAHAN 

Beberapa capaian yang diperoleh dari implementasi proyek perubahan 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
adalah 

a. Proyek perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel didukung oleh seluruh Eselon I Sekretariat Jenderal 
DPR RI. 

b. DPR RI, khususnya Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

memiliki suatu aturan dalam bentuk lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI 

Nomor 1/INST-SEKJEN/2018 yang menginstruksikan tentang 

penganggaran dalam bentuk mandatory spending yang akan digunakan 

untuk pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel 

3.2 KENDALA DAN STRATEGI MENGATASI KENDALA 

Kendala yang dihadapi dalam pengimplementasian proyek perubahan 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

adalah: 

a Keterbatasan waktu implementasi proyek perubahan. 

Waktu implementasi proyek perubahan yang hanya kurang lebih dua 

bulan pada awalnya diperkirakan akan mempengaruhi keberhasilan 

proyek perubahan ini Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala 

ini adalah Project leader menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara 

detail dan membangun tim efektif yang solid agar mampu bekerja secara 

baik dan konsisten Dengan kerja tim efektif yang solid dan masif, semua 

tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik, bahkan milestone 

penetapan lnstruksi Sekjen tentang Mandatory Spending Pengadaan 

Fasilitas Responsif Gender dan Difabel yang sedianya merupakan 
J!, 

milestone di jangka menengah, dapat dilaksanakan pada jangka pendek. .;.:.,. 
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b. Sumber daya manusia (SDM) di Bagian Perencanaan yang terbatas 

Jumlah SDM manusia di Bagian Perencanaan terbatas dan tidak memiliki 

surnber daya manusia yang menguasai tentang teknis penyusunan 

produk hukum. Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini 

adalah project leader meminta bantuan sumber daya manusia dari unit 

kerja lain, terutama yang menguasai teknis penyusunan produk hukum 

Untuk proses penetapan lnstruksi Sekretaris Jenderal ini, project leader 

berkonsultasi dengan Bagian Hukum. 

c. Adanya kegiatan lain yang dikerjakan yang bersamaan dengan 

pelaksanaan Proyek Perubahan. 

Pada waktu yang bersamaan dengan masa implementasi proyek 

perubahan, Bagian Perencanaan harus menyiapkan Pagu Anggaran 

DPR RI dan Alokasi Anggaran DPR RI, dengan demikian project leader 

harus menyusun dan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan 

dalam proyek perubahan dengan kegiatan yang merupakan tugas pokok 

dan fungsi seliap individu di Bagian Perencanaan sehingga tidak 

berbenturan dengan tahapan-tahapan pelaksanaan peroyek perubahan . 

Proses penetapan Rancangan lnstruksi Sekjen menjadi lnstruksi Sekjen. 

Strategi yang digunakan untuk mengatasi kendala ini adalah prOJect 

leader memberikan penjelasan yang detail kepada Bapak Sekretaris 

Jenderal DPR Rt guna meyakinkan urgensi mandatory spending untuk 

pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel bagi DPR RI sebagai 

Lembaga publik. 

3.3 FAKTOR KUNC! KEBERHASILAN 

Faktor kunci keberhasilan atas proyek perubahan ini adalah 

a adanya dukungan dari para stakeholder dalam pelaksanaan proyek 

perubahan, sehingga setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan 

dapat berjalan baik dan output proyek perubahan berupa lnstruksi 

Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan 

Fasihtas Responsif Gender dan Difabel, dapat disusun . 

d. 
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b. Soliditas dan kerja tim efektif yang sangat masif sehingga target kegiatan 

proyek perubahan dapat dilaksanakan sesuai yang telah dijadwalkan, 

bahkan terdapat satu milestone dan beberapa kegiatan yang sedianya 

akan dilaksanakan pada jangka menengah dapat dilaksanakan pada 

jangka pendek, yaitu telah d�etapkannya lnstruksi Sekretaris Jenderal 

CPR RI tentang Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

dengan ditandatanganinya instruksi tersebut oleh Sekretaris Jenderal 

OPRRI . 
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BAB IV. PENUTUP 

4.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang diperoleh dari pelaksanaan proyek perubahan ini adalah semua 

tahapan kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target waktu yang 

diharapkan. Hal ini berkat kerja dari tim efektif yang solid dan masif, bahkan project 

leader dapat menyelesaikan satu milestone yang sedianya akan diselesaikan 

dalam jangka menengah. Target output dari proyek perubahan juga dapat 

tercapai, bahkan telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal DPR RI sebagai 

lnstruksi Sekjen. 

4.2 REKOMENDASI 

Rekomendasi setelah implementasi proyek perubahan adalah : 

a. Diharapkan kedua Biro, yaitu Biro Perencanaan dan keuangan serta Biro 

Pengelolaan Barang Milik negara dapat melaksanakan instruksi Sekretaris 

Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel sesuai dengan kewenangan serta tugas pokok dan lungs, 

masing-masing Biro. 

b. Diharapkan dalam waktu kedepan setelah proyek perubahan ini dapat 

diimplementasikan, akan terjadi keberlanjutan pengalokasian anggaran untuk 

pengadaan maupun pemeliharaan fasilitas yang responsif gender dan difabel. 
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MILESTONE 

4 
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INSTRUKSI 
SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 

TENTANG 

/SEKJEN/2018 

MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER 
DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 

INDONESIA, 

• 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender 
dan difabel, perlu adanya mandatory spending pada 
anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwnkllan Rakyat Ropublik lndunesin untuk menjarnin 
pengalukasian anggarnn pengadaan ras.ilita\S responsif 
gender dan dlfabel seaual prinslp efislensi, efektivttas, dan 
nkuntnbef 

b bahwa sehubungan dengan upaya untuk mendorong, 
mcngefektifkan, serta mengoptimalkan pengadaan fasilitas 
ramah gender dan difabel sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a scears terpudu d11n rerkcordinnsi, pcrlu 
rnertgcluurkun Jnatrukal Sckretarie .Jenderul Oeww:1 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 

Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskrirninasi Terhadap Wanita (Convention of The 
Elimination Of All Forms Discrimination Against Women) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3277); 



• 

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5871); 

4. Peraturan Prcsiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

201 7 ten tang 
Pembangunan Tujuan Pelaksanaan Pencapaian 

Berkelanjutan; 

lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional; 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 5. 

6. 

7. 

' 

• 

• 

• 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan 
Pengesahan DIPA (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 985); 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 
.Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2016 ;  

MENGINSTRUKSIKAN 

Ke pad a a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 
b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara 

Untuk 

• 

• 

' 

PERTAMA Melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan 
lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
ramah gender dan difabel sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsi, serta kewenangan masing-masing. 

2 



• 

• 

' 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan: 
l .  Merencanakan anggaran yang akan dijadikan mandatory 

spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel; 

dan 
2. Melakukan monitoring terhadap anggaran mandatory 

spending pcngadaan fasilitas responsif gender dan difabel. 

b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara: 
Melaksanakan pcngadaan fasilitas responsif gender dan 
difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsi[ Gender dan Difabel di 
Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana terlampir dalam Instruksi Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini sebagai acuan 
dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. 

lnstruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal Oktober 2018 

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR 

NIP. 19661114  199703 1 00 



• 

• 

LAMPI RAN 

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 

TANGGAL 

PEDOMAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF 

GENDER DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

I. UMUM 

Dalam lnstruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini yang dimaksud dengan: 
1.  Mandatory Spending adalah anggaran wajib yang diatur dalam suatu 

peraturan dan digunakan untuk membiayai suatu program. 
2. Responsif Gender adalah Suatu kebijakan, program, kegiatan dan 

penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan 
aspirasi laki-laki dan perempuan. 

3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab 
laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh 
keadaan sosial dan budaya masyarakat 

4 Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. 
5. Jalur pemandu atau Guiding Block adalah jalur yang berupa pola-pola yang 

diperuntukkan bagi penyandang tuna netra dengan tujuan untuk memandu 
penyandang tuna netra agar tidak salah jalan. 

6 Ruang Laktasi adalah fasilitas khusus yang diperuntukkan kegiatan 
menyusui dan memerah Air Susu Ibu (ASI). 

• 

II. TUJUAN 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di Lingkungan 
Dewan Pe.rwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
Dewan Pe.rwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang ramah 
gender dan difabel. 

Ill. RUANO LINGKUP 

Ruang lingkup Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di 
Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia iru meliputi. 
1 .  pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel; 
2. mekanisme penetapan Mandato,y Spending pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel; 
3. pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Rcsponsif Gender dan Difabel 



• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

' 

IV. PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

A. Jenis Fasilitas 
Pengadaan Fasilitas Responsir Gender dan Difabel di lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencakup pembangunan: 

1 .  Ruang Laktasi, dengan persyaratan: 
a. memiliki pintu yang dapat dikunci; 
b. terdapat kursi yang nyaman untuk kegiatan memerah Air Susu Ibu 

(AS!); 

c. ruangan memiliki kekedapan yang cukup baik; 
d. kelembapan ruangan berkisar 30% - 50%; dan 
e. terdapat peralatan untuk mendukung kegiatan memerah Air Susu 

lbu (AS!). sekurang-kurangnya lemari pendingin, wastafel, dan tisu. 

2. Pintu geser otomatis, dengan persyaratan: 
a. memiliki le bar yang cukup untuk dilewati kursi roda dalam keadaan 

digunakan atau terbentang; dan 
b. memiliki sensor pernbuka pintu dengan tinggi yang disesuaikan 

dengan pengguna kursi roda. 

3. Tangga ram bat yang tersedia di seluruh tangga atau jalur landai (ramp). 

4. Jalur Pemandu (Guiding Block) yang dibangun sesuai ketentuan yang 
diatur da1am Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan 
gedung dan lingkungan. 

5. Toilet Difabel yang dibangun sesuai ketentuan yang diatur dalam 
Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan 
lingkungan . 

B. Tahapan Pelaksanaan 

' Re ncana 
No Oro Ian Fasilitas yang dlbangun 

Pembaneunan 
Tahap I 

- 

I a. Ruang Laktasi .... Tahun 2019 

I ')f. Penggantian Pin tu Dorong 

(Ji: Eksisting dengan Pin tu Geser 
' 

, 

Otomatis ' 

1 �-.--{ . ,· 
' 

2 Tahap II , a. Tangga Rambat Tahun 2020 

b. Guiding Block untuk Tuna Netra 

3 Tahaolll Toilet Difabel Tahun 2021 

C. Ketentuan 

l.  Seluruh pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan 
oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan 
instalasi. 



• 

• 

2. Seluruh kegiatan pembangunan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
dilakukan di lingkungan komplek Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
lndonesia . 

3. Pengadaan dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung 
sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/ jasa 
Pemerintah. 

4. Jumlah unit fasilitas yang dibangun rnernperhatikan ketersediaan 
anggaran. 

• 

- 

V. MEKANISME PENETAPAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS 

RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

1 .  Anggaran untuk pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran {DIPA) Satuan Kerja 
Sekretariat Jenderal. 

2. Besaran anggaran yang akan dijadikan Mandatory Spending sebesar minimal 
Rp400.000.000,00 (em pat ratus juta rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun, 
dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. 

3. Besaran anggaran Mandatory Spending dibebankan pada anggaran unit kerja 
yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi. 

@Anggaran untuk pemeliharaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
dianggarkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan 
gedung dan instalasi sebagai belanja operasional perkantoran. 

atau pcrgeseran anggaran dan 
pengurangan atau pergeseran 

dengan dilampiri rincian pengurangan 

rencana periggunaan disertai alasan 
anggaran 

• 

• 

I VI. PENGELOLAAN ANGGARAN PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER 

• DAN DIF ABEL 

1 .  Pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Oifabel 
dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan 
gedung dan instalasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

2. Besaran anggaran Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 
Gender dan Difabel yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak dapat dikurangi atau digeser 
untuk kegiatan lain kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) 
untuk memenuhi kegiatan prioritas yang bersifat mendesak. 

3. Pengurangan atau pergeseran Mandatory Spending diusulkan oleh Eselon I 
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) 

• 

J 



• 

• 

• 

• 

'I 

' 

• 

4. Proses realokasi/revisi anggaran dilaksanakan oleh unit yang 

menyelenggarakan Iungsi pelaksanaan kegiatan revisi anggaran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi 
anggaran. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR 

19661 1 14  199703 l 001 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 
·-������������������������������������� 

Nomor 
S1L1t 

Lunpuan 

l ' c r i h a l  

'£os /PK 01/SJ,TJEN DAN BK llPR lll/10/2018 
131asc1 

1 (satu) Bcrkas 

UndanganRapat 

1 6  Oktober 2018 

Yth. 

Tim Efcktif Mandatory Spending 

Pcngadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difahel 
(nama terlampir) 

lakarta 

Dalam rangka lmplcmcntasi Proyck Pcrubahan Mandatory Spending 

Pcngadaan Fasthtas Rcsponsrt Gender Jan Difabcl. maka kami mcngundang 
Saudara untuk dapat hadir pada yang akan Jilaksanakan pad a 

• llar1/Tangga! 
Waktu 
Tcmpat 

Acara 

Rdbu, 17 Oktobcr 2018 
Puku! 1 0  00 s.d sclcs,u 

Ruang Rapat Hagian Pcrcncanaan LL. S 
G c d u n g  Scucn d a n  B K  D P R  RI 

Penyusunan Rancangan lnstruksi Sclqcn 

Mcngingal pcntuignya acara tcrscbut, karru rncngharapkan kchadu-an 
Saudara tcpat pada waktunya. 

Dorrukian. atas pcrhannn Saudara kanu ucapkan tcrima k a s t h  .  

• 

' 

• 

NIP.197903042002122004 



• 

• 

• 

NO NAMA NIP JABATAN 

1 Oewi Pusporini, S.T, M.E 19741211199903 2 005 Kepala Bagian Perencanaan 

2 Titik Kurniamngnh, S.E, M.E 19790304 200212 2 004 Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program dan Anggaran DPR RI 

3 Dedy Bagus Prakasa, S.E, 19840423 200912 1 003 Kepala Subbagian Penyusunan 

M.AK Program dan Anggaran Setjen dan 

BK 

4 Anggoro A. Wiiayanto, S.E 19840214 201402 1 001 Analis Perencanaan 

5 Emi Muryani 19680203 199302 2 001 Analis Perencanaan 

6 I Niyanti Anggitasari, S.E 19890409 201402 2 002 Analis Perencanaan 

Pradanadi Saksesa D.I, S.Kom. 

7 M.AK 19891209 2014021 002 Analis Perencanaan 

8 Rozanna lndrawardani, S.E 19850806 201402 2 002 Analis Perencanaan 

9 Evi Rina Haijinah Fikri, S.E 19710429199603 2 001 Pengelola Data 

10 Arifianto 19781122 200003 1001 penzadnunistrast Umum 

11 Arif Usman, S.H., M.H 19801113 200212 1 003 Perancang Peraturan Perundang- 

Undangan Madya 



DAFTAR HADIR 

RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING 

PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

Hari/Tanggal 

Acara 

Tempat 

Jumat, 1} Oktober 2018 
Penyusunan Rancangan lnstruksi Sekjen 

Ruang Rapat Bagian Perencanaan 
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• 

HASILRAPAT 
IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS 

RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

• 

• 

Hari/tanggal 
Waktu 

Tempat 

Pimpinan Rapat 

Acara 

Hadir 

Rabu, 17 Oktober 2018 
10.00 -12.35 WIB 
Ruang Rapat Bagian Perencanaan 

Project leader 

Persiapan acara uji publik 

: Tim Efektif Proyek Perubahan Mandatory Spending Pengadaan 

Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

1. PENDAHULUAN 
Rapat dibuka pukul 10.00 WIB oleh pimpinan rapat. Rapat membahas mengenai 
Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal tentang Mandatory Spending Pengadaan 
Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, baik dari sisi substansi dan penulisan sesuai 

kaidah hukum. 

l. PEMBAHASAN 
a. Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal tentang Mandatory Spending Pengadaan 

Fasilitas Responsif Gender dan Difabel terdiri dari batang tubuh dan lampiran sebagai 

pedoman pelaksanaan instruksi sekjen. 
b. Dalam batang tubuh berisi instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI kepada Kepala Biro 

Perencanaan dan keuangan serta Kepala Biro Pengelolan Barang Milik negara untuk 
melaksanakan penganggaran dan pengadaanfasilitas responsif gender dan difabel 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
c. Da1am lampiran berisi hal-hal teknis implementasi lnstruksi Sekretaris Jenderal 

tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. 

3. PENUTUPAN 
• Rapat ditutup pada pukul 12.35 WIB oleh pimpinan rapat. 

Pimpinan rapat, 

• 

Tltlk K nianmgsih 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 I 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id 

Nomor 
Si fat 

Lampiran 

Penha I 

<'.itO /PKOI/SETJEN IJAN BK llPR Rl/10/2018 
lliasa 

1 (satu) llcrkas 
Undangan Hapat 

18 Oktobcr 2018 

• 

Yth. 

Tim Efcktif Mandatory Spending 

Pcngadaan Fasilitas Rcsponsif Gender dan Difabcl 

(narna tcrlampir) 

Jakarta 

Dalam rangka lrnplcrncntasl Proyck Pcrubahan Mandatory Spending 

Pcngadaan Fasuttas Rcspnnstf Gender dan Drfabcl, maka kami mcngundang 
Saudara untuk dapat hadir pada yang akan dilaksanakan pada 

II a ri/'J'a ngga I 
Waktu 
Tern pat 

Acara 

Jumat, 19 Oktobcr 2018 
Pukul 10.00 s.d. sclcsai 
Huang Rapat Hagiau Pcrcncanaan u. 5 
Gedung Sctjcn dan BK IJPK Ill 
Pcrsiapan Uj1 Publik 

• 

Mcngingat pcntingnya acare tcrscbut, karui mcngharapkan kchadiran 

Saudara tcpat pada waktunya. 

Dcrntkran. alas pcrhauan Saudara karni ucapkan tcrima kasih. 

l'rojcct Leader, 

�!(.,,\kt, 
NIP .19790J042002122001 



• 

• 

NO NAMA NIP JABATAN 

1 Dewi Pusporini, S.T, M.E 19741211199903 2 005 Kepala Bazian Perencanaan 
. 

2 Titik Kurnianingsih, S.E, M.E 19790304 200212 2 004 Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program dan Anggaran DPR RI 

3 Oedy Bagus Prakasa, S.E, 19840423 2009121003 Kepala Subbagian Penyusunan 
M.AK Program dan Anggaran Setjen dan 

BK 

4 Anggoro A. Wijayanto, S.E 19840214 201402 1 001 Analis Perencanaan 

5 Emi Muryani 19680203 199302 2 001 Analis Perencanaan 

6 Niyanti Anggitasari, S.E 19890409 201402 2 002 Analis Perencanaan 
Pradanadi Saksesa D.I, S.Kom. 

7 M.AK 19891209 201402 1 002 Analis Perencanaan 
8 Rozanna lndrawardani, S.E 19850806 201402 2 002 Analis Perencanaan 

9 Evi Rina Haijinah Fikri, S.E 19710429199603 2 001 Pengelola Data 

10 Arifianto 19781122 200003 1 001 Pengadministrasi Umum 
11 Arif Usman, S.H., M.H 19801113 2002121003 Perancang Peraturan Perundang- 

Undangan Madya 



DAFTAR HADIR 

RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING 

PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

Hari/Tanggal 

Acara 

Tempat 
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HASIL RAPAT 

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASIUTAS 
• 

RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

Hari/tanggal 

Waktu 

Tempat 

Pimpinan Rapat 

Acara 

Hadir 

Jum'at, 19 Oktober 2018 

13.00-14.35 WIB 

Ruang Rapat Bagian Perencanaan 

Project leader 

Persiapan acara uji publik 

Tim Efektif Proyek Perubahan Mandatory Spending Pengadaan 

Fasilitas Responsif Gender dan Dlfabel 

• 

L PENOAHULUAN 

Rapat dibuka pukul 13.00 WlB oleh pimpinan rapat. Rapat membahas mengenai hal-hal 

teknis persiapan acara uji publik Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

2. PEMBAHASAN 

a. Tim administrasi ditugaskan membuat undangan dan mendistribusikan 

b. Cindera mata yang akan diberikan kepada para undangan yang hadir berupa mug 

c. Dibentuk susunan kepanitian 

d. Undangan pihak eksternal, yaitu pemerhati wanita dan gender dari UNDP, Direktur 

Pelaksana Yayasan Pembina Anak Cacat {YPAC) Jakarta, dan jurnalis 

e Undangan internal diberikan kepada Kepala Pusat Kajian Anggaran (analis APBN), 

Kepala Pusat Perancangan Undang-undang (Legal drafter}, Kepala Bagian Evaluasi 

dan Pelaporan beserta jajaran, Kepala Bagian Administrasi Keuangan, Kepala Bagian 

gedung dan lnstalasi beserta jajaran, dan Kepala Bagian Hukum beserta jajaran. 

• 3. PENUTUPAN 

Rapat ditutup pada pukul 14.35 WIS oleh pimpinan rapat. 

• 

Pimpinan rapat, 

• 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

Nomor 

Si fat 

l.arnpiran 

Pcrihal 

"(ti  /PK 01/SETJEN DAN BK IJPR Rl/10/2018 
Biasa 

1 ( satu) Berkas 
Undangan Rapat 

22 Oktobcr 2018 

Yth. 

Tim Erektif Mandatory Spending 

Pengadaan Fasilitas ResponsifGender dan Difabel 

(nama terlampir) 

Jakarta 

Dalam rangka lmplcmcntasr Proyck Pcrubahan Mandatory Spending 

Pengadaan Pasrhtas Rcsponsif Gender dan Difabel. maka kami mcngundang 

Saudara untuk dapat hadir pada yang akan dilaksanakan pada 

• llari/Tanggal 

Waktu 

Tern pat 

Acara 

Sclasa, 23 Oktobcr 2018 
Pukul 10.00 s.d. selesai 

Ruang Rapat Bagian Perencanaan Lt. 5 
Gedung Sctjcn dan BK DPR RI 
Pcrsiapan Uji Publik 

• 

• 

Mengingat pentingnya acara terscbut, karru mcngharapkan kchadiran 
Saudara tcpat pada waktunya. 

Dctrukian. alas pcrhauan Saudara karru ucapkan ten ma kasrh. 

Projc L Leader, 

Illlk Km:ni,rnlngsih. S.ll .. M.J;. 
NIP.197903042002122004 



• 

NO NAMA NIP JABATAN 

1 Dewi Pusporini, S.T, M.E 19741211199903 2 005 Kepala Bagian Perencanaan 

2 Titik Kurnianingsih, S.E, M.E 19790304 1002112 004 Kepala Sub Bagian Penyusunan 

Program dan Anggaran DPR RI 

3 Dedy Bagus Prakasa, S.E, 19840423 2009111 003 Kepala Subbagian Penyusunan 

M.AK Program dan Anggaran Setjen dan 

BK 

4 Anggoro A. Wijayanto, S.E 19840214 201402 1 001 Analis Perencanaan 

5 Emi Muryani 19680203 199302 2 001 Analis Perencanaan 

6 Niyanti Anggitasari, S.E 19890409 201402 2 002 Analis Perencanaan 

Pradanad1 Saksesa D.I, S.Kom. 

7 M.AK 19891209 201402 1002 Analis Perencanaan 

8 Rozanna lndrawardani, S.E 19850806 201402 2 002 Analis Perencanaan 

9 Evi Rina Haijinah Fikri, S.E 19710429 199603 2 001 Penzeiola Data 

10 Arifianto 19781122 200003 1 001 Pengadministrasi Umum 

11 Arif Usman, S.H., M.H 19801113 200212 1 003 Perancang Peraturan Perundang- 

Undangan Madya 



DAFT AR HADIR 

RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING 

PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

Hari/Tanggal 

Acara 

Tempat 

- 

I 

2 

I N A M A  

Dew, ft�P"''"' _ 
Tih\- lt-vrn 1-:n1nq ,;k 

KETERANGAN 

MelYio• 
--- 

Proia cl, l rn d <r 

TANDA TANGAN 

• 

J o .ri-e: 

" ' 

' 

_..._ 

---+-- 

6 

7 

s 

I 

l :  r4tfo-�_ 
10 I t� ;.,...;.._ __ '11_:_-I _ 
ll ,o _  •  

j  l"-{J 'Z.o< I'\\'\ 0\. __ 1_ 

" A,, r-..,,, I. 
--- 

• 

B 

- - 
1• 

-- 
L, 

- - 1,. 
r 

16 

J_ lF - 

1a 

' 1� 

_J l 
- - - 

• IC 

-- - I  



HASILRAPAT 

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN MANOATORY SPENDING PENGADAAN FASIUTAS 

RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

• 

Hari/tanggal 

Waktu 

Tempat 

Pimpinan Rapat 

Acara 

Hadlr 

Selasa. 23 Oktober 2018 

10.00 - 11.35 WIB 

Ruang Rapat Baglan Perencanaan 

Project leader 

Pembahasan implementasi proyek perubahan 

Tim Efektif Proyek Perubahan Mandatory Spending Pengadaan 

Fasllitas Responslf Gender dan Olfabel 

• 

L PENDAHULUAN 

Rapat dibuka pukul 10.00 WIB oleh pimpinan rapat. Rapat membahas mengenai 

persiapan acara uji publik Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. 

2. PEMBAHASAN 

a. 90% undangan telah mengkonfirmai kehadirannya. 

b. Ketersediaan ruangan tempat diselenggarakannya uji publik telah dikonfirmasi. 

c. Susunan acara telah terjadwal. 

d. Jamuan telah terkonfirmasi. 

e. Bahan uji publik telah diperbanyak. 

3. PEN UTUPAN 

Rapat ditutup pada pukul 11.35 WIB oleh pimpinan rapat. 

Pimpinan rapat, 

Titik Kurnianingsih 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN SADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.ld 

Nomor 

Si fat 

Lampiran 

Pcrihal 

19';1 /PK/SETJEN DAN BK DPR Rl/10/2018 
Biasa 

Undangan UJi Publik 

Oktober 2018 

• 

Yth. 
Sdri. Yenny Widjaja 

Pemerhati Pemberdayaan Perempuan dan Gender 
UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP) 

lakarta 

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal 

OPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan 

Difabel, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur, 

maka kami mengundang Saudari pada UJi publik Rancangan lnstruksi Sekretaris 

Jenderal dimaksud yang akan dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal 
Waktu 

Tern pat 

Kamis, 25 Oktober 2018 

Pukul 09 00 s d selesai 

Ruang Rapat lnspektur Utama Lt. 5 

Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI 

• 

• 

Mengmgat pentingnya acara tersebut. karm mcngharapkan kehadiran 

Sauder! tepat pada wakrunya. 

Derrnkian. atas perhatian Saudari kami ucapkan terima kasih . 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN SADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN JENDERAL GATOT SUBRDTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: wwwdpr.go id 

Nomor 

Si fat 
Lampu-an 
Penha! 

'?90 /PK/Sl·:TJEN DAN BK DPR 111/10/2018 
B1asa 

Undangan UJi Publik 

Oktobcr 2018 

• 

• 

Yth. 

Kepala Pusat Kajian Anggaran 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI 

Jakarta 

Terkatt dengan telah tcrsusunnya Rancangan lnstruksi Sekrctans ]enderal 
DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fastlitas Rcsponsrf Gender dan 
Difabcl sebaga. proyek perubahan Diklatpim Tk. IV, scrta untuk mendapatkan 
masukan terhadap materi yang akan dtatur. maka kami akan rnelaksanakan uj1 
publik Rancangan lnstruksi Sckretan.s Jcnderal terscbut pada: 

Hari/Tanggal 
Waktu 
Tern pat 

Ka mis, 25 Oktober 2018 
Pukul 09 00 s.d. selesai 

Ruang Ra pat lnspektur Uta ma Lt 5 
Gedung Sckretanat Jendcral dan BK DPR RI 

• 

• 

Sehubungan dcngan itu karm rnengharapkan kescdiaan Saudara untuk 
dapat menugaskan 2 (dua) orang Anal is Anggaran guna mcnghadin acara terscbut 

Dcrmkian, atas pcrhatran Saudara karm ucapkan tertrna kasrh 

Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan, 

�wJ?- 
10081:4031003 ct 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

-������������.;_����....:...������������������- 

Nomor 

s,rat 

l.amprran 

Perihal 

i'SI /PK/SET/f':N DAN BK OPR Rl/10/2018 
Brase 

Undangan Uji Publik 

IS Oktober 2018 

• 

• 

Vth. 

Sdr. Teddy Kroen 

Jurnalis di Lingkungan DPR RI 

Jakarta 

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan lnstruksi Sekretaris ]enderal 

DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan 

Difabet. serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan diatur. 

maka kami mengundang Saudara pada uji publik Rancangan Instruksr Sekretaris 

Jenderal dimaksud yang akan di!aksanakan pada: 

Hari/Tanggal 
Waktu 

Tern pat 

Kamis, 25 Oktober 2018 

Pukul 09 00 s ct. selesai 
Ruang Rapat lnspektur Utama Lt. 5 

Gedung Sekretariat /enderal dan BK DPR RI 

• 

• 

Mengingat pentingnya acara tersebut. karru mengharapkan kehadiran 

Saudara tepat pada waktunya. 

Dermkian, atas perhanan Saudara kami ucapkan tcrima kasih . 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id 

Nomor 

Sifa t 
Lampi ran 

Perihal 

?88 /PK/SETJEN DAN BK DPR Rl/10/2018 
Brasa 

Undangan Uji Publik 

JB Oktober 2018 

• 

Yth. 
Sdr. Agus Ar Rahman 
Direktur Petaksana Yayasan Pembinaan Anak Cacat 

lakarta 

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR RI tcntang Mandatory Spending Pcngadaan Fasilitas Responsif Gender dan 

Difabel, serta untuk mendapatkan masukan terhadap maten yang akan diatur, 

maka karni mengundang Saudara pada uji publik Rancangan lnstruksi Sekretaris 

Jenderal dimaksud yang akan dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal 
Waktu 
Tern pat 

Kam is, 25 Oktober 2018 

Pukul 09.00 s.d. selesai 
Ruang Ra pat lnspektur Uta ma Lt. S 
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI 

• 

Mengingat pentingnya acara terscbut, kami mengharapkan kehadrran 

Saudara tepat pada waktunya. 

Demiktan, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih . 

. ' 
, 

·" .. 

. ' 

- 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN SADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

Nomor 

Sifat 
Lampi ran 
Penha! 

19J. /PK/SETJEN DAN BK DPR Rl/10/2018 
Brasa 

Undangan Uj1 Publik 

18 Oktober 2018 

• 

• 

Yth. 
Inspektur Utama 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI 

Jakarta 

Terkan dengan telah tersusunnya Rancangan lnstruksi Sekretaris Jendera! 

DPR RI ten tang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan 

Difabel sebagai proyck pcrubahan Diklatpim Tk IV, serta untuk mendapatkan 

masukan terhadap maten yang akan diatur, maka kami akan melaksanakan UJi 

publik Rancangan lnstruksi Sekretaris fenderal terse but pada: 

Hari/Tanggal 
Waktu 
Tempat 

Karrus, 25 Oktober 2018 
Pukul 09.00 s.d. selesai 
Ruang Rapat lnspektur Utama Lt. 5 
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI 

• 

• 

Sehubungan dengan itu kami mengharapkan kesediaan Bapak untuk dapat 

menugaskan 2 (dua) orang auditor guna mcnghadiri acara tersebut 

Demiktan, atas perhatian Bapak kamt ucapkan terima kasih. 

Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan, 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

Nomor 

Stfat 
Lampiran 
Perihal 

193. /PK/SETJEN DAN BK DPR Rl/10/2018 
Brasa 

Undangan Uji Publik 

18 Oktober 2018 

< 

Yth. 
Kepala Pusat Perancangan Undang Undang 
Sekretariat jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

lakarta 

Terkatt dengan telah tersusunnya Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilttas Responsif Gender dan 

Difabel sebagar proyek perubahan Dtklatpim Tk. IV. serta untuk mendapatkan 

masukan terhadap materi yang akan diatur, maka kami akan melaksanakan uji 

pubhk Rancangan lnstruksi Sekretaris /endera[ tersebut pada: 

Hari/Tanggal 
Waktu 

Tempat 

Kamis, 25 Oktober 2018 
Pukul 09.00 s.d. selesat 

Ruang Ra pat lnspektur Utama Lt. 5 
Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI 

• 

• 

Schubungan dcngan itu kamt mengharapkan kescdiaan Saudara untuk 

dapat menugaskan 2 (dua) orang Legal Drafter guna mcngha<liri acara tersebut. 

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih, 

Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan, 

do S.E. � .  J1. 
I 008 199403 1 003 i' 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN SADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id 

Nomor 

Si fat 

Lampiran 
Perihal 

'f'� /PK/SETJF.N DAN OK DPR Rl/10/2018 
Biasa 

Undangan U11 Publik 

Oktober 2018 

• 

• 

Yth. 

Kepala Bagian Administrasi Keuangan 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

lakarta 

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR RI ten tang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Res pons if Gender dan 

Difabel. serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang ekan dratur. 

maka karru mengundang Saudara pada uji publik Rancangan Instruksi Sekretans 
Jenderal dmiaksud yang akan di!aksanakan pada: 

Hari/Tanggal 
Waktu 
Tern pat 

Ka mis, 25 Oktober 2018 
Pukul 09.00 s.d. selesa, 

: Ruang Ra pat lnspcktur Uta ma Lt. 5 
Gcdung Sekrctanat Jendcral dan nK DPR RI 

• 

Mengingat pennngnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya 

Dermkian. atas pcrhanan Saudara kamt ucapkan tcrima kasih. 

Lakhar Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan, 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

Nomor 

Sifa t 

Lampu-an 

Peri ha I 

r94 /PK/SETJEN IJAN BK DPR Rl/10/2018 
Biasa 

Undangan Uji Publrk 

IB Oktober 2018 

Yth. 

1. Kepala Bagian Hukum 
2. Kepala Bagian Gedung dan lnstalasi 
3. Kepala Bagian Evaluasi dan Pelaporan 
4. Kepala Sub Bagian Pertimbangan dan Advokasi Hukum 
5. Kepala Sub Bagian Perumusan Produk Hukum 
6. Kepala Sub Bagian Gedung dan Taman 
7. Staf Bagian Gedung dan lnstalasi 
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI 

lakarta 

Terkait dengan telah tersusunnya Rancangan lnstruksi Sekreraris Jenderal 

DPR Rl tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilttas Responsif Gender dan 

Drfabel, serta untuk mendapatkan masukan terhadap materi yang akan dtatur, 

maka kami mengundang Saudara pada uji publik Rancangan lnstruksi Sekretaris 
Jenderal drmaksud yang akan dilaksanakan pada· 

Hari/Tanggal 
Waktu 
Tempat 

Kamis. 25 Oktober 2018 
Pukui 09 00 s.d. selesar 

Ruang Rapat lnspektur Utama Lt S 
Gedung Sekretanat Jcnderal dan BK DPR RI 

• 

• 

Mengmgat pentmgnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara tepat pada waktunya 

Demiktan. atas perhatian Saudara kam! ucapkan terima ka sth . 

Kepala Biro 
Perencanaan dan Keuangan, 

��? 
- 

1008 199403 1 003 - ell- 
Tembusan: 
1 Kcpala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat, 
2- Kcpala Biro Pengelolaan BMN. 
------------------------··---------··--------····--·�� 



• 

• 

• 

Yth 

Dari 

Hal 

Tanggal 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

NOTA DINAS 

NOMOR: '\18 /PK.01/10/2018 

• 

.,;..le� 
l �·t/ u< f 

Permohonan Peliputan 

/} Oktober 2018 

Terkait telah tersusunnya Rancangan lnstruksi Sekretans Jenderal DPR RI 

tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

dalam rangka i rn p l e m e n t a s r  proyek perubahan Dtklatpirn IV Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian DPR Rt, maka karru meminta bantuan Saudara untuk dapat 

meliput kegiatan Uj1 Publik Rancangan lnstrukst Sekretaris Jenderal dtmaksud 

pada : 

Kep.ala .Bagian Perencaoaan 

Kepala B:agian TVR Partemi:'!!n 

Hari/Tanggal 

Waktu 

Tern pat 

K a rr u s ,  25 Oktober 2018 

Pukul 09 00 s.d selesai 

Ruang Rapat lnspektur Utama Lt 5 

Gedung Sekretariat Jenderal dan BK DPR RI 

• 

• 

Besar harapan karru untuk dapat terpenuhinya permohonan ini . 

Dem ikian, atas perhanan Saudara kami ucapkan terima kasth 

Kepala Bagian Perencanaan, 

� 
Dewi Pusporini 

NIP. 19741211199903 2 005 



TANDA TERIMA 

Perihal: Undangan Uji Publik" Terkait Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI 
ten tang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas ResponsifGender dan Difabel 

Tanggal 25 Oktober 2018 

NO TUJUAN PENERIMA TANGGAL TTD 

1 lnspektur Utama 
�,- ' /V  /,, l,) [,C � 
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2. Kepala Pusat Perancangan - . 8)../10� 
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': U ndang-Undang v I \i1 c,,.,, 
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9 Kepala Sub Bagian Perumusan 
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NO TUJUAN 

1 Sekretaris Deputi Bidang 
Kesetaraan Gender, Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak 

2 Pemerhat, Pemberdayaan 
Perempuan dan Gender 

3 Direktur Pelaksana Yayasan 
Pembinaan Anak Cacat 

• 4 Jurnalis DPR RI 
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DAFT AR HADIR 

UH PUBLIK 

RANCANGAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENOERAL OPR RI TENT ANG MANDATORY SPENDING 

PENGADAAN FASIUTAS RESPONSIF GENDER DAN DlFABEL 

Hari/Tanggal 

Tempat 

Kamls, 25 Oktober 2018 

Ruang Rapat lnspektorat Utama 

TANOA TANGAN 

l 

Mentor 

YPAC Jakarta 

JABATAN 

UNDP 

�U°"1�"'-- 
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• 

• 

• 

• 

JADWAL ACARA UJI PUBLIK RANCANGAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DPR RI TENTANG 

PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DI LINGKUNGAN DPR RI 

Kamls, 25 Oktober 2018 

Waktu Acara Tempat 

09.00-09.30 WIS Registrasi Ruang Rapat lnspektur 

Utama, Gedung 

09.30-10.00 WIB Sam bu tan dan pembukaan oleh Kepala Biro Sekretariat Jenderal 

Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat dan Badan Keahlian 

Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI DPR RI Lantai 5 

10.00-10.45 WIB Sesi I 

Paparan oleh Narasumber: 

1. Kementerian Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

2. Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) 

3. lbu Yenny Widjaja 

10.45-12 00 WIB Sesi II 

Uji Publik Rancangan lnstruksi Sekjen DPR RI 

tentang Pengadaan Fasilitas Responsif Gender 

dan Difabel: 

1. Paparan Rancangan lnstruki Sekjen DPR 

RI 

2. Oiskusi dan pemberian masukan oleh 

audiens terkait penyusunan Rancangan 

lnstruksi Sekjen DPR RI 

12.00 WIS Penutupan 



HASIL RAPAT 

UJI PUBUK RANCANGAN INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DPR RI 

TENTANG MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER 

DAN DIFABEL 

Hari(Tanggal 

Waktu 

Tempat 

Pimpinan Rapat 

Sifat Rapat 

Acara 

Kamis, 25 Oktober 2018 

Pukul 09.00 WIB s.d selesai 

Ruang Rapat Inspektorat Utama, Gd. Setjen Lantai 5 

Titik Kurnianingsih, S.E., M.E. 

Koordinasi 

: Uji Publik Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 
Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan 

Difabel. 

• 

• 

PESERTA 

1. Yeni Widjaja (Pemerhati Pemberdayaan Perempuan dan Gender/UNDP) 

2. Agoes Abdoel Rakhman (Yayasan Pembinaan Anak Cacat) 

3. Legal Drafter 

4. Analis APBN 

s. Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Staf terkalt di Lingkungan Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian DPR RJ . 

PENDAHULUAN 

Bahwa dalam rangka disahkannya Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel diperlukan uji publik 

mengenai pelaksanaan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI dimaksud. 

PEMBAHASAN 

1. Rancangan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending 

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, mengatur tentang penganggaran 

pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel di Lingkungan DPR RI dan lnstruksi 

Sekretaris Jenderal DPR RI tersebut ditujukan kepada Kepala Biro Perencanaan dan 

Keuangan dan Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara. 

2. Tujuan Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal ini adalah: 

a. Mengatur penganggaran yang dialokasikan untuk pengadaan fasilitas responsif 

• gender dan difabel. 

b. Memenuhi amanat peraturan yang menegaskan adanya pengarusutamaan 

gender dalam pembangunan dan persamaan perlakuan terhadap dlfabel. 
c. Mewujudkan DPR RI sebagai lembaga yang ramah gender dan difabel. 

3. Pembangunan fasilitas ramah gender dan difabel dilaksanakan dalam 3 tahap dalam 

kurun waktu 3 tahun (2019-2021) dengan rincian sebagai berikut: 

, a. Tahap I Tahun 2019 Fasilitas yang dibangun berupa ruang laktasi, penggantian 

pintu dorong eksisting dengan pintu geser otomatis dan tangga rambat. 



• 

• 

• 

b. Tahap II Tahun 2020 Fasilitas yang dibangun berupa Guiding Block untuk tuna 
netra. 

c. Tahap III Tahun 2021 Fasilitas yang dibangun berupa Toilet Difabel 

4. Besaran anggaran yang akan dijadikan mandatory spending untuk pengadaan 

fasilitas responsif gender dan difabel adalah minimal sebesar Rp400.000.000, 

(empat ratus juta rupiah) per tahun selama 3 tahun. 

5. Pengelolaan anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel dilaksanakan 

oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi. 

6. Masukan yang diperoleh untuk penyempurnaan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR R1 

adalah keberlanjutan Instruksi Sekretaris Jenderal DPR R1 dan penambahan fasilitas 
responsif gender dan difabel. 

7. Biro Pengelolaan Barang Milik Negara menyatakan bersedia melaksanakan isi dari 

Instruksi Sekretaris Jenderal DPR R1 tentang mandatory spending pengadaan fasilitas 
responsif gender dan difabel. 



• 

• 

• 

. M I L E S T O N E  
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INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: /INST-SEKJEN/2018 

• 

TENTANG 

MANDATORY SPENDING PENOADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER 

DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARISJENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender 
dan difabel, perlu adanya mandatory spending pada 
anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjamin 
pengalokasian anggaran pengadaan fasilitas responsif 
gender dan difabeI sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabel; 

b. bahwa sehubungan dengan upaya untuk mendorong, 
mengefektifkan, serta mengoptimalkan pengadaan fasilitas 
ramah gender dan difabel sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a secara terpadu dan terkoordinasi. perlu 
mengeluarkan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Repubiik Indonesia; 

I .  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of The 

Elimination Of All Forms Discrimination Against Women) 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomcr 3277); 

1 



• 

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5871); 

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20 I 5- 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

2017 ten tang 
Pembangunan 

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 
Berkelanjutan; 

6. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
pengarusutarnaan gender dalam pembangunan nasional; 

5. 

• 

• 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) dan 
Pengesahan DIPA (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor985); 

8. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2016; 

MENGINSTRUKSIKAN 

• 

• 

Kepada a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara 

Untuk 

PERTAMA Melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan 

lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
ramah gender dan difabel sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsi, serta kewenangan masing-masing. 



• 

• 

• 

• 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan: 

1. Merencanakan anggaran yang akan dijadikan mandatory 
spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel; 
dan 

2. Melakukan monitoring terhadap anggaran mandatory 

spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. 

b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara: 
Melaksanakan pengadaan fasilitas responsif gender dan 
difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di 
Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana terlampir dalam Instruksi Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini sebagai acuan 
dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. 

Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal dikeluarkan . 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal Oktober 2018 
SEKRETARIS JENDERAL, 

INDRA ISKANDAR 

NIP. 19661114 199703 I 00 
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• 

' 

LAMPI RAN 
INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 
TANGGAL 

PEDOMAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF 

GENDER DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

I. UMUM 

Daiam Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini yang dimak.sud dengan: 
l. Mandatory Spending adalah anggaran wajib yang diatur dalam suatu 

peraturan dan digunakan untuk membiayai suatu program . 

2. Responsif Gender adalah Suatu kebijakan, program, kegiatan dan 
penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan 
aspirasi Iaki-Iaki dan perempuan. 

3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab 
laki-Iaki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oieh 
keadaan sosial dan budaya masyarakat. 

4. Fasilitas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. 
5. Jalur pemandu atau Guiding Block adalah jalur yang berupa poia-poia yang 

diperuntukkan bagi penyandang tuna netra dengan tujuan untuk memandu 

penyandang tuna netra agar tidak salah jalan. 
6. Ruang Laktasi adalah fasilitas khusus yang diperuntukkan kegiatan 

menyusui dan memerah Air Susu lbu (AS!). 

II. TUJUAN 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di Lingkungan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang ramah 
gender dan difabel. 

III. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di 
Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi: 
1. pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel; 

2. mekanisme penetapan Mandatory Spending pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel; 
3. pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. 



• 

• 

' 

IV. PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 
A. Jenis Fasilitas 

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencakup pembangunan: 

1. Ruang Laktasi, dengan persyaratan: 
a. memiliki pin tu yang dapat dikunci; 
b. terdapat kursi yang nyarnan untuk kegiatan memerah Air Susu !bu 

(AS!); 
c. ruangan memiliki kekedapan yang cukup baik; 
d. kelembapan ruangan berkisar 30% - 50''/o; dan 
e. terdapat peralatan untuk mendukung kegiatan memerah Air Susu 

!bu (AS!), sekurang-kurangnya lemari pendingin, wastafel, dan tisu. 

2. Pin tu geser otomatis, dengan persyaratan: 
a. memiliki lebar yang cukup untuk dilewati kursi roda dalam keadaan 

digunakan atau terbentang; dan 
b. memiliki sensor pembuka pintu dengan tinggi yang disesuaikan 

dengan pengguna kursi roda. 

3. Tangga rarnbat yang tersedia di seluruh tangga atau jalur landai (ramp). 

4. Jalur Pemandu (Guiding Block/ yang dibangun sesuai ketentuan yang 
diatur dalarn Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan 
gedung dan lingkungan. 

5. Toilet Difabel yang dibangun sesuai ketentuan yang diatur dalam 
Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan 

lingkungan. 

B. Taha pan Pelaksanaan 

No Uralan Faallltaa yang dibangun 
Rencana 

Pembannnnan 

I Tahap I a. Ruang Laktasi Tahun 2019 

b. Penggan tian Pin tu Dorong 

Eksisting dengan Pintu Geser 

Otomatis 

c. Tangga Rambat 

2 Tahap II Guiding Block untuk Tuna Netra Tahun 2020 

3 Tahao III Toilet Difabel Tahun 2021 
.. 

C. Ke ten tuan 
1. Seluruh pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan 

oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan 

• instalasi. 
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2. Seluruh kegiatan pembangunan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
dilakukan di lingkungan komplek Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia . 

3. Pengadaan dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung 

sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/ jasa 
Pemerintah. 

4. Jumlah unit fasilitas yang dibangun memperhatikan ketersediaan 

anggaran. 

• 

V. MEKANISME PENETAPAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS 
RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

1. Anggaran untuk pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 
Sekretariat Jenderal . 

2. Be saran anggaran yang akan dijadikan Mandatory Spending se besar minimal 
Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun, 
dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. 

3. Besaran anggaran Mandatory Spending dibebankan pada anggaran unit kerja 
yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi. 

• 4. Anggaran untuk pemeliharaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
dianggarkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan 
gedung dan instalasi sebagai belanja operasional perkantoran. 

VI. PENGELOLAAN ANGGARAN PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER 
DAN DIFABEL 

1 .  Pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan 
gedung dan instalasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

2. Besaran anggaran Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak dapat dikurangi atau digeser 

untuk kegiatan lain kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) 
untuk memenuhi kegiatan prioritas yang bersifat mendesak. 

3. Pengurangan atau pergeseran Mandatory Spending diusulkan oleh Eselon I 

selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) 
dengan dilampiri rincian pengurangan atau pergeseran anggaran dan 

rencana penggunaan disertai alasan pengurangan atau pergeseran 

anggaran . 

• 

l 



• 

• 
• 

• 

4. Proaes realokasi/revisi anggaran dilaksanakan oleh unit yang 
menyelenggarakan fungsi pelaksenaan kegiatan revisi anggaran sesuai 
dengen ketentuan peraturan perundang-undangen mengenai tata cam revisi 
anggaran. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

IBDRA l8KAIIDAR 
196611141997031 001 
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• 

Yth 

Dari 

Hal 

Tanggal 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

NOTADINAS 

NOMOR : ;)-(;(1 PK /10/2018 

: Kepala Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat 

: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

: Permohonan Paraf lnstruksi Sekjen 

: 29 Oktober 2018 

Bersama ini kami sampaikan Net lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel Di 

lingkungan DPR RI. 

Sehubungan dengan itu mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan 

paraf pada net lnstruksi Sekretaris Jenderal dimaksud 

Demikian, atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Biro 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAA. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

NOTADINAS 

NOMOR: J{,{, PK/10/2018 

Yth : Kepala Biro Hukum dan l>engaduan Masyarakat 

Dari 

Hal 

Tanggal 

; Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

: Permohonan Paraf lnstruksi Sekjen 

: 29 Oktober 2018 

!) 

• 

• 

• 

Bersama ini kami sampaikan Net lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel Di 

Lingkungan DPR RI. 

Sehubungan dengan itu mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan 

paraf pada net lnstruksi Sekretaris Jenderal dimaksud. 

Demikian, atas perkenan Saudara kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Biro 



• 

• 

Yth 

Dari 

Hal 

Tanggal 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE PCS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

NOTA DINAS 

NOMOR : q�� /PK/10/2018 

: Sekretaris Jenderal 

: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 

: Permohonan Tanda Tangan 

; 29 Oktober 2018 

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Net lnstruksi Sekretaris 

Jenderal DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel Di lingkungan DPR RI 

Sehubungan dengan itu mohon perkenan Bapak untuk dapat 

menandatangani lnstruksi Sekretans Jenderal dimaksud, guna proses lebih 

lanjut. 

Demikian, atas perkenan Bapak kami ucapkan terima kasih. 

Kepala Biro 

• 



• 

• 

MILESTONE 
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SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR: 1 /INST-SEKJEN/2018 

TENTANG 

MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER 
DAN DIFABEL DI LINOKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARISJENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

• 

• 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang ramah gender 
dan difabel, perlu adanya mandatory spending pada 
anggaran Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menjamin 
pengalokasian anggaran pengadaan fasilitas responsif 
gender dan difabel sesuai prinsip efisiensi, efektivitas, dan 
akuntabel; 

b. bahwa sehubungan dengan upaya untuk mendorong, 
mengefektifkan, serta mengoptimalkan pengadaan fasilitas 
ramah gender dan difabel sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a secara terpadu dan terkoordinasi, perlu 
mengeluarkan Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia; 

I. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang 
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala 
Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention of The 
Elimination Of All Forms Discrimination Against Women) 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3277); 



• 

2. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3886); 

3. Undang-undang No 8 Tahun 2016 tentang Penyandang 
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5871); 

4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 
2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 3); 

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 
Pembangunan Tujuan Pencapaian Pelaksanaan 

Berkelanjutan; 

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 
pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional; 

• 

• 

7. 

8. 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2017 
tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/LJ dan 
Pengesahan DIPA (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 985); 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Sekretaris 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
Nomor 2 Tahun 2016; 

MENGINSTRUKSIKAN 

Kepada a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 
b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara 

Untuk 

• 

PERTAMA Melaksanakan kegiatan dalam rangka mewujudkan 
lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang 
ramah gender dan difabel sesuai dengan bidang tugas dan 
fungsi, serta kewenangan masing-masing. w 



• 

• 

• 

• 

KEDUA 

KETIGA 

KEEMPAT 

a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan: 
1. Merencanakan anggaran yang akan dijadikan mandatory 

spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel; 

dan 
2. Melakukan monitoring terhadap anggaran mandatory 

spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. 

b. Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara: 
Melaksanakan pengadaan fasilitas responsif gender dan 
difabel di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia 

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di 
Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
sebagaimana terlampir dalam lnstruksi Sekretaris Jenderal 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini sebagai acuan 

dalam melaksanakan kegiatan dimaksud. 

Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia ini berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

Ditetapkan di Jakarta, 
pada tanggal ,::J Oktober 2018 
SEKRETARIS JENDERAL, 

�/ 
INDRAISKANDAR w 

NIP. 19661114 199703 I 00 
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LAMPIRAN 

INSTRUKSI SEKRETAR!S JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 
NO MOR 
TANGGAL 

PEDOMAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF 

GENDER DAN DIFABEL DI LINGKUNGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

I. UMUM 

Dalam lnstruksi Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia ini yang dimaksud dengan: 
1. Mandatory Spending adalah anggaran wajib yang diatur dalam suatu 

peraturan dan digunakan untuk membiayai suatu program . 
2. Responsif Gender adalah Suatu kebijakan, program, kegiatan dan 

penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman dan 
aspirasi laki-Iaki dan perempuan. 

3. Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggungjawab 
Iaki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh 
keadaan sosial dan budaya masyarakat. 

4. Fasi!itas adalah sarana untuk melancarkan pelaksanaan fungsi. 
5. Jalur pemandu atau Guiding Block adalah jalur yang berupa pola-pola yang 

diperuntukkan bagi penyandang tuna netra dengan tujuan untuk memandu 

penyandang tuna netra agar tidak salah jalan. 
6. Ruang Laktasi adalah fasilitas khusus yang diperuntukkan kegiatan 

menyusui dan memerah Air Susu !bu (AS!). 

II, TUJUAN 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di Lingkungan 
Dewan Perwakilan Rakyat Repu blik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan 
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagai lembaga yang ramah 
gender dan difabel. 

Ill. RUANG LlNGKUP 

Ruang lingkup Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender di 
Lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini meliputi: 
1.  pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel; 
2. mekanisme pen eta pan Mandatory Spending pengadaan Fasilitas Responsif 

Gender dan Difabel; 
3. pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. 



• 
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IV. PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

A. Jenis Fasilitas 

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel di lingkungan Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mencakup pembangunan: 

I .  Ruang Laktasi, dengan persyaratan: 
a. memiliki pintu yang dapat dikunci; 

b. terdapat kursi yang nyaman untuk kegiatan memerah Air Susu lbu 

(AS!); 
c. ruangan memiliki kekedapan yang cukup baik; 
d. kelembapan ruangan berkisar 30% - 50%; dan 
e. terdapat peralatan untuk mendukung kegiatan memerah Air Susu 

!bu (AS!), sekurang-kurangnya Iemari pendingin, wastafel, dan tisu. 

2. Pin tu geser otomatis, dengan persyaratan: 

a. memiliki lebar yang cukup untuk dilewati kursi roda dalam keadaan 
digunakan atau terbentang; dan 

b. memiliki sensor pembuka pintu dengan tinggi yang disesuaikan 
dengan pengguna kursi roda. 

3. Tangga rambat yang tersedia di seluruh tangga atau jalur landai (ramp). 

4. Jalur Pemandu (Guiding Block) yang dibangun sesuai ketentuan yang 
diatur dalam Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan 
gedung dan lingkungan. 

5. Toilet Difabel yang dibangun sesuai ketentuan yang diatur dalam 
Pedoman Teknis Fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan gedung dan 

lingkungan. 

B. Tahapan Pelaksanaan 

No Uraian Fasilitas yang dlbangun 
Rencana 

Pembancrnnan 

1 Tahap I a. Ruang Laktasi Tahun 2019 

b. Penggantian Pin tu Dorong 

Eksisting dengan Pintu Geser 

Otomatis 

c. Tangga Rambat 

2 Tahap II Guiding Block untuk Tuna Netra Tahun 2020 

3 Tahao Ill Toilet Difabel Tahun 2021 

C. Ketentuan 
1 .  Seluruh pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel dilakukan 

oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan 
instalasi. 



2. Seluruh kegiatan pembangunan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
dilakukan di lingkungan komplek Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia. 

3. Pengadaan dilakukan secara lelang atau penunjukan langsung 
sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai pengadaan barang/ jasa 

Pemerintah. 

4. Jumlah unit fasilitas yang dibangun memperhatikan ketersediaan 

anggaran. 

V. MEKANISME PENETAPAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS 

RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

1. Anggaran untuk pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
bersumber dari Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja 

Sekretariat Jenderal. 

• 2. Besaran anggaran yang akan dijadikan Mandatory Spending sebesar minimal 

Rp400.000.000,00 (empat ratusjuta rupiah) per tahun selama 3 (tiga) tahun, 
• dimulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. 

3. Be saran anggaran Mandatory Spending dibebankan pada anggaran unit kerja 
yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan gedung dan instalasi. 

4. Anggaran untuk pemeliharaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
dianggarkan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan 
gedung dan instalasi sebagai belanja operasional perkantoran. 

• 

VI. PENGELOLAAN ANGGARAN PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER 

DANDIFABEL 

1 .  Pengelolaan anggaran pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan 
gedung dan instalasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang tata cara pembayaran dalarn rangka pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 

2. Besaran anggaran Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif 
Gender dan Difabel yang telah ditetapkan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tidak dapat dikurangi atau digeser 
untuk kegiatan lain kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) 
untuk memenuhi kegiatan prioritas yang bersifat mendesak. 

3. Pengurangan atau pergeseran Mandatory Spending diusulkan oleh Eselon I 
selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) kepada Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia selaku Pengguna Anggaran (PA) 
dengan dilampiri rincian pengurangan atau pergeseran anggaran dan 
rencana penggunaan disertai alasan pengurangan atau pergeseran 

anggaran. 

l 
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4. Proses realokasi/revisi anggaran dilaksanakan oleh unit yang 
menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kegiatan revisi anggsran sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai tata cara revisi 
anggaran. 

SEKRETARIS JENDERAL, 

�¥/ 
IBDIIA IBB'AIIJ>AR 1,1 

19661114 199703 l 001 

4 
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Dari Hal Tanggal 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

NOTADINAS 

NOMOR: "15,- /PK.01/11/2018 

: Kabag Hukum 

: Kabag Perencanaan 

: Permintaan Penomoran lnstruksi Sekjen 

: I November 2018 

Bersama ini karru sampaikan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI tentang 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. 

Sehubungan dengan itu mohon bantuan Saudara untuk dapat memberikan 

namer pad a lnstruksi Sekjen dimaksud 

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih 

Kepala � Porencanaan, 
, 

D�wi PUll)Orinl, s.T,, M·E. � 
NIP. 19741211199903 2 005 ' 
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MILESTONE 
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• Gamba, Rapa! Pembentukan Tim Efektlf 

e. Menetapkan tugas dan kewenangan 

Dalam rapat tim efektif juga dibahas mengenai tugas dan kewenangan tim efektif. 

Tugas dan kewenangan anggota tim efektif disesuaikan dengan pengelompokan tim 

dalam surat tugas. Tugas dan kewenangan tim substansi adalah: l)mendata aturan 

aturan mengenai pengarusutamaan gender dan perlakuan terhadap difabel, 

2)menyusun draf Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, dan 3Jmelakukan uji 

publik guna mendapatkan masukan terhadap Rancangan lnstruksi Sekretaris 

Jenderal tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responslf Gender dan 

Difabel. Tugas dan kewenangan tim administrasi adalah melakukan kegiatan 

kegiatan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya juga 

disampaikan arahan-arahan dalam pelaksanaan tugas tersebut agar tidak 

berbenturan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pekerjaan yang dimiliki tiap 

lndlvidu anggota tim. 

3. Milestone 3 

22 · 1_ 
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Tabel .... Strategi Komunikasi Kepada Pemangku Kepentingan 

KELOMPOK 
STRATEGI KOMUNIKASI STAKEHOLOER 

Promotors Strategi komunikasi yang digunakan adalah yang akan meningkatkan 
dukungan dan minat promotors terhadap proyek perubahan ini (manage 

closely straregy), diantaranya: 

• Konsultasi secara reguter 

• Pelaporan secara reguter 

• Diskusi secara reguler 
Latens Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat 

pemangku kepentingan terhadap proyek perubahan yaitu dengan k�ep 

satisfied strategy: 

• Sosialisasi tentang pentingnya mandatory spending guna pengadaan 
fasilitas responsif gender dan difabel. 

• Diskusi dan persuasi agar mereka menjadi promoters 

Defenders Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan pengaruh 

pemangku kepentingan agar mendukung proyek perubahan yaitu 
dengan keep informed strategy melalui sosialisasi dan memberi informasi 
(keep informed) mengenai fasilitas responsif gender dan difabel 

Apathetics Strategi komunikasi yang digunakan adalah untuk meningkatkan minat 

pemangku kepentingan ini melalui minimal effort strategy agar 
mendukung proyek perubahan, yaltu dengan menginstruksikan kegiatan 
apa saja yang perlu dilakukan, dan menginformasikan keberadaan fasilitas 
responsif gender dan difabel 

2.4 KEBUTUHAN ANGGARAN 

Kebutuhan dana pada pelaksanaan proyek perubahan adalah sebagai berikut : 

• 

• 

NO KITTRANGAN JUMlAH (Rp) 

1 Uji publik 7.325.000 

Jamuan 1.925.000 

Honor narasumber 4000.000 

Honor moderator 700.000 

I 
Souvenir 500.000 

I Banner 200.000 

2 Cetak laporan proyek perubahan 300.000 

TOTAL I 7.625.000 

- 

__ ! 16 L .. 
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1.5 RUANG LINGKUP 

------ Ruang lingkup proyek perubahan M_�ndatory Spend in� Pengadaan Fasilitas Responsif Gender 
--, --- --- �- 

dan Difabel, adalah: 
• lnventarisir materi yang akan diatur dalam Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR 

RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. 
• Pengumpulan aturan yang lebih tinggi yang mengatur pengarusutamaan gender dan 

persamaan perlakukan terhadap difabel. 
• Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dan Naskah Akademik lnstruksi Sekretaris Jenderal 

DPR RI tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel, 
yang menggambarkan urgensi lnstruksi Sekretarls Jenderal OPR RI dimaksud. 

• Penyusunan Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal OPR RI tentang Mandatory Spending 

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan DifabeL 
Uji publik terhadap Rancangan lnstruksl Sekretaris Jenderal DPR RI tentang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel guna penyempurnaan 
Rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal dlmaksud. 

• Persetujuan draf final Rancangan tnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI ten tang Mandatory 

Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel. 

Guna lebih terfokusnya usulan proyek perubahan yang diajukan, maka focus dan lokus 

• 

Fokus 
' - 

, 

: Menyusun draft final lnstruksi Sekretaris Jenderal DPR RI yang mengatur tentang 
proyek perubahan ini adalah : 

• 

• 

Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas responsif Gender dan Difabel , 
Lokus : Anggaran yang tertera dalam DIPA DPR RI, KHUSUSNYA yang dikelola oleh Bagian 

Gedung dan lnstalasi, Biro PMBN 

1.6 FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN 

Faktor kunci Keberhasilan atas proyek perubahan ini adalah 
1. adanya dukungan dari para pemangku kepentingan dalam pelaksanaan proyek perubahan, 

',_....----- 

sehingga setiap tahapan pelaksanaan proyek perubahan dapat berjalan baik dan output 
proyek perubahan berupa lnstruksi Sekretarts Jenderal DPR RI yang mengatur mandatory 

spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel,--dapattlisusun. 

-------------- 
8 L 
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Sekretarlat Jenderal dan Badan Keahllan 
DeW'ari Pe"l'Wcilcllii'h .... Riky8t Republlk liidonosla COACH 

fCARTU KENDALi 
PROSES PEMBIMBINGAN·:ANTARA COACH OENGAN PESERTA 

� DIK�TPIM'TK. IV ANGKATAN l'TAHUN 2018 

Nam a 
tnstansi 
NIP. 

: T,fl� l'v�Nll+�INli>IK 
: 5€fJ€� 1> � f PII'- 1-1 
: 111'Jo}04'1-¢vl• Ull4 

Narna Coach: 01-. sttk�TY (f'-!,A IP�VS 

Kepala B1dang Pelaksanaan 
Pusdildat Setjen dan ""I<. DPR RI 

t•) Pemt11molngan yang seh 
adalah pemblmblngan : 
yang dltar, Jatang1m o!'!.h 
Coo'1, 

. . . . . .  ·  ... 
" . . - -· . . . .. . � .. :��;,:w·- !j · : · ,-,mia,,ij c,:-.1.!lii "ri<J.-·;'" {f"�-.:- . .  .  .  

.  ,:·, ...... ·•,:·.;..!,·- ,,. - ' ' -, ,•-l_• . ..,:. '., I •I,��,!.",)''�' 
- i· . ' . ---- - . - - - - ---··- ----- - -- -- . -- - 

1 
1
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I'!.(, 1ve�'""'" dmr p. ,;;/,o�<-- • p, ... ,r, r:-/iJ"� .... (,�1-u IL s .. ." Si> fj<'.., av· 2 (o. 20!8 
c;. \<, J• "' -�kt,\ .... p,..,.1;.,,,o.11<q<. Te 

"k( 'f:>-�O 1'/, <;fral�1 '  ... 'l-1, en"' s p,..._j,,".. s 1r, 1-,, r,., 1 <1....... du .... r: 

»»>: 3 f-Mjun'f'G"-' 
"""' (l,Gol" . �lk-< \y, � 

' .. 

4 IJ./11 101\l ('\1�1·1 l'P fl-r%lk-... eu1l'l•·f r �  c}vv 

-t 11-2018 If,. i/<>1 � t-e, 
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Sekretariat Jendera\ dan Sadan Keahlian 
Dewan"Pel'WciJdli:ffRakyat Ropubllk Indonesia M=.NTOR 

RTIJ KENDALi 
PROSES PEMBIMBINGAN ANTARI\: PESERTA:DENGAN MENTOR 

DIKLATPIM TI<. IV ANGKATAN 1,TAHUN 2018 

itp Sidang elaksanaan 
Puscfikla' Set)en da , BK DPR RI 

fer(N;!ti!w,,, \'>\lWv\:.a� - t'V'tl\UW.> �" 
kr ,tw;,o 

\l-t11,a:u·'?"" 9\-rllk�i' i',e�jth Ji l:onSutt"«icAM 
Jen9�h Lo 

1 - 1 0 - r B  
/\A  e[?i por1«1 ri P.ir t tlon f11\():lna La,rq,u� , 

101' ?- 

2 8 . 1 0 - 1 8  Toil- !l:in ('/ A �W"j 

� 
l lj - / 0 - 1 8  hr !'-embl'r1:)l'n /,11p1e,.,..,,,.,,. i La,��" n3 

?111 g, 

• 
J-<s - tr -rB f,,111.501<.un �"'"' t• «rt11<a �(,In· 

la�� 
Vji publ, \i.. 

i- -11-1� 
lii()onih i,, ple,yien lm1 j �\'ef �!l�ut; 
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{•) P•mbimblngan yang sAh 
adalah pe ,bimb�n ·· lng 
dltandatanganl oleh Mentor 

Nama : Tr<i1<- l'urnr,�r-,siL- 
lnstansi: Setjev1 "' 11.f l)r,'ft. '2-1 

NIP. : l�r,o,oY ,w<n17, �Go4 
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Sekretariat Jenderat dan Badan Keahllan 
Dewan PerwiW:Ui"ti'RakyilfRePubllk'lnddnosla , .)•ESERTA ';,i 
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Menimbang 

Dasar 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

SURATTUGAS 
NOMOR : PK/ r 3.9 /SETJEN DAN BK DPR RI/X/2018 

Bahwa dalam rangka penyusunan rencana anggaran yang akuntabel, 
penggunaan anggaran melalui belanja yang lebih berkualitas, dan 
menciptakan DPR RI sebaga instansi yang ramah gender dan difabel, 
dipandang perlu untuk lebih memfokuskan penggunaan anggaran 
untulc. pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel. 

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
2. undsng-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
3. lnstruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional 
4. Surat Tu gas Nemer PlJ875/SETJEN DAN BK-OPR RI/Pl.02/08/2018 

Memberi Tugas Kepada : 

' 

NO NAMA NIP JABATAN 

1 Dewi Pusporinl, S.T, M.E 19741lll 199903 2 005 Kepala Bagian Perencanaan 

2 Titik Kurnianingsih, s.e, 19790304 200212 2 004 Kepata Sub Bagran Penyusunan Program dan 

M.E Anggaran OPR Rr 

3 Dedy Bag us Prakasa, S. E, 19840423 200912 1 003 Kepala Subbagtan Penyusunan Program dan 
M.AK Angaran Setjen dan BK 

4 Anggoro A. Wijayanto, S.E 19840214 201402 1 001 Analis Perencanaan 

5 Em1 Muryani 19680203 199302 2 001 Analrs Perencanaan 

6 Niyanti Anggitasari, S.E 19890409 201402 2 002 Analis Pereocanaan 
Pradanadi Saksesa 0.1, 

7 S.Kom. M.AK 19891209 201402 1 002 Analis Perencanaan 

Rozanna lndrawardani, I 

8 5.E 19850806 201402 2 002 Analis Perencanaan 

.-� . 

9 Ev1 Rina Haijinah Fikri, S.E 19710429 199603 2 001 Pengelola Data 

10 Arif1anto 19781122 200003 1 001 Pengadmmistrasi Umum =1 
11 Arif Usman, S.H., M.H 19801113 200212 1 003 Perancang Peraturan Perundang·Undangan 

Madya 

Untuk melaksanakan tugas dalam tim efektif rnulai tanggal 2 Oktober 2018 sarnpai dengan 30 

November 2018, dengan kegiatan sebagai berlkut : 

1 mendata aturan-aturan mengenai pengarusutamaan gender dan perlakuan terhadap difabel 



• 

• 

• 

2 menyusun draft Rancangan Peraturan Sekretaris Jenderal tentang Mandatory Spending 
Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

melakukan uji publik guna mendapat masukan materi draft Rancangan Peraturan Sekretaris 
3 Jenderal tentang Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
4 melakukan kegiatan-kegiatan administrasi guna mendukung pelaksanaan kegiatan 

Demikian Surat Tugas ini kami buat agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. 

Jakarta, 1 Oktober 2018 

KEPALA BIRO PERENCANAAN OAN 

KEUANGAN 

NIP.19fi610081!194031003 
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SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

Ber!r�naan dengan pl'.!'lak!amrnn Pend1d1kan can Pelatihan K-'!pemJmpinan lmgknt IV angke.t'31'1 { 

Sekretar1uL JendNail dirt B.ad,n 'Ke.iilhllan CPR Rt til.hun 1018 yang dJs,(!,engga,akun cle'"1 ?Ll\.al 

Pent:11d:ikar1 dan l'(lila,t,han �lr,etAHat l�rideru\ ctln B.ado11 K!>ah1\an DPR Al, �ava yai,g bertanda 

rnngan d1 bilwah ltH 

Nam a 

NIP 

Jabatan 

Satyanto Priambodo, S.E., M.Si 

!9661008!994031003 

: Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan 
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• 

&.ihw� unl�� kt!pe<lr1rieari dr11a.�. denga'"' Im mt.!Oyq.tJl<.an d\1kungan L\?rht1di1p t,,oyt!ck J:}Cr�1l;rnf'llln 

men&�nal k!i:b1Jakan mona�tary �p�nd/ng pe.n5ada�n ra..!i1hbl� re!i.oam;il t,:c.nder dar. dif�hEf vang 

te.la11Jutoy.1 a\irnn d\a.tur dalam suatu eturan lli tlngk;H Se�re-t.1mat Jenderal DPR. RI. rliH1 draj1 . .Ar1n 

oleh 

Nam a 

NIP 

Jab a tan 

: Titik Kurnianingsih 

197903042002122004 

Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI 

• 

• 

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan 

yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dmas. khususnya pada Sekretanat Jenderal 

dan Sadan Keahhan OPR RI. 

Jakarta, ' ,  2018 

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan . 



• 

SURAT PERNYATAAN OUKUNGAN 

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendrdikan dan Pelatrhan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan r 

Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI, saya yang bertanda 
tangan di bawah ml: 

• 

Nama 

NIP 

Jabatan 

Makmur, S.Sos, M M  

195903041981031004 

: Kepala Biro Pengelolaan Barang Mihk Negara 

• 

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan 
mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel yang 

selanjutnya akan diatur dalam suatu aturan di tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI, dan diajukan 
oleh: 

Nam a 

NIP 

Jabatan 

Titik Kurnianingsih 

!97903042002122004 

Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI 

• 

• 

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan 
yang dibuat dapat diaplikasikan untuk kepentingan dinas, khususnya pada Sekretariat Jenderal 

dan Badan Keahlian DPR RI. 

Jakarta, 2018 

Kepala Biro Pengelolaan 

Barang M11ik Negara, 

� 
I 

Makmur, S.Sos, M.M 



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 
• 

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV angkatan I 

Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat 

Pendidikan dan Pelatihan Sekretanat Jenderal dan Sadan Keahlian OPR RI, saya yang bertanda 

tangan di bawah ini: 

• 

Nam a 

NIP 

Jabatan 

Deny Supnatna, S.Sos, M.M 

196201021982031002 

Kepala Bagian Gedung dan lnstalasi 

Bahwa untuk kepentingan dmas, dengan iru menyatakan dukungan terhadap proyek perubahan 

• mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel yang 

selanjutnya akan diatur dalam suatu aturan di tingkat Sekretariat Jenderal DPR RI, dan diajukan 

oleh:  

Nama 

NIP 

Jabatan 

Titik Kurnianingsih 

197903042002122004 

Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran OPR RI 

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek perubahan 

yang dibuat dapat dtaplikaslkan untuk kepentingan dinas, khususnya pada Sekretariat Jenderal 

dan Sadan Keahlian DPR RI. 

Jakarta, l �f 2018 

Kepala Bagian Gedung dan lnstalasi, 

Denl�M.� 
I 

• 
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• 

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 
angkatan I Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang 
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nema 

NIP 
Jabatan 

: Ora. Damayanti, M.Si 
: 196202111987032002 
: Deputi Bidang Persidangan 

• 

Bahwa untuk kepentingen dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek 
perubahan mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender 
dan difabel, yang diajukan oleh : 

• 
Nam a 
NIP 
Jabatan 

: Titik Kurnianingsih 
197903042002122004 

: Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI 

• 
Oemikian pemyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek 
perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan Sekretariat Jenderal dan 

Sadan Keahlian DPR RI 

Ja rta . 

.,. l--4-1 
Ora. am anti, M.Si 

2018 

- 



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

Ber1<enaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 
angkatan I Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang 
diselenggarakan oleh Puset Pendidikan dan Petatihan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dlbawah ini : 

Nam a 

NIP 
Jabatan 

: Drs. Mardian Umar, M.M 
: 196407251986031002 
: Deputi Sidang Administrasi 

Sahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek 
perubahan mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender 

dan d�abet, yang diajukan oleh : 

Nama 
NIP 
Jabatan 

: T�ik Kumianingsih 
197903042002122004 

: Kasubag Pen,ncanaan Program dan Anggaran DPR RI 

• 

Oemikian pemyataan dukungan ini kami bust dengan sebenamya. Semoga proyek 
perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan Sekretariat Jenderal dan 
Sadan Keahian DPR RI 

Jakarta, ; 2018 

' 

• 



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 
angkatan I Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang 
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Badan 
Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 
Nam a 

NIP 
Jabatan 

: Arini Wijayanti S.H, M.H 
: 197105181998032010 
: Kepala Bagian Hukum 

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek 
perubahan mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif gender 
dan dffabel, yang diajukan oleh : 

• 
Nam a 

NIP 
Jabatan 

: Titik Kurnianingsih 

197903042002122004 
: Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI 

• 

• 

' 

Demikian pernyataan dukungan ini kami buet dengan sebenamya. Semoga proyek 
perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan Sekretariat Jenderal dan 

Badan Keahlian DPR RI 

Jakarta, -· j l , ,  2018 

� 
Arini�.H 



SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

Serkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan nngkat IV 
angkatan I Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang 
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlien DPR RI. Saye yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 
NA 

Fraksi 
Dapil 

Drs. H. IOOu M..rnzir 

319 

Fraksi Partai Golongan Karya 
Sulawesi Ba.rat 

• 

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek 
perubahan mengenal kebljakan mandatory spending pengadaan Fasiliw responslf 
gender dan dlfabel, yang diajukan oleh : 

• 

Nama 
NIP 
Jabatan 

: Tttik Kumianingsih 
197903042002122004 

: Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI 

• 

• 

• 

• 

Demikian pemyataan dukungan ini kami buat dengan sebenamya. Semoga proyek 
perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan DPR RI dan Sekretariat 
Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI 

Jakarta, Oktober 201 B 

ll<1, • \I , Thru l1un z ir 



• 

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

Berkenaan dengen pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 
angkatan I Sel<reteriat Jenderal dan Sadan Keah�en DPR RI tahun 2018 yang 
diselenggerakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretanet Jenderal dan Baden 
Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda bingen dibawah ini : 

• 

Nam a 

NIP 
Jabatan 

: Ors. Se1yenta Nugraha, M.M 

: 196207191988031001 
: lnspek1ur Utama 

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek 
perubahan mengenai keb�akan mandatory spending pengadaen Fullltas re1ponslf 
gender dan dlfabel, yang diejukan oleh : 

Name 
NIP 
Jabatan 

: Trtik Kumianingsih 
197903042002122004 

: Kasubag Perencanaan Program den Anggaran DPR RI 

• 

• 

• 

• 

• 

Demikian pemyataan dukungan ini karni buat dengan sebenamya. Semoga proyek 
perubahan yang dibuat dapet diimplementasikan untuk kepentingen DPR RI dan Sekretanet 
Jenderal dan Sadan Keahlien DPR RI 

Jakarta, 1 c Ok1ober 2018 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP.: (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 42315715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

SURAT PERNYATAAN OUKUNGAN 

Dengan ini kami yang bertandatangan di bawah ini: 

Nam a 
Jabatan 
Unit Kerja 
tnstansi 

Indra lskandar 
Sekretaris Jenderal DPR RI 
Sekretariat Jenderal DPR RI 
Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI 

• 

• 

• 

Menyatakan mendukung Keg,atan Proyek Perubahan Titik Kurnianingsih, Jabatan 
Kepala Sub Bag,an Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI dengan judul 

• Kebijakan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan 
Difabel yang akan diatur dalam Suatu Aturan di Tingkat Sekretariat Jenderal DPR 
RI. 

Demikian surat pernyataan ini di buat untuk dipergunakan sebaqaimana mestinya 

Jakarta, Oktober 2018 

Yang Membuat Pernyataan, 

Indra lskandar 
NIP 196611141997031001 

• 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENOERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KOOE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 I 5715 925. WEBSITE: www.dpr.go id 

SURAT PERNYATAAN OUKUNGAN 

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 
angkatan I Sekretanat Jenderal dan Sadan Keahlian OPR RI tahun 201 B yang 
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian OPR RI Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabalan 
: Agoes Abdoel Rakhman 
: Direktur Pelaksana YPAC Jakarta 

Bahwa untuk kepenlingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek 
perubahan mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan Fasllitas responsif 
gender dan difabel, yang diajukan oleh: 

• 

Nam a 
NIP 
Jabatan 

Titik Kurnianingsih 

197903042002122004 

Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI 

• 

• 

• 

• 

• 

Demikian pernyataan dukungan ini kaml buat dengan sebenarnya Semoga proyek 
perubahan yang dibuat dspat diimplementasikan untuk kepentingan OPR RI dan Sekretariat 
Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI 

Jakarta, -it. ()f:;t, 201 B 



SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www dpr go.id 

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 

angkatan I Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang 
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Sadan 

Keahlian DPR Rl Saya yang bertanda tangan dibawah ini : 

Nama 

Jabatan 

Yenni Widjaja 

Pemerhati pemberdayaan perempuan dan gender 

UNDP 

• 

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek 
perubahan mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif 

gender dan difabel, yang diajukan oleh : 

Nam a 

NIP 

Jabatan 

: Titik Kurnianingsih 

197903042002122004 

Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI 

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek 

perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan DPR RI dan Sekretariat 

Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI 

Jakarta, 'l, ol<Jt&v 2018 

� 
Yenni Widjaja 
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• 

• 

SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

JLN JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270 
TELP (021) 5715 349 FAX (021) 5715 42315715 925, WEBSITE· www.dpr.go.id 

SURAT PERNYATAAN DUKUNGAN 

Berkenaan dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV 
angkatan I Sekretariat Jenderal dan Sadan Keahlian DPR RI tahun 2018 yang 
diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal dan Sadan 
Keahlian DPR RI. Saya yang bertanda tangan dibawah in i :  

•  

Nam a 

NA 

Fraksi 
Dapil 

: Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi 
: 472 

: Partai Amanat Nasional 
Jawa Barat IV 

• 

Bahwa untuk kepentingan dinas, dengan ini menyatakan dukungan terhadap proyek 
perubahan mengenai kebijakan mandatory spending pengadaan Fasilitas responsif 
gender dan disabilitas, yang diajukan oleh : 

Nam a 

NIP 
Jabatan 

Titik Kumianingsih 
197903042002122004 
Kasubag Perencanaan Program dan Anggaran DPR RI 

• 

• 

• 

• 

Demikian pernyataan dukungan ini kami buat dengan sebenarnya. Semoga proyek 
perubahan yang dibuat dapat diimplementasikan untuk kepentingan DPR RI dan Sekretariat 
Jenderal dan Sadan Keahlian OPR RI 

20,a 

Hj. Desy Ratnasari, M.Si., M.Psi 
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SEKRETARIAT JENDERAL DAN BADAN KEAHLIAN 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
JLN. JENDERAL GATDT SUBRDTD JAKARTA KODE PDS 10270 

TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE: www.dpr.go.id 

Nornor 

S1f.1t 

l.ampiran 

Perihal 

3,� 1 /PK.01/SETJEN IJAN llK IJPR Hl/10/2018 
Btasa 

1 (satu) Hcrkas 

Undangan Rapat 

1 Oktobcr 2018 

• 

' 

Yth. 

Tim Efektif Mandatory Spending 

Pengadaan Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 
(nama terlampir) 

Jakarta 

Terkait dtmuialnya pcriodc lmplcmcnrasr Proyek Pcrubahan diklatpim IV 

Setjen dan BK DPR RI, maka karru mcngundang Saudara untuk dapat hadir pada 
rap at pcrnbentukan ti m cfektif proyck perubahan Mandatory Spending Pengadaan 
Fasilitas Responstf Cender dan Dtfabel, yang akan dtlaksanakan pada 

Hari/Tanggal 
Waktu 

Tern pat 

Rabu, 3 Oktober 2018 
Pukul 09.00 s.d. selesai 

Ruang Ra pat Bagi an Perencanaan Lt 5 

Gedung Setjcn dan BK DPR RI 

• 

• 

• 

Mengingat pcntingnya acara tcrsebut, karni mengharapkan kehadu-an 
Saudara tepat pada waktunya. 

Dcmiktan. atas perhatian Saudara kami ucapkan ten ma kasih. 

� 
Dewi Pusporin/)� 
NIP.19741211199903 2 005 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

NO I NAMA NIP JABATAN 

1 Dewi Pusporini, S.T, M.E 19741211199903 2 005 Kepala Bagian Perencanaan 
2 Titik Kurnianingsih, S.E, M.E 19790304 200212 2 004 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran DPR RI 
3 Dedy Bagus Prakasa, 5.E, 19840423 200912 1 003 Kepala Subbagian Penyusunan 

M.AK Program dan Anggaran Setjen dan 
I BK / 

4 Anggoro A. Wijayanto, S.E 19840214 201402 1 001 Analis Perencanaan A- 

5 Emi Muryani 19680203 199302 2 001 Analis Perencanaan � 
6 Nivanti Anggitasari, S.E 19890409 201402 2 002 Analis Perencanaan Pradanadi Saksesa D.I, S.l<om. 

Analis Perencanaan #°X" 7 M.AK 19891209 201402 1 002 

8 Rozanna lndrawardani, S.E 19850806 201402 2 002 Analis Perencana (11,1/.:..., 

9 Evi Rina Haijinah Fikri, S.E 19710429 199603 2 001 Pengelola Data c . 

10 Arifianto 19781122 200003 1001 Pengadministrasi Umu m � 
11 Arif Usman, S.H., M.H 19801113 200212 1 003 Perancang Peraturan Pe� jang- 

Undangan Madva 



DAFT AR HADIR 

RAPAT TIM EFEKTIF PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING 

PENGADAAN FASILITAS RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

• 

Hari/Tanggal Rabu, 3 Oktober 2018 
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• 

HASILRAPAT 

IMPLEMENTASI PROYEK PERUBAHAN MANDATORY SPENDING PENGADAAN FASILITAS 

RESPONSIF GENDER DAN DIFABEL 

Hari/tanggal 
• Waktu 

Tempat 

Pimpinan Rapat 

Acara 

Hadir 

' 

Rabu, 3 Oktober 2018 

10.15 -11.35 WIB 

Ruang Rapat Bagian Perencanaan 

Project leader 

Pembentukan tim efektif 

Tim Efektif Proyek Perubahan Mandatory Spending Pengadaan 

Fasilitas Responsif Gender dan Difabel 

• 

• 

• 

• 

l. PENDAHULUAN 

Rapat dibuka puku1 10.15 WIB oleh pimpinan rapat. Rapat membahas mengenai 

pembentukan tim efektif proyek perubahan Mandatory Spending Pengadaan Fasilitas 

Responsif Gender dan Difabel. 

2. PEMBAHASAN 

a. Poln-poln penting proyek perubahan mandatory spending pengadaan fasilitas resposif 

gender dan difabel. 

b. Tahapan kegiatan yang akan dilakukan dalam masa implementasi proyek perubahan. 

Tahapan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat adalah mengumpulkan 

bahan dan data untuk mendukung penyusunan produk hukum dasar regulasi 

mandatory spending. 

c. Langkah-langkah kegiatan pengumpulan bahan dan data. 

l. PENUTUPAN 

Rapat ditutup pada pukul 11.35 WIB oleh pimpinan rapat. 

Pimpinan rapat, 

nianingsih 
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DAFTAR INVENTARISASI MATERI 

YANG AKAN DIMASUKKAN DALAM INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL TENTANG MANDATORY 
• 

SPENDING PENGADAAN FASILITAS RESl'CJNSIF GENDER DAN DIFA8EL 

• Definisi-definisl mengenai hal-hal yang selanjutnya akan banyak disebutkan dalam 

rancangan lnstruksi Sekretaris Jenderal . 

• Tujuan adanya mandatory spending 

• Ruang lingkup dari mandatory spending 

• Jenis fasilitas responsif gender dan difabel yang akan dibangun 

• Tahapan pelaksanaan pembangunan fasilitas responsif gender dan difabel 

• Ketentuan pelaksanaan pembangunan fasilitas responsif gender dan difabel 

• Mekanisme penetapan mandatory spending pengadaan fasilitas responsif gender 

dan difabel 

• Pengelolaan anggaran pengadaan fasilitas responsif gender dan difabel 

• 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1984 

TENT ANG 

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTIJK 
DISKIRIMINASI TERHADAP WANITA 

(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST 
WOMEN) 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 
a bahwa segala warga negara bersarnaan kedudukannya di dalam hukum dan 

pemerintahan, sehingga segala bentuk disknminas1 terh5clap wanita harus drhapuskan 
karena udak sesuar dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 

b bahwa Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa d1 dalom sidangnya pada tanggal 18 

Desember 1979, telah menyetujui Konvensi mengenai Pcnghapusan Segala Benluk 
Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimmabon of All Forms of 
Discrimination Against Women); 

c bahwa kelentuan-ketentuan or dalam Konvensi tersebut di alas pada dasarnya trdak 
bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 194G dan peraturan perundang 
undangan Republik Indonesia; 
bahwa Pemerintah Repubhk Indonesia tetah menandatangc:mi Konvensi tersebut pada 
tanggal 29 Juh 1980 sewaktu diadakan Konferensi Seduma Dasawarsa Perserikatan 
Bangsa-Bangsa bagi Wanita di Kopenhagen; 
bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas maka d1pandang perlu mengesahkan 
Konvenst sebagaimana tersebut pada huruf b dr atas denqan Undang-Undang 

Mengingat: 
1 Pasal 5 ayat (1), Pasa! 11 ,  Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang 

Oasar 1945; 
2 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IIIMPRJ1983 

tenlang Gans-Gans Besar Haluan Negara. 

Dengan Persetujuan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBUK INDONESIA, 

MEMUTUSKAN . 

• 

d 

e 
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UNOANG-UNDANG TENTANG PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN 
SEGALA BENTUK DISKRIMINASI TERHADAP WANITA (CONVENTION ON lHE 
ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST WOMEN) 

Pasal 1 

Mengesahkan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskrlminasi terhadap Wanita 
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimlnation Against Women) yang telah 
disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Dasember 1979, 
dengan pensyaratan (reservation) terhadap Passi 29 ayat (1) tentang penyelesaian 
perselisihan mengenal penafslran atau penerapan Konvensi ini, yang sallnannya dilamplri<an 
pada Undang-undang lni. 

Pasal2 

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setlap orang mengetahulnya,memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republlk Indonesia . 

Disahkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 24 Juli 1984 

PRESIDEN REPUBUK INDONESlA, 
lld . 

SOEHARTO 

Diundangkan Di Jakarta, 
Pada Tanggal 24 Juli 1984 

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBUK INDONESIA, 
lld. 

SUDHARMONO, S.H. 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1984 NOMOR 29 
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The coovention elaborates and puls into the form ol a multilateral treaty the substantive 
provisions of the DECLARATION ON THE ELIMINATION OF DISCRIMINATION AGAINST 
WOMEN. It establishes International machinery for the implementation of ils provisions along 
the enes of those established for lmplemenlatlon d the INTERNATIONAL COVENANT ON 
CIVIL AND POLffiCAL RIGHTS, i e., an IS-member COMMlnEE ON THE ELIMINATION OF 
DISCR1M1NA TION AGAINST WOMEN empowered to settle disputes between States parties 
concerning observance of the convention and to receive and examne information from them on 
measures taken to achieve its goals. The convention's underlymg philosophy Is that 
drscrtmnancn against women is incompatible with human dignity and constitutes an obstacle lo 
the full realization of the potenlialiHes of women: therefore, the right of women lo share equally 
in improved conditions of life mus! be pmmoled and protected. 

The convenbon was adopted by tho UN General Assembly on 16 December 1979 (resolution 
34/180) and entered into force on 3 September 1961; the text, annexed lo the resolution. is as 
follows. 
The States Parties to the present Convention; 

Noting that the Charter of the United Nations reaffirms faith in fundamental human rights. in the 
dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women: 

Nobng lhal the Universal Declaration of Human Rights affirms the principle of the inadm1ssibi•ty 
ol discrimination and proclaims that a11 human beings are bom free and equal in dignity and 
rights and that everyone is entiUed to all lhe nghts and freedoms set forth therer n, without 
distinction of any kmd, including distinction based on sex. Noting that the States parties lo the 
lnlemational Covenants on Human Righl!i have the obligation to ensure the equal right of men 
and women to en1oy all economic, social, cultural, civil and political rights; 

Considering the international conventions concluded under the auspices of the United Nations 
and the specialized agencies promoting equality of rights of men and women: 

Noting also the resolutions, declarations and recommendations adopted by the United Nations 
and lhe specialized agencies promoting equality of rights of men and women: 

Concerned, however, that despite these various instruments extensrve discrimination against 
women continues to exist; 
Recal�ng that drscnmlnatlcn against women violates the principles of eciuallty of nghts and 
respect for human d1gnily, is an obstacle to lhe parlicipabon of women. on equal terms wllh 
men, in the political, soc,a1, economic and cultural life of their countries, hampers the growth or 
lhll prosperity er toal"iY and thl!I fnmll)I •nd makes more diff\c.t.i\ lhe tun d'9Vll�ma'II gl lt'IIII 
poht:rith111tiss rf W(;lmen '" Iha 9QMCe of lhe:I, countries and of hvmanl ty: 
Concerned that in situations of poverty women have the least access to food, health, education. 
1rainilg and opportunil:es for employment and other needs; 
Convinced that the establishment of the new international economic order based on equity and 
justice will contribute significantly towards the promotion of equality between men and women, 

Emphasizing that the eradication ot apartheid, all forms of racism, racial discrimination, 
colonialism, neocoloniahsm, aggression. foreign occupation and domination and inlerference in 
the internal affairs or States is essential lo the full enjoyment of th!! rights of men and women 
that the strengthening of international peace and security, the retaxetlcn of mtemancnat 
tension. mutual cooperation among all States irrespective of their social and economic 
systems, general and complete o.sarmament. in particular nuclear disarmament under strict 
and effective international con!lol, the affirma1ion of the principles of justice. equality and 
muh.Jal benefit in relations among countries and the realization of the right of peoples under 
alien and colonial domination and foreign occupation to self- determination and independence, 
as well as respect for national sovereignly and rerrttonel mtegrily, will promole social progress 

• 
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;...;;."llift!"'lii0111� Wi!illQOifliC• will contribute lo the attainment of full equality 
between men and women; 

Convinced that the full and complete oeveropment of a country. the welfare of the world and the 
cavse of peace require the maximum participallGn of women on equal terms with men in all 
fields, 

Bearing in mind the great contribution of women to the welfare of the family and to the 
development of society, so far not fuUy recognized, the social significance of matcmity and the 
role of bolh parents in the family and in the upbringing of chidren, and aware that the rofe of 
women in procreation should not be a basis for discrimination but that the upbringing of children 
requires a sharing of responsibility between men and women and society as a whole; 

Aware that a change in the traditional role of men as well as the role of women in society and in 
the family is needed to achieve full equality between men and women; 

Oetennined to implement the prmciples set forth in the Declaration on the Elimination or 
Discrimination against Women and, for lhal purpose, to adopt lhe measures required for the 
ellrmnauon of such discrimination in all its forms and manifestations; 
Have agreed on the following: 

Part I 

Article 1 
For the purposes of the present Convention, the tenn "discnmination against women" shall 
mean any distinction, exclusion or restriction made on the basis of sex which has Iha effeci o, 

purpose of impairing or nullifying the re<:ognition, enjoyment or exercise by women, irrespective 
of their mantal status, on a basis of equality of men and women, of human rights and 
fundamental freedoms in the political, economic, social, cultural. ciVII or any other field. 

Article 2 

Stales Parties condemn discrimination against women ln al ils forms, agree to pursue by all 
app<opriate means and without dela)' a policy of eliminating discrimination against women arid . 
to this end, undertake' 
(a) To embody the principle of the equality of men and women in their nalionol constitutions 

or other appropriate legislation if not yet ineorporated therein and lo ensure. through law 
and other appropriate means, the practical realization of this principle; 

(b) To adopt epprcpnate legislative and other measures. lncludiog sanctions where 
appropriate, prohibiting all discrimination against women; 

(c) To establish legc1I protection of the rights of women on an equal basis with men and to 
ensure through competent nancnat tribunals and other pUblic institutions the effective 
protection of women against any act of discrimination; 

(d) To refrain from engaging m any act or practice of discrimination against women and to 
ensure that public authorttres and Institutions shal! act in c.ooformity with this obligation; 

(e) To take an appropriate measures lo eliminate discrimination against women by any 
person. organization or enterpnse; 

lrl T,g lidtEi Ill apwcprfate rpejiSUJl!I, mr::ludlng f•;il.!atlan, lD moaif)' Ot atioli!lh e'mtfr,g l8W.il, 
regulatlons, customs and practices which ,;oniUll1Jt.a 4.DUTlmtMtlan ag.alri:rR worne,w. 

(g) To repeal all naUonal penal provisions which constitute discrimination against women, 

Article 3 
StalP Partili ah.la tDlc2 1.n. al !la:{&a. In Plll"a'Cula.r In this political. social, economic and cUtural 
(li,),d!J. 111 11,1;1prr,prla1e mi:taAW1!1lil. Including ll!gisladon, to ensure the full development and 
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• 
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Artlcle4 

Adoption by Stales Parties of temporary special measures aimed at acceleraling de facto 
equality between men and women shall not be considered drscnmmatlon as defined in 
the present Convention, but shall in no way entail as a consequence the maintenance of 
unequal or separate standards, these measures shall be discontinued when the 
objectives of equality of opportunity and trealmenl have been achieved. 
Adoptron by States Parties of special measures, including those measures contained m 
the present Convention, aimed at protecting maternity shall not be considered 
discnminatory. 

• 

• 

• 

• 

Artlcle 5 

States Parties shall take an appropriate measures: 

(a) To modify the social and cultural patterns of conducl of men and women, with a view to 
achieving the elimination of prejudices and customary and all other practices which are 
based on the idea of the inferiority or the superiority of either of the sexes or on 

stereotyped roles for men and women; 
(b) To ensure that family education includes a proper understanding of maternity as a social 

function and the recognition of the common responsib11i!y of men and women m the 
upbringing and development of their children, 1l being understood that the interest of the 
children is the pnmordial consideralion in all cases 

Article 6 

States Parties shall take all appropriate measures, including legislation, to suppress all forms of 
traffic in women and exploitation of prostitution of women. 

Part II 

Article 7 

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate drscrtrrunatlon against women in 
the political and public life of the country and, m particular, shall ensure to women, on equal 
terms with men, the right: 
(a) To vote in all elections and public referenda and to be eligible for election lo all publidy 

elected bodies; 
(bl 

(c) 

To participate 1t1 the formulation of government policy and the implementation thereof 
and to hold publli: office and perform all public functions at all levels of government, 

To participate in non.governmenlal organizations and associations concerned with the 
public and political life of the country. 

• 

• 

• 

Article 8 

States Parties shall take all appropriate measures to ensure to women, on equal terms with 
men and without any discrimination, the opportunity to represent their Governments at the 
international level and to participate m the work of inlemational organizations. 

Article 9 

States Parties shall grant women equal nghts with men to acquire, change or retain their 
nationality. They shall ensure in particular that neither marriage lo an alien nor change of 
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2 States Parties shall grant women equal rights with men with respect to the nationality of 
their children, 

PDF 
-£ Complete 

Part Ill 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Article 10 
States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discnrrunatron against women in 
order to ensure to them equal rights with men in the field of education and in particular to 
ensure, on a basis of equality of men and women: 
(a) The same conditions for career and vocational guidance, for access to studies and for 

the achievement of diplomas in educanona! establishments of all categories in rural as 
well as in urban areas; this equality shall be ensured in pre-school, general, technical, 
professional and higher technical education, as well as in all types of vocational training; 

{b) Access lo the same curricula, the same examtnauons. teaching staff with qualifications of 
the same standard and school premises and equipment of the same quahty; 

(c) The elimination of any stereotyped concept of the roles of men and women at all levels 
and in all fonns of education by encouraging coeducation and other types of education 
which will help lo achieve !his aim and, in particular, by the revision of textbooks and 
school programs and the adaptation of teaching methods: 

(d) The same opportunities to benefit from scholarships and other study grants, 

(e) The same opportunities for access to programs of continuing education, including adult 
and functional literacy programs, particularly those aimed at reducing, al the ear1iest 
possible time, any gap in education existing between men and women; 

{f) The reduction of female student drop-out rates and the organization of programs for girls 
and women who have left school prematurely; 

(g) The same opportunities to participate actively in sports and physical education: 

(h) Access to specific educational information to help to ensure the health and well-being of 
families, including information and advice on farTllly planning. 

• 

• 

Artlcle 11 

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate drscnmnenon against 
women in the field of employment in order to ensure, on a basis of equality of men and 
women, the same rights, in parbcular. 

(a) The ngh! to work as an inalienable right of all human beings, 
(b) The right to the same employment opportunities, including the application of the 

same critena for selection in matters of employment; 
(c) The nght to free choice of profession and employment, the nght to promotion, job 

security and all benefits and conditions of service and the right to receive 
vocational lraming and retraining, including apprenticeships, advanced vocational 
training and recurrent training; 

(d) The right to equal remuneration, including benefits, and to equal treatment in 
respect of work of equal value, as well as equality of treatment in the evaluation of 
the quality of work; 

(e) The right lo social secunty, particularly in cases of retirement. unemployment, 
sickness, invalidity and old age and other incapacity to work, as well as the right to 
paid leave; 

{f) The right to protection of health and to safety in working conditions, including the 
safeguarding of the function of reproducllon 
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•""'-""!"--,m,rnsr"'l"' .. """"'""''ltTTetl!!:m against women on the grounds of marriage or mate rm ly 
and to ensure their effective right to work, States Parties shall take appropriate 
measures; 

(a) To prombt, subject to the lrnposmon of sanctions, dismissal on the grounds of 
pregnancy or or maternity leave and discrlrrunanon in dismissals on the basis of 
marital status; 

(b) To introduce maternity leave with pay or with comparable social benefits without 
loss of former employment, seniority or social allowances, 

(c) To encourage the provision of the necessary supporting social services to enable 
parents lo combine family obligations with work reaponetbrnnee and participation in 
public hfe, in particular through promoting the establishment and development of a 
network of child care facilities; 

(d) To provide special protection to women during pregnancy in types of work proved 
to be harmful lo them. 

3. Protecbve legislation relating to matters covered in lh1s article shall be reviewed 
penodically in the light of sclennnc and technological knowledge and shall be revised, 
repealed or extended as necessary, 

Article 12 

1. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discnminabon againsl 
women in the field or health care in order to ensure, on a basis of equality of men and 
women, access to health care services, including those related to family planning. 

Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this artide, States Parties shall ensure 
to women appropriate services m connection with pregnancy, confinement and the post 
natal period, granting free services where necessary, as well as adequate nutnnon 
during pregnancy and lactation 

Article 13 

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate drscnrrsnetcn against women in 
other areas of economic and social life m order to ensure, on a basrs of equality of men and 
women, the same rights, in particular: 

(a) The right to family benefits; 

(bl The right to bank loans, mortgages and other forms of financial credit: 

(c) The right to participate in recreational activities, sports and all aspects of cultural lire 

Article 14 

States Parties shall take into account the particular problems laced by rural women and 
the significant roles which rural women play in the economic survival of their families, 
including their work in the non-monetized sectors of the economy, and shall take all 
appropriate measures to ensure the application of the provisions of the present 
Convention lo women in rural areas. 

2. States Parties shall take all appropriate measures to eliminate drscrlmmsuon against 
women in rural areas in order to ensure, on a basis of equality of men and women, that 
they participate in and benefit from rural development and, in particular, shall ensure to 
such women the right. 

(a) To participate in the elaboration and implementation of development planning at all 
levels, 

(b) To have access to adequate health care tecumee. mcludmg mtorrnanon, 
counseling and services m family planning; 

(c) To benefit directly from social security programs; 

2. 



(h) 

(el 

(I) 
(g) 

i6J�::fr_..;;;'ff�ni"m."'1rmm"". """"'· r.J,Bng and educalion, formal and noo-lormal, Including thal 
relating to functional literacy, as well as, inter alia, the benefit of all communlly and 
extension services. in order to increase their technical proficiency; 
To Ofganize self-help groops and co-operatives in orcer to obtain equal access to 
economic opportunities through employment or self- employment; 
To participate in all community activities; 
To have access to agricultural credit and loans. marketing facilibes, appropriate 
technology and equal lrealmenl in land and agrarian reform as wel as in land 
resettlement schemes; 

To enjoy adequate living ccndmcns. particularly In relation to housing, sanitation, 
electricity and water supply, transport and ccmrrw-lcaucos. 

Part IV 

Article 15 

4 . • 

1. Stales Parties shall accord to women equahty with men Cefore the law. 
2. Stale Parties shall accord to women, in civil matters, a legal capacity identical to that of 

men 8nd the s;amg Qppartunlt.lat to �rdN ttuii c:a�lt)' In, p�rtlculsr, hey Shell � 
WC'lmE!n 43GUBl righfll 10 toncludi::i Contral;t!I Md ,[} adrrrinl1\J!I' properly lilnd 5"hill1 "Hl lhem 
equally in all stages of procedure In courts and tribunals. 

3. States Parties agree that all contracts and all other private instruments of any kind with a 
legaf effect which is dlrecled al restricting the legal capacity of women shall be deemed 
null and void, 

States Parties shall accord to men and women the same rights with regard to the law 
relating lo the movement of persons and the freedom lo choose their residence and 
domicile. 

• 1. 
Article 16 

States Parties shall take all appropriate measures to eliminate discrimination against 
women in all matters relating to marriage and family relalions and in particular shall 
ensure, on a Casis of equality of men and women: 

(a) The same right lo enter into marriage; 

(b) The same nght freely to choose a spouse and to enter into marriage only with their 
free and full consent, 

• 

• 

• 

(C) 

(di 

l•l 

(I) 

(g) 

!h) 

The same rights and respoosibluues during marriage and at its dissolutioo; 

The same rights and respoosibililieli al parents, irrespective of their marilal status. 
in matters relating to !heir children; In nil cases the interests. of the children shall be 
paramount; 
ThB ioma rfQhl!i 10 cktcld1t fraClt� ana rasJKlflMt:11',I ur, rtffl ,unbd 11!10 !!IPl!ldrfil or 
their children and to have access tc the lnfumiotlon. ed1,,1i;.yt:Jon Ind means 1.0 

enable them to exercise these rights: 

The same rights and responsibilities with regard to guardianship, wardship, 
trusteeship and adoption of children, or sifJ'lllar insrnutioos where these concepls 
exist in nattonal legislation; in all cases the interests or the children shall be 
paramount; 
The sam, personal rights as husband and wile. including the right lo choose a 
family narre, a prctessron and an occupatioo; 

The &al!'la l10f1t'3 rDI' bath fipo!JND tn resp0d. of ltu! liJWMl'lhlp, ac::qU61lhm. 
mR11mgv't}llnl, :a.dmfrus,afi"on. 1!1,.,0l""1en'I ar.-d dl;pot!.fon Qf pro!)eft�. l'lile!hln' Trn 
of charge or lor a valuable consideration 

• 
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action, including legislation, shan be taken to specify a minimum age for marriage and to 
make the registration of marriages in an official registry compulsory. 

PDF 
Complete 

Part V 

Article 17 

For the purpose of considenng the progress made in the nnptementanon of the present 
Convention, there shall be established a Committee on the Elimination of Discrimination 
against Women (hereinafter referred to as the Committee) consisting, at the time of entry 
into force of the Convention, of eighteen and, after ratification of or accession lo the 
Convention by the thirty-fifth State Party, of twenty-three experts of high moral standing 
and competence 1n the field covered by the Convention. The experts shall be elected by 
States Parties from among their nationals and shall serve in their personal capacity, 
consideration being given to equitable geographical distribution and to the representation 
of the different forms of civilization as well as the principal legal systems . 

The members of !lie Committee shall be elected by secret ballot from a bst of persons 
nominated by States Parties. Each State Party may nominate one person from among its 
own nationals . 

The inibal election shall be held six months after the date of the entry into force of the 
present Convention Al least tliree months before the date of each election the 
Secretary-General of the Urnted Nations shall address a letter to the States Parties 
inv1bng them to submit their nominations withm two months. The Secretary-General shall 
prepare a list in alphabetical order of all persons thus nommated, mdrcetlnq the States 
Parties which have nominated them, and shall submit it to the States Parties 

Elections of the members of the Committee shall be held at a meeting of States Parties 
convened by the Secretary-General al United Nallons Headquarters. Al that meeting, for 
which two thirds of the States Parties shall constitute a quorum, the persons elected to 
the Committee shall be those nominees who obtain the largest number of votes and an 
absolute maJ ority or the votes of the representatives of States Parties present and voting. 

5. The members of the Committee shall be elected for a term of four years. However, the 
terms of nine of the members elected at the firs! election shall expire at lhe end of two 
years. immediately after the first election the names of these nine members shall be 
chosen by lot by the Chairman ol the Committee. 

6. The election of the five additional members ot the Committee shall be held in accordance 
with the provisions of paragraphs 2, 3 and 4 of this article, following the thirty-fifth 
ratilicabon or accession. The terms of two of the additional members elected on lhis 
occasion shall expire at the end of two years, the names of these two members having 
been chosen by lot by the Chairman of the Committee. 

1, For lhe filling of casual vacancies, the State Party whose expert has ceased to runcnon 
as a member of the Committee shall appoint another expert from among its naltonals, 
subject to the approval of the Committee 

8. The members of the Committee shall, with the approval of the General Assembly, 
receive emoluments from United Nations resources on such terms and conditrons as the 
Assembly may decide, having regard to the importance of the Comrruttee's 
responsibntnes. 

9. The Secretary-General of the United Nations shall provide the necessary staff and 
facililies for the effective performance of the functions of the Committee under the 
present Convention 

2. 

1. 

3. 

4. 

• 

• 

• 

• 

• 

• 



Artlcle 18 
1, States Parties undertake to submit to the Secretary- General of the United Nations. for 

consideranon by the Committee, a report on the leqrsleuve. judicial. administrative or 
other measures which they have adopted to give effect to the orovrsions of the present 
Convention and on the progress made in this respect: 

(a) Within one year after the entry into force for the State concerned. 
(b) Thereafter al least every four years and further whenever the Committee so 

requests. 

2 Reports may indicate factors and difficulties affecbng the degree of fulfillment of 
obligations under the present Convention . 

' ' . 
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Article 19 

1 The Committee shall adopt its own rules of procedure. 

2. The Committee shall elect its officers for a term of two years. 

• 

1. 

2 

Article 20 
The Committee shall normally meet for a period of not more than two weeks annually in 
order to consider the reports submitted in accordance with article 18 or lhe present 
Convention. 

The meetings of lhe Committee shall normally be held at United Nations Headquarters or 
ar any other convenient place as determined by the Committee. 

• 
Artlcle 21 

The Committee shall, through the Economic and Social Council, report annually to the 
General Assembly of the United Nabons on its activities and may make suggestions and 
general recommendations based on the examination of reports and information received 
from the States Parties Such suggestions and general recommendations shall be 
included in the report of the Committee together with comments, if any, from States 
Parties 

2. The Secretary-General of lhe United Nations shall transmit the reports of the Committee 
to the Commission on the Slatus of Women for its information. 

Article 22 

The specialized agencies shall be entitled to be represented al the consideration of the 
implementation of such provisions of the present Convention as fall within the scope or their 
activities. The Committee may invite the specialized agencies to submit reports on the 
implementation of the Convention m areas falling within lhe scope of their activities. 

Part VI 

• 

Artlcle 23 

Nothing m the present Convention shall affect any provisions that are more conducive lo the 
achievement of equality between men and women which may be contained 

(a) In the legislation of a State Party, or 

(b) In any other mternational convention. treaty or agreement in force for that State . 

• 

• 

• 
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Artfcla 24 

Slates Parties undertake lo adopt all necessary measures at the national level aimed at 
achieving the full realization of the nghts recognized in the present Convention. 

• 

• 

• 

• 

4. 

2. 

1 . 

2. 

The present Convention shall be open to accession by all Stales. Accession shall be 
effected by the deposit of an instrument of accession with the Secretary-General of the 
United Nations, 

The General Assembly o1 lhe Uruted Nations shall decide upon the steps, if any, lo be 
taken in respect of such a request. 

Article 27 

The present Convention shall enter into force on the thirtieth day after lhe date of deposit 
with the Secretary-General of lhe Uriled Nations or the twentieth instrument of 
ratification or accession. 

For each State ratifying the present Convention or acceding to it after the deposit of the 
twentieth instrument of ratrncat1on or accession, uie Convention shall enter into force on 

the thlrti@lh day after the date of the deposit of its own instrument of ratification or 
accessjcn 

Artlclt- 25 

1. The present Convention shall be open for signature by all States. 

2 The Secretary-Oeoeret of lhe United Nations is deslgnatod as the depository of the 
present Convention. 

3. The present Convention is subject to reutcanon. Instruments of ratification shall be 

deposited with lhe Secretary-General of the United Nations . 

Article 26 

1. A request for the revision of lhe present Convenlion may be made at any lime by any 
Stale Party by means of a notification in writing addressed lo the Secretary-General of 
the United Nations . 

Artlc\e 28 

The Secretary-General of the United Nations shall receive and circulate to all States the 
text of reservations made by States at the time of ratification or accessron 

2... A reservation incompatible with the object and purpose of lhe p,eS-Oflt Convention shall 
not be permitted. 

3. Reservations may be withdrawn at any lime by notlflcalion to this effect addressed to the 
Secretary-Genera/ of the United Nations, who shall then info«n an States thereof. Such 
notification shall take effect on the dale on which it is received. 

• 

• 

• 

2 

Article 29 
Any dispute between two or more States Panlea concerrnng the interpretation or 
application of the present Convention which is not eetuec by negotiation shall, at the 
request ot one of them, be submitted to arbitration. It within six months from the date of 
t,t,e request rar lll"bftrallt111 &I'll:! PiWtkm are Wltllbll hi ill'Jl\!:8 on lh• �amlf.!I� or me 
.&rt111t11tlon, BO)' .ons of tho!H!I �OI may refer lhO CIJGille tr> Eh111 lmomatHJnar Court cf 
..lu111Ke by rllQUe9.t ln eonformity wllh tho. :Statute of the Court 
Each State Party may at the time ol signature or ratification of the present Convention or 
accession thereto declare that it does not consider itself bound by paragraph 1 ot this 
article. The other Stales Parties shall not be bound by tnat parag,aph with respect to any 
Stale Party which has made such e reservation 
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• 

l!a..O.,.,..,,nr�...,, .. ,.,.,..1muuc,r,1 1nc,u,aorn-11!DdG a reservation in ac:c:o,dance with paragraph 2 of this 
artlcte may at any time withdraw that reservation by notification to the Secretary General 
of the United Natlons. 

Article 30 

The present Convention, the Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish texts of 
which are equally authentic, shall be deposited wi#l the Secretary General of the United 
Nations. In witness whereof the undersigned, duty authorized, haw aigned the present 
Convention . 
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PENJELASAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 7 TAHUN 1984 

TENT ANG 

PENGESAHAN KONVENSI MENGENAI PENGHAPUSAN SEGALA BENTUK 
DISKRIMINASI TERHADAP WANITA 

(CONVENTION ON THE ELIMINATION OF ALL FORMS OF DISCRIMINATION AGAINST 
WOMEN) 

I. UMUM 

Pada tahun 1967 Perserikalan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan Deklarasr mengenai 
Penghapusan Disknrmnasr terhadap wanila Deklarast tersebut memual hak dan 
kewajiban wanita berdasarkan persamaan hak dengan pna dan menyalakan agar 
diambrl langkah-langkah seperlunya untuk rnenjarmn pelaksanaan Deklarasi tersebut. 

Oleh karena Deklarasi itu s1fatnya t1dak mengikat maka Kornlsr Persenkatan Bangsa 
Bangsa tentang Kedudukan Wanita berdasarkan Deklarasi tersebut menyusun 
rancangan Konvensr tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 
Wanita. 

Pada tanggal 16 Oesember Tahun 1979 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
lelah menyetojui Konvensr tersebut. Karena kelentuan Konvenst pada dasarnya ttdak 
bertenlangan dengan Pancaerla dan Undang-Undang Oasar 1945, maka Pemenntah 
Republik Indonesia dafam Kcnlerensr Sedunra Oasawarsa Perserikatan Bangsa-Bangsa 
baqr Wanita di Kopenhagen pada tanggal 29 Juli 1980 telah menandatangani Konvensi 
tersebut. 

Penandatanganan rtu merupakan penegasan srkap Indonesia yang dinyalakan pada 
langgal 18 Desember 1979 pada waktu Majehs Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 
melakukan pemungutan suara alas resorus. yang kemudian menyetuju1 Konvensi 
tersebut. 

Dalam pemungutan suara itu Indonesia membenkan suara setUJU sebagai perwujudan 
kemqman Indonesia untuk berpartisspasi dalam usaha-usaha intemasional menghapus 
segala ben!uk oskrfrnrnast tertiadap wanita karena isi Konvensi itu sesuai dengan dasar 
negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menetapkan bahwa segala 
warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan_ 

Ketentuan dalam Konvensr 1n1 trdak akan mempengaruhi asas dan ketentuan dalam 
peraturan perundang-undangan nasional yang mengandung asa s persamaan hak antara 
pna dan wamta sebaqa. cerwcjudan tata hukum Indonesia yang sudah krta anggap baik 
atau lebrh baik bagi dan sesuar, serasr serta selaras dengan aspirasr bangsa Indonesia. 

Sedang dalam pelaksanaannya, ketentuan dalam Konvensr ini wajib disesuaikan dengan 
\ala kehidupan masyarakat yang meuputr nnat-nnar budaya, adat istiadat serta norma 
norma keagamaan yang masih berlaku dan di1kut1 secara luas oleh masyarakat 
Indonesia. Pancasila sebagai pandangan tudup bangsa dan Undang-Undang Dasar 
1945 sebagai sumber hukum nasional memberikan keyakinan dan jarninan bahwa 
pelaksanaan kelentuan Konvensr mi sejalan dengan tata kehidupan yang drkehendakr 
bangsa Indonesia 

II PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Pasal 29 Konvensi memua! ketentuan tentang cara untuk menyelesaikan seuao perselrsmen 
antara negara peserta Konven sr mengenat penafsiran atau penerapan kelentuan Konvensi . 
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1iii;,.,IIT"1,,..""'""'"'"''""'""1a untuk mengikatkan diri pada ketentuan pasal tersebut, 
karena pada prinsipnya tidak dapat menerima suatu kewajiban untuk mengajukan perselisihan 
intemasional, dimana Indonesia teraangkut, kepada Mahkamah lntemaslonal. 

Oengan pertimbangan tersebut di etas Indonesia mengadakan pensyaratan lerhadap Passi 29 
ayat (1) Konvensl, hlngga dengan demiklan Indonesia menyatakan dirlnya tldak terlkat oleh 
pasal tersebut. 

Passi 2 

Cukup jelas . 

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3277 
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INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 9 TAHUN 2000 

TENTANG 

PENGARUSUTAMAAN GENDER DAI.AM PEMBANGUNAN NASIONAL 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas 
perempuan, scrta upaya mcwujudkan kesetaraan dan keadilan gender 

daJam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, 
dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender kc dalam 
selurnh proses pembangunan nasional; 

b. bahwa pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegtatan fungsional semua 
instansi dan lembaga pcmerintah di tingkat Pusat dan Daerah; 

c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas dan dalam rangka 

• 

mendorong, mengefektifkan, serta 
pcngarusutamaan gender seca..ra terpadu 
perlu mengeluarkan Jnstruksi Presidcn; 

mengoptimalkan upaya 

dan terkoordinasi, dipandang 

• 

• 

• 

• 

Mengingat: 

l . Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (I) Undang-Undang 1945; 
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Namer 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah 

{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan 
antara Pemerintah Pu.sat dan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3848); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 

Nasional (Propenas) Tahun 2000-2004 (Lcmbaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 206); 

MENGINSTRUKSIKAN .. 

5 
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MENGINSTRUKSIKAN 

Kepada: 
1. Menteri; 

Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen; 
Pimpinan Kesekretariatan Lcmbaga Tertinggi/Tinggi Negara; 
Panglima Tentara Nasional Indonesia; 
Kepala Kepolisian Repulik Indonesia; 
Jaksa Agung Repubhk Indonesia; 
Gubemur; 

Bupati/Walikota; 

Untuk: 

PERTAMA: 

MeJaksanakan pengarusutamaan gender guna tersclenggaranya pcrcncanaan, 

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan 
program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan 

bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing . 

KEDUA: 

Memperhatikan secara sungguh-sungguh Pedoman Pengarusutamaan Gender 

dalam Pembangunan Nasional sebagaimana terlampir dalam Instruksi 

Presiden inl sebagai acuan dalam melaksanakan pengarnsutamaan gender. 

KETIGA: 

Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan: 

l. Mernberikan bantuan teknis kepada instansi dan lembaga pemerintah di 

tingkat Pusat dan Daerah dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. 

2. Melaporkan hasil pelaksanaan pcngarusutamaan gender kepada Presiden . 

KEEMPAT: 

Secara bersama-sarna atau sendin-sendiri sesual dengan bidang tugas dan 

fungsi, scrta kewenangan masmg-masing, rnenetapkan ketentuan lebih lanjut 

yang diperlukan bagi pelaksanaan lnstruksi Presiden ini . 

KELIMA .. 

2. 
3. 

4. 

s. 

• 6 . 

7. 
8. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

- 3 - 

KE LIMA: 

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan. 

Oikeluarkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Desember 2000 

PRES!DEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd . 

ABDURRAHMAN WAHID 

LAMPIRAN ... 
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PRE SI DEN 

REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 2 TAHUN 2015 

TENT ANG 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 

TAHUN 2015 - 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: bahwa wituk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu 

menetapkan Peraturan Presiden ten tang Rencana 

Pembangunan Jangke. Menengah Nasional Tahun 2015 - 

2019 . 

• 

• 

• 

Mengingat l. Pasal 4 ayat {l) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 

2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 2007, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4700); 

MEMUTUSKAN .. 
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MEMUTUSKAN , 

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENT ANG REN CANA 

• 

• 

• 

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL TAHUN 

2015 - 2019. 

Pasal I 

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dcngan: 

1 .  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2015 - 2019, yang selanjutnya disebut RPJM 

Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan 

nasional untuk periode 5 (Jim.a) tahun terhitung sejak 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

2. Rencana 

selanjutnya 

Pembangunan 

disebut 

Jangka 

Rencana 

Menengah 

2019, yang 

Strategis 

Kcmenterian/Lembaga Tahun 2015 

• 

Kementerian/Lembaga, adalah dokumen perencanaan 

Kementerian/Lembaga untuk periode 5 (lima) tahun 

terhitung sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. 

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disebut RPJM Daerah, adalah dokumen 

perencanaan pembangunan daerah untuk pcriode 5 

{lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah 

daerah. 

4 Rencana Pembangunan Tahunan Nasional yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah/RKP 

adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 

{satu) tahun. 

5. Menteri . 
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5 Menteri ad.al.ah Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 

Nasional . 

Pasal 2 

(1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi 

dan program Presiden basil Pemilihan Umum tahun 

2014. 

{2) RPJM Nasional memuat strategi pembangunan nasional, 

kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga dan 

lintas Kcmenterian/Lembaga, kewilayahan dan lintas 

kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang 

mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh 

tennasuk arah kebijakan fiskal d.alam rencana kerja 

yang berupa kerangka regulasi dan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. 

(3) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berfungsi sebagai: 

a. pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam 

menyusun Rencana Strategjs Kementerian/ 

Lembaga; 

b. bahan penyusunan dan penyesuaian RPJM Daerah 

dengan memperhatikan tugas dan fungsi 

pemerintah daerah dalam mencapai sasaran 

Nasional yang tennuat dalam RPJM Nasional; 

c. pedoman Pemerintah d.alam menyusun Rencana 

Kerja Pemerintah; 

d. acuan .. 
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d. acuan dasar dalam pemantauan dan cvaluasi 

pelaksanaan RPJM Nasional. 

(4) RPJM Nasional dapat menjadi acuan bagi masya.rakat 

berpartieipesi dalam pelaksanaan pembangunan 

nasional . 

PasaJ 3 

(!) Kementerian/Lembaga 

rndaksana.kan program 

dan Pemerintah Dae rah 

dalam RPJM Nasional yang 

• 

dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ 

Lcmbaga dan RPJM Oacrah . 

(2) Dalam menyusun Rencana Strategis Kementerian/ 

Lcmbaga sebagaimana dima.ksud pada ayat (1), 

Kementerian/Lembaga rnelakukan konsultas1 dan 

koordinasi dengan Menteri . 

• (3) Dalam 

Dae rah 

menyusun dan/atau menyesuaikan 

sebagaimana dimaksud pada ayat 

RPJM 

{!), 

• 

• 

• 

Pemerintah Dacrah dapat melakukan konsultasi dan 

koordinasi dengan Menteri. 

Pasal 4 

{1) Menteri melakukan pcmantauan dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan RPJM Nasional. 

{2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat f I) 

dilaksanakan secara berkala. 

(3} Evaluasi ... 
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(3) Evaluasi sebagaimana d.imaksud pad.a ayat {l) 

d.ilaksanakan pada paruh waktu dan tahun terakhir 

pelaksanaan RPJM Nasional . 

(4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan (3) diatur lebih lanjut oleh Menteri. 

Pasal 5 

RPJM Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

(1), tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden ini dan 

merupakan satu kesatuan dan bagian yang Udak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

Pasal 6 

( 1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam 

RPJM Nasional bersifat indikatif. 

(2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan 

sebagaimana dim.aksud pada ayat (1) yang terjadi pada 

setiap tahun pelaksanaan RPJM Nasional, disampaikan 

oleh Menteri kepada Presiden dalam Sidang Kabinet 

untuk mendapatkan keputusan. 

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditua.ngkan dalam RKP. 

Pasal 7 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pad.a tanggal 

diundangkan. 

Agar ...  
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·-· oetiap ----� . • .,.... orang ..._.-wnya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Presiden inl dengan 

• 

• 

• 

penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 8 Januari 2015 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

JOKOWIDODO 

Dhmdang1ran di Jakarta 

pada teogge1 8 Januari 2015 

MENIER! HlJKlJM DAN !!AK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

YASONNA H. !AOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 3 

Salinan sesuaj dengan aslinya 

SEKRETARIAT KABINET RI 

Deputi Bidang Pcrelmnomian, 

ttd . 

Ratih Nurdiati 
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REPUBLIK INOONESIA 

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 59 TAHUN 2017 

TENT ANG 

PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa Negara Indonesia merupak:an salah satu negara 

anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan aktif 

dalam penentuan sasaran Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan sebagaimana tertuang dalam dokumen 

Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 

Development; 

b bahwa untuk memenuhl komitmen pemerintah dalam 

• 

pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan/ Sustainable Development Goals, perlu 

adanya penyelerasan dengan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Nasional; 

• 

• 

Mengingat 

c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Presiden tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan 

Pembangunan Berkelanjutan; 

: 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2_ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4421), 

3 Undang- . 
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3. Undang-Unda.ng Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerin.tahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tah.un 2015 Nomor 58, Tambahan Lcmbaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 ten tang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015- 

2019 {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nemer 3); 

MEMUTUSKANc 

Menetapkan PERATURAN PRESIDEN TENT ANG PELAKSANAAN 

PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Presrden ini yang dunaksud dengan: 

• 

• 

I 

2. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ Sustamable 

Development Goals yang selanjutnya disingkat TPB 

adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global 

tahun 2016 sampai tahun 2030 . 

Peta Jalan Nasional TPB adalah dokumen rencana yang 

memuat kebijakan strategis tahapan-tahapan dalam 

pencapaian TPB tahun 2017 hingga tahun 2030 yang 

sesuai dengan sasaran pembangunan nasional. 

3. Rencana .. 
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3. Rencana Aksi Nasional TPB yang selanjutnya disingkat 

RAN TPB adalah dokumen yang memuat program clan 

kegiatan rencana kerja 5 (lima) tahunan untuk 

pelaksanaan berbagai kcgiatan yang secara langsung dan 

tidak langsung mcndukung pencapaian TPB yang sesuai 

dengan sasaran nasional. 

4. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat 

• RAD TPB adalah dokumcn rencana kerja S (luna) 

tahunan di tingkat provinsi untuk melaksanakan 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

berbagai kegiatan yang eecara langsung dan tidak 

langsung mendukung pencaparen TPB yang sesuai 

dengan sasaran pembangunan daerah. 

5 Pemerintah Pusat adala.h Prcsiden Republilc Indonesia 

yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara 

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presidcn dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Pemerintah Daerah adalah kcpala daerah sebagai unsur 

penyclenggara pemcrintahan dacrah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pcmcrintahan yang menjadi 

kewcnangan dacrah otonom. 

7. Organisasi Kemasyarakatan yang eelenjutnya disingkat 

Ormas ada1ah organisasi yang didirikan dan dibentuk 

oleh masyarakat secara sukarcla berdasarkan kesamaan 

asptrasi, kehendak, kebutuhan, kepcntmgan, kegiatan, 

dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan 

demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia yang berdasarkan Pancasila 

8. Akademiei adalah pendidik profcsiona1 dan tlmuwan 

6 

• 

dengan tu gas utama 

dan menyebarluaskan ilmu mengcmbangkan, 

mentransformasikan, 

• 

pengctahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 

penditian, dan pcngabdian kepada masyarak:at. 

9. Filantrop1 ... 
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9 Filantropi adalah pihak yang berbagi dukungan dan 

sum.her daya secara sukarela kepada scsama dan 

bcrtujuan untuk mengatasi masalah soaial kemanusiaan 

serta memajukan kepentingan wnum dan berkelanjutan . 

10. Pelaku Usaha adalah sctiap orang perseorangan atau 

badan usaha baik yang bcrbentuk badan hukum 

m.aupun bukan badan bukum yang didirikan dan 

berkedudukan atau melakuka.n kegiatan d.alam wilayah 

hukum Negara Republik Indonesia, baik scndiri maupun 

bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan 

kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekono:mi . 

Pasal 2 

{1) Dengan Peraturan Prcsiden ini ditetapkan sasaran 

nasional pcriode tahun 2017 sampai tahun 20 19 dalam. 

Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Nasional 2015- 

2019, yang sclaras dengan TPB sebagaimana tercantum 

dalarn Lampi.ran dan merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Presiden ini. 

(2) TPB sebagaimana dimaksud pada ayat {l) bertujua.n 

untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi 

masyarakat secara berkesinambungan, menjaga 

• 

• 

keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga 

kualitas lingkungan hidup serta pcmba.ngunan yang 

inklusi.f dan terlaksananya tata kclola yang ma.mpu 

menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu 

generas1 ke generasi berikutnya . 

Pasal ... 
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Pasal 3 

Sasaran nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 

111, 

a. digunakan sebagai pedoman bagi: 

l. Kementerian/Lembaga dalrun penyusunan, 

• 

• 

pelaksanaan, pcm.antauan, dan evaluasi RAN TPB 

scsuai dengan bidang tugasnya; dan 

2. Pemerintah Daerah dalam penyusunan, pelaksanaan, 

pemantauan, dan cvaluasi RAD TPB; dan 

• 

b. sebagai acuan bagi Onnas, Filantropi, Pelaku Usaha, 

Akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya yang 

akan menyusun perenca.naan, pele.ksanaan, dan 

pemantauan serta evaluasi TPB. 

Pasal 4 

• 

Da.lam rangka pencapaian sasaran nasional yang ditetapkan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Menteri 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bad an 

• 

Perencanaan Pembangunan Nasional menyusun dan 

menetapkan Peta Jalan Nasional TPB dan RAN TPB. 

Pasal 5 

Menteri/Kepala Lembaga merencanakan, melaksanakan, 

memantau, dan mengevaluasi TPB sesuai dengan tugas 

fungsi, dan kewenangan masing-masing. 

Pasal . . .  
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Dalam rangka mendukung pencapaien TPB, 

• 

• 

Kementerian/Lembaga terkait rnelakukan penyediaen den 

pcmutakhiran dat.a. 

Pasal 7 

Dal.am rangka pcncapaian TPB, Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembengunan Nasional mengoordinasikan: 

a. fasilitasi dan pendampingan penyusunan RAD TPB 5 

(lima) tahunan; 

b. pemantauan, evaluasi dan pclaporan pencapwan TPB 

tingkat nasional den daerah; dan 

• 

• 

c. sumber pendanaan yang berasal dari pemerintah serta 

sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat . 

Pasal 8 

• 

• 

Dalam rangka pencapaian Tujuan TPB, dibentuk Tim 

Koordinasi Nasional yang terdiri atas Dewan Pengarah, Tim 

Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim Pakar. 

Pasal 9 

(1) Dewan Pengarah bertugas mcmberikan arahan dalam 

pencapaian TPB di Indonesia 

(2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

• 

• 

Ketua 

Wakil Ketua 

Presiden; 

Wakil Presiden; 

Wakil 
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• 

Wakil Kctua I 

Wakil Ketua II 

W a.kil Ketua III 

Wakil Ketua IV 

Mentcri Koordinator Bidang 

Perekonomian; 

Menteri Koordinator Bidang 

Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan; 

Menteri Koordinator Bidang 

Kemaritirnan; 

Menteri Koordinator Bidang 

Politik, Hukum, den 

Keamanan. 

• 

Koordinator Pelaksana 

merangkap Anggota bangunan Nasional/Kepala 

Menteri Perencanaan Pcm- 

• 

• 

Anggota 

Pasal 10 

Sadan Perencanaan Pemba 

ngunan Nasional. 

1. Menteri Luar Negeri; 

2. Menteri Dala.m Negeri; 

3. Menteri Keuangan; 

4. Menteri Sadan Usaha Milik 

Negara; 

5. Sekretaris Kabinet; 

6. Kepala Staf Kepresidenan. 

• 

(1) 

kebijakan serta mengoordinasikan pelaksanaan 

Tim Pelaksana bertugas melaksanakan arahan Dewan 

Pengarah dalam merumuskan clan merekomendasikan 

• 

pencapaian TPB. 

(2) Tim ... 
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(2) Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

d.ipimpin secara bersama yang diketuai oleh Dcputi 

Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ 

anggota yang 
Pembangunan Nasional dengan 

terdiri dari unsur-unsur 

Badan Perencanaan 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

kementerian/lembaga, Filantropi dan Pelaku Usaha, 

Akademisi, dan Onnas . 

Pasal 11 

Dal.am pelaksanaan tu.gas sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 10, Tim Pelaksana dibantu oleh Kelompok Kerja . 

Pasal 12 

{l) Tim Pa.kar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

beranggotakan para ahli dan/ atau profesional di bidang 

yang berhubungan dengan pelaksanaan TPB. 

(2) Tim Pakar memberikan pertim.bangan substansi TPB 

kepada Tim Pelaksana untuk menjamin tercapainya 

pelaksanaan TPB di Indonesia 

Pasal 13 

Dalam melaksana.k.an tugasnya, Tim Koordinasi Nasional 

dibantu oleh Sekretariat yang secara fungsional dilakukan 

oleh salah satu unit kerja di lingkungan Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional . 

Pasal ... 
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Pasal 14 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, tata kerja, tata care 

penetapan susunan Tim Pelaksana, Kelompok Kerja, dan Tim 

Pakar diatur dengan Peraturan Menteri Percncanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Baden Pcrencanaan 

Pembangunan Nasional selaku Koordinator Pelaksana. 

• Pasal 15 

(1) Untuk pencapaian sasaran TPB Daerah, Gubemur 

menyusun RAD TPB 5 (lima) tahunan bersama 

Bupati/Walikota di wilayahnya masing-masing dcngan 

melibatkan Ormas, Filantropi, Pelaku Usaha, Akademisi, 

� dan pihak terkait lainnya. 

• 

• 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mckanismc koordinasi 

penyusunan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan 

pelaksanaan RAD TPB 5 (lim.a) tahunan ditetapkan 

dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

Pasal 16 

(1) Sasaran dan lndikator TPB Nasional dapat dilakukan kaji 

ulang berdasarkan evaluasi dan rekomendasi Dewan 

Pengarah atas masukan dari Tim Pelaksana dan/atau 

pertimbangan Tim Pakar 

(2) Kaji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dikoordinasikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 

Nasional bersama dengan Menteri/Kepala Lembaga 

terkait paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun 

dan sewaktu-waktu bila diperlukan. 

Pasal .. . 

' 
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Pasal 17 

(I) Menteri/Kepala Lembaga menyampaikan setiap tahun 

laporan pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB 

Naeionel kepad.a Menteri Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan 

Nasional. 

(2) Gubemur menyampaikan setiap tahun laporan 

pencapaian atas pelaksanaan sasaran TPB Daerah 

kepada Menteri Delam Negeri dan Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional. 

(3) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala 

Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional selaku 

Koordinator Pelaksana melaporkan pencapaian atas 

pelaksanaan sasaran TPB tingkat nasional dan daerah 

kepada Presiden 1 (satu) tahun sekali dan sewaktu-waktu 

bila diperlukan . 

Pasal 18 

Hasil pelaksanaan TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

17 ayat (3) menjadi bahan pclaporan pencapaian TPB 

Indonesia pada tingkat regional dan global setiap tahunnya 

Pasal 19 

Pendanaan TPB bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

c. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan. 

Pasal .. 
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Pasal 20 

Pa.da. saat Peraturan Preaiden ini mulai berlalru: 

a. paliDg lama 12 (dua beJaa1 bulan, Peta Jalan TPB tabun 

2017-2030; 

b. paling lama 6 (onam) bulan, RAN TPB tohun 2017-2019; 

dan 

c. paling lama 12 (dua belas) bulan, RAD TPB tallun 2017- 

2019,. 

telah ditetapkan . 

PasaJ 21 

Ketentuen lebih lanjut mengcna.i tata cua koordina.si, 

perencanaan, pemantauan, cvaluaai, dan pelaporan 

Pel•ksanaaO TPB ditetapkan olch Menteri Perencenaan 

Pembangunan Nuional/K<pa!a Badan PerencaDaan 

Pembangunan Nuional. 

Paaal 22 

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pad& tanr,gaJ 

dJundangkan . 

Agar . 
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Ae,ar setiap orang mengctahuinya.. memerintabkan 

pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya 

da1aJn Lembaran Negara Republik Indonesia . 

Diletapkan di Jakarta 

pada tanggal 4 Juli 2017 

PRESIDEN REPUBUK INDONESIA, 

ltd 

JOKOWIDODO 

Dhmdan1kan di Jakarta 

pad.a tanggal 10Juli20t7 

MENTER! HUKUM DAN HAK ASASI MANUS!A 

REPUBUK INDONESIA. 

ttd. 

YASONNA H. LAOLY 

LEMBARAN NEGARA REPUBIJK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 136 

Salinan scsuai dengan aslinya 

Si,;KRETARIAT !CABINET RI 

QeputrBldnn& Pt:':-t::konomlnn • 
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MENTEAI KEUANGAN 

AEPUBL!K INDONESIA 

SALIN AN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 94 /PMK.02/2017 

TENTANG 

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 

DAN PENGESAHAN DAF'TAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

DENGAN RAHMATTUHANYANG MAHA ESA 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

• 

• 

• 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (5), 

Pasal 10 ayat (7), Pasal 12 ayat (6), clan Pasal 14 ayat (4) 

Peraturan Pemenntah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga, Menteri Keuangan telah menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaaban Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementenan Negara/Lembaga dan 

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 

b, bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan penyusunan 

dan penelaahan rencana kerja dan anggaran 

kementerian negara/lembaga dengan ketentuan dalam 

Pasal 23 Peraturan Pemenntah Nomor 17 Tahun 2017 

ten tang Smkromsasi Proses Perencanaan dan 

• 

Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu mengatur 

kembali ketentuan rnengenru petunjuk penyusunan 

dan penelaahan rencana kerja dan anggaran 

kementerian negara/lembaga dan pengesahan 

www jdlh.kemen!leu.'g\',.id 
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daftar isian pelaksanaan anggaran; 

bahwa berdasarkan pertimbangan se bagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk 

Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kena dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan 

Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

Mengingat 

Menetapkan 

1 .  Peraturan Pemerintah Namer 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 20l0 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178); 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 201 7 ten tang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan clan Penganggaran 

Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Namer 6056); 

MEMUTUSKANc 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK 

PENYUSUNAN DAN PENELAAHAN RENCANA KERJA 

DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA DAN 

PENGESAHAN DAITAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang 

selanjutnya drsingkat APBN adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat. 

Kementenan Negara yang selanjutnya disebut 

Kementerian adalah perangkat Pemerintah yang 

membrdangi urusan tertentu dalam pemerintahan 

www.j dih .kemenk<it. to'.Yct 

2 



• 

• 

• 

• • 

• 

- 3  

3. Lembaga adalah organisasi non Kementenan dan 

instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk 

melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
atau peraturan perundang-undangan lamnya. 

4. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang 

bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan pada 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan 

5. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA 
adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan 
anggaran Kementerian/Lembaga 

6. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA 

untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan 

tanggung jawab penggunaan anggaran pada 

Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan . 

Aparat Pengawasan Intern Pernerintah Kernenterian 

Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat APIP K/L 

adalah Inspektorat Jenderal/Inspektorat Utama/ 

lnspektorat atau nama lain yang secara fungsional 

melaksanakan pengawasan intern yang bertanggung 

jawab langsung kepada Menteri/Pimpinan Lembaga 

Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga 

yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/ 

Lembaga (Renja K/ L) adalah dokumen perencanaan 

Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu} tahun. 

9. Rencana Kerja dan Anggaran Kementenan 

Negara/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L 

7 

8. 

ada!ah dokumen rencana keuangan tahunan 

• 

• 

Kementerian/Lembaga yang disusun menur-ut bagian 
anggaran Kementenan/Lembaga . 

10 Pagu Indikatif adalah ancar-ancar anggaran yang 

• 
diberikan kepada Kementerian/ Lembaga sebagar 

• 

pedoman dalam penyusunan Renja K/L. 

1 1 .  Pagu Anggaran Kementenan/Lembaga yang selanjutnya 

disebut Pagu Anggaran K/L adalah batas tertinggi 

o .v� 

www.jdih.kernenkeu.go id 
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anggaran yang dialokasikan kepada Kementerian/ 

Lembaga dalam rangka penyusunan RKA-K/L. 

12. Alokasr Anggaran Kementerian/Lembaga yang 

• 

• 

• •  

•  

•  

selanjutnya disebut Alokasi Anggaran K/L adalah batas 

tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan 

kepada Kementerian/Lembaga berdasarkan hasil 

pembahasan Rancangan APBN yang dituangkan dalam 

berita acara hasil kesepakatan pcmbahasan rancangan 

APBN antara Pcmcrintah dan Dewan Pcrwakilan Rakyat 

13. Kinerja adalah prestasi kerja berupa kcluaran dari suatu 

kegiatan atau hasil dari suatu program dengan 

kuantitas dan kuahtas terukur. 

14 Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga adalah kondisi 

yang akan dicapai o!oh Kementerian/Lembaga baik 

berupa hasil atau dampak (impact) dalam rangka 

pcncapaian sasaran pembangunan nasional 

15. Sasaran Program adalah kondisi yang akan dicapai dari 

suatu program dalarn rangka pencapaian Sasaran 

Strategis Kementerian/ Lembaga yang mencerminkan 

berfungsinya keluaran (output) program. 

16. Sasaran Kegiatan adalah kondrsi yang akan dicapar dari 

suatu kegiatan datam rangka pencapaian Sasaran 

Program yang mencerminkan berfungsmya keJuaran 

(output) kegiatan 

17. Keluaran {Output} Program adalah barang/jasa yang 

dihasilkan oleh level eselon l yang dilaksanakan untuk 

mencapat Sasaran Program. 

18 Keluaran (Output) Kegiatan adalah produk aklur berupa 

barang/Jasa yang dthasilkan oleh level eselon H/satuan 

kerja yang dilaksanakan untuk mencapai Sasaran 

Kegiatan. 

19. Program Priontas adalah program yang ber-sifat 

sigmfikan dan strategis untuk mencapai prioritas 

nasional. 

• 

20 Prakiraan Maju adalah proyeksi indikasi kcbutuhan 

dana untuk mencapai tingkat Kinerja yang ditargetkan 

dalam jangka mencngah 

0 ,.., 
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21.  Angka Dasar adalah indikasi pa.gu Prakiraan Maju dari 

kegiatan-kegiatan yang berulang dan/atau kegiatan 

kegiatan tahun jamak berdasarkan kebijakan yang telah 

ditetapkan clan menjadi acuan penyusunan Pagu 

Indikatif dad tahun anggaran yang direncanakan. 

22. Inisiatif Baru adalah usulan tambahan rencana Kinerja 

selain yang tclah dicantumkan dalam Prakiraan Maju 

yang berupa program, kegiatan, Keluaran (Output) 

Program/Keluaran (Output) Kegiatan, dan/atau 
komponen. 

23. Kelayakan Anggaran adalah penghitungan besaran 

kebutuhan anggaran untuk menghasilkan sebuah 

Keluaran dengan mempertimba.ngkan satuan biaya yang 

paling ekonomis clan spesifikasi yang memadai pada 

tahap perencanaan. 

24, Kesesuaian adalah keterkaitan atau relevansi antara 

objek dengan instrumen yang digunakan. 

25. Daftar Hasil Penelaahan Rencana Kerja clan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga yang selanjutnya 

disingkat DHP RKA-K/L adalah dokumen yang betisi 

rangkurnan RKA-K/L per unit eselon I dan program 

dalam suatu Kementerian/Lembaga yang ditetapkan 

berdasarkan hasil pcnelaahan. 

26. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 

disingkat DJPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

yang disusun oleh PA/ KPA_ 

27. DIPA Induk adalah akumulasi dari DIPA per satuan 

kerja yang dteueun oleh PA menurut unit eselon [ 

Kementerian/Lembaga yang memiliki alokasi anggaran 
(portofolio). 

28. DIPA Petikan adalah DIPA per satuan kerja yang dicetak 

secara otomatis melalui srstem, yang berisi mengenai 

informasi Kinerja, rtnctan pengeluaran, rencana 

penarikan da.na dan perkiraan penerimaan, dan catatan, 

yang berfungsi sebagai dasar dalam pelaksanaan 
kegiatan satuan kerja. 

www.jdih.kemenkeu.go.id 
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Pasal 2 

(1) Dalam rangka penyusunan APBN, Menteri/Pimpinan 

Lembaga menyusun RKA-K/L untuk 

Kementerian/ Lembaga yang dipimpinnya . 

(2) RKA-K/L sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) berupa: 

a. RKA-K/L Pagu Anggaran; 

b. RKA-K/L Alokasi Anggaran; dan/atau 

c. RKA-K/L APBN Perubahan . 

(3} Menteri/Pimpinan Lembaga bertanggung jawab secara 

formal dan materiil atas RKA-K/ L untuk 

Kementerian/Lcmbaga yang dipimpinnya sesuai dengan 

kewenangannya. 

(4) Pejabat eselon I atau pejabat lain yang memiliki alokasi 

anggaran (portofolio} dan sebagat penanggung jawab 

program bertanggung jawab secara formal dan materiil 

alas RKA-K/L unit eselon I yang disusunnya sesuai 

dengan kewenangannya 

(5) Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan RKA-K/L 

kepada Menteri Keuangan sesuai dengan jadwal yang 

ditentukan . 

Pasal3 

(1) RKA-K/L disusun dengan mengacu pada pedoman 

um um RKA-K/L, yang meliputi: 

a. pendekatan sretem penganggaran, terdiri atas: 

1 .  penganggaran terpadu; 

2. penganggaran berbasis Kinerja; dan 

3. kerangka pengeluaran jangka menengah 

b. klasifikasi anggaran, terdin atas: 

1 .  klasifikasi organisasi; 

2. klasifikasr fungsi; dan 

3 klasifikasi jenis belanja. 

c. instrumen RKA-K/L, terdlri atas: 

1 .  indikator Kinerja; 

2. standar biaya; dan 

3. evaluasi Kinerja . 

! ,>b, 
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Oalam rangka sinkronisasi proses percncanaan dan 

penganggaran pembangunan nasional dan sekaligus 

dalam rangka penerapan penganggaran berbasis Kmerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf a angka 2, 

rumusan informasi Kinerja anggaran dalam RKA-K/L 

bersumbcr dari rumusan mformasi Kincrja anggaran 

dalam Rencana Kerja K/L. 

(3) Oalam rangka penerapan kerangka pcngeluaran jangka 

menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (I)  huruf a 

angka 3, Kementerian/ Lcmbaga mcnyampaikan RKA 

K/ L disertai dengan Prakiraan Maju 

(4) Prakiraan Maju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

harus dimutakhirkan oleh Kcmcnterian/Lcmbaga sesuai 

dengan substansi RKA-K/L yang disampaikan. 

(2) 

(5) Prakiraan Maju yang telah dimutakhirkan 

• • 

• 

oleh Kementerian/L..cmbaga sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) menjadi bahan bagi Kementerian 

Keuangan untuk melakukan reviu Angka Dasar dalam 

rangka menyusun pagu tahun anggaran yang 

direncanakan . 

Pasal 4 

Pedoman umum penyusunan RKA-K/L sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (I) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak tcrpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Pedoman penyusunan Prakiraan Maju sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3} dan pedoman reviu 

I 1 J 

• Angka Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

ayat (5) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
• 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

Pasal 5 

RKA-K/ L disusun berdasarkan: 

a. Pagu Anggaran K/L atau Alokasi Anggaran K/L untuk 

RKA-K/L APBN, atau Pagu Perubahan APBN untuk 

RKA-K/L APBN Perubahan; 

!! ·""' 
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b. Renja K/ L; 

c. Rencana Kerja 

Pemerintah dan 

Pemerintah hasiJ kesepaka tan 

Rakyat dalam Dewan Perwakilan 

• 

• 

• 

pembicaraan pendahuluan Rancangan APBN; 

d. hastl kesepakatan Pernerintah dan Dewan Perwakilan 

Rakyat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang 

tentang APBN/Rancangan Undang-Undang tentang 

APBN-Perubahan; 

standar biaya; dan e. 

r. kebijakan pemerintah pusat 

Pasal6 

Penyusunan RKA-K/L serta dokumen pendukungnya harus 

memenuhi kaidah-kaidah perencanaan penganggaran 

• 

• • 

sebagai berikut: 

a. mencantumkan sasaran Kinerja dalam RKA-K/L sesuai 

dengan sasaran Kmerja dalam Renja K/ L dan Rencana 

Kerja Pemerintah; 

b. mencantumkan sasaran Kinerja sesuai dengan sasaran 

Kinerja dalam Renja K/L dan Rencana Kerja Pemermtah, 

yang meliputi: 

1 Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dan 

mdikatornya; 

2. Sasaran Program beserta indikatornya dan 

Keluaran (Output} Program beserta indikatornya; 

dan 

3 Sasaran Kegiatan beserta indikatornya dan 

Keluaran (Output) Kegiatan beserta indikatornya 

menjarmn total pagu dalam RKA-K/ L sesuai dengan c. 

• 
• 

• d 

Pagu Anggaran K/ L dan/ a tau Alokasi Anggaran K/ L; 

menjamin rincian sumber dana dalam RKA-K/L eesuai 

dengan sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu 

Anggaran K/L dan/atau Alokasi Anggaran K/L; 

e menjamin Kelayakan Anggaran dan mematuhi 

• 

ketentuan antara lain penerapan standar biaya 

masukan, standar biaya keluaran dan standar strukur 

biaya, kesesuaian jems belanja dan akun, hal-hal yang 

3' ,'¢'v' 

www.jdih.kemenkeu.go.id 



• 

• 

• 
• 

• 

• 

• 

- 9 

dibatasi, pengalokasian anggaran untuk kegiatan yang 

drdanai dari penerimaan negara bukan pajak, 

pinjaman(hibah luar negeri, pinjaman/hibah dalam 

ncgeri, surat berharga syariah negara, badan layanan 

umum, kontrak tahun jamak, dan pengalokasian 

anggaran yang akan diserahkan menjadi pcnyertaan 

modal negara pada badan usaha milik negara; dan 

(. memastikan penandaan anggaran pada level Keluaran 

(Output) Kegiatan scsuai dengan Nawa Cita, Prioritas 

Nasional, Janji Prcsiden, dan Tematik APBN. 

BAB II 

PENYUSUNAN RKA-K/L 

Pasal 7 

(1) Mentcri/Pimpinan Lembaga c.q. pcjabat eselon I atau 

pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 

dan sebagai penanggung jawab program menyusun 

RKA-K/L dengan menggunakan format RKA-K/L yang 

memuat rincian alokasi bcrdasarkan: 

a. Angka Dasar; dan/atau 

b. Inisiatif Baru. 

(2) RKA-K/L yang disusun sebagaimana dimaksud pada 

ayat {l) harus dilengkapi dengan dokumen pendukung 

antara lain bcrupa Term of Reference (TORJ/Rincian 

Anggaran Biaya (RAB) dan dokumen terkait Jainnya 

untuk 

a. rincian Angka Dasar yang rnengalarru perubahan 

pada level tahapan/komponen kegiatan; dan/atau 

b rincran anggaran yang digunakan untuk mendanai 

Inisiatif Baru. 

(3} RKA·K/ L sebagaimana dimaksud pada ayat {2) disusun 

secara berjenjang yang terdirr atas: 

a Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja 

(RKA Satker); 

b. RKA-K/L unit eselon I; dan 

c RKA·K/L Hngkup Kementertan/Lembaga. 

ff,,...: 
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(4) RKA-K/L unit eselon I sebagarmana dimaksud pada 

ayat (3) huruf b ditandatangani oleh pejabat eselon I 

atau pejabat lain yang rnemiliki alokasi anggaran 

(portofolio) dan sebagai penanggungjawab program 

(5) Format dan tata cara penyusunan RKA-K/ L termasuk 

penyusunan rumusan Kinerja tercantum dalam 

Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Men teri ini . 

BAB Ill 

PENEL!T!AN DAN REV!U RKA-K/L 

Pasal 8 

Dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan 

penganggaran Kementerian/ Lembaga, RKA-K/ L unit eselon I 

yang telah drtandatangani sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 7 ayat (4), disampaikan kepada: 

a. Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c q . 

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/ 

Lembaga untuk diteliti; dan 

b. APIP K/L untuk direviu. 

Pasal 9 

(1) Penelitian RKA-K/L unit eselon I oleh Sekretariat 

Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. Biro 

Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/ Lembaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a 

dilakukan melalui verifikasi atas kelengkapan dan 

kebenaran dokumen yang dipersyaratkan serta 

' • 
kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah 

• 

• 

• 

(21 

perencanaan penganggaran 

Verifikasi atas kelengkapan dan kebenaran dokumen 

yang dipersyaratkan serta kepatuhan dalam penerapan 

kaidah-kaidah perencanaan penganggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) difokuskan untuk meneliti: 

J /,{,>., 
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a  konsrstensi pencantuman sasaran Kinerja dalam 

RKA-K/ L sesuai dengan sasaran Kinerja dalam 

Renja K/ L dan Rencana Kerja Pemerintah; 

b. kesesuaian total pagu dalam RKA-K/L dengan 

Pagu Anggaran K/L; 

c. kesesuaian sumber dana dalam RKA-K/ L dengan 

sumber dana yang ditetapkan dalam Pagu 

Anggaran K/ L; 

d. kepatuhan clan ketepatan dalarn penandaan 

anggaran pada level Keluaran (Output) Kegiatan 

sesuar dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janji 

Presiden, dan Tematik APBN; dan 

kelengkapan dokumen pendukung RKA-K/L antara 

lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumen 

pendukung terkait lainnya. 

Hasrl penelitian RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat { l) drsampaikan kepada: 

a. APIP K/L untuk direviu; dan 

b. unit eselon I yang mermliki alokasi anggaran 

(portofoho) clan sebagai penanggung jawab program 

untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian 

apabila diperlukan. 

(4) Pedoman penelitian RKA·K/L unit eselon oleh 

Sekretariat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q. 

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/ 

Lembaga tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri mi . 

Pasal 10 

(1) Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana 

dtmaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan untuk 

memberikan keyakman terbatas (limited assurance) dan 

memastikan kepatuhan penerapan kaidah-kaidah 

perencanaan penganggaran. 

(2) Reviu RKA-K/L unit eselon I oleh APIP K/L sebagaimana 

dimaksud pada ayat {l) drfokuskan pada: 

t -'€•· 
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kaidah-kaidah dalam penerapan 

a. kelayakan anggaran untuk menghasilkan sebuah 

Keluaran (Output) Program/Keluaran (Output) 

Kegiatan; 

b. kepatuhan • 

• 

perencanaan penganggaran antara lain penerapan 

standar biaya masukan, standar biaya keluaran, 

clan standar struktur biaya, penggunaan akun, hal 

hal yang dibatasi, pengalokasian anggaran untuk 

kegiatan yang didanai dari penerimaan negara 

bukan pajak, pinjaman/hibah luar negeri, 

pinjaman/hibah dalam negeri, dan surat berharga 

syariah negara, penganggaran badan layanan 

umum, kcntrak tahun jamak, dan pengalokasian 

anggaran yang akan diserahkan menjadi 

penyertaan modal negara pada badan usaha milik 

• 

' • 
• 

negara; 

c kepatuhan mcncantumkan penandaan anggaran 

pada level Keluaran (Outpu� Kegiatan sesuai 

dengan Nawa Cita, Prioritas Nasional, Janji 

Presiden, clan Tematik APBN; 

d kclengkapan dokumen pcndukung RKA-K/L antara 

lain RKA Satker, TOR/RAB, dan dokumcn 

pendukung terkait lainnya; dan 

e. rincian anggaran yang digunakan untuk mendanai 

lnisiatif Baru dan/ atau rincian anggaran Angka 

Dasar yang mengalami perubahan pada level 

komponen. 

(3) Hasil reviu RKA-K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) disampaikan kepada: 

a. unit eselon I yang memiliki alokasi anggaran 

{portofolio) dan sebagai penanggung jawab program 

untuk dilakukan perbaikan atau penyesuaian 

apabila diperlukan; dan 

b. Sekretariat Jenderal/Sekretanat Utama/Sekretariat 

c.q. Biro Perencanaan/Unit Perencanaan 

• Kementerian/Lembaga . 

ff ·""' 
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(4) Pedoman reviu RKA·K/L unit eselon I olch APIP K/L 

tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini 

(5) APIP K/L dapat menycsuaikan dan mengcmbangkan 

langkah-langkah delam pedoman reviu RKA-K/L 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan 

kebutuhan dan karakteristik masing-masing 

Kemcnterian/Lembaga. 

• Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat c.q Biro 

Pasal l l 

(1) Penelitian RKA-K/L unit eselon l olch Sckrctariat 

• 

• 

• 

Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat dilakukan 

bersamaan dengan reviu RKA-K/L unit eselon I oleh 

APIP K/L sebagaimana climaksud dalam Pasal 10. 

(2) Sebagai tindak lanjut penelitian dan reviu RKA-K/L, 

Sekretariat Jenderal/ Sekretariat Utama/ Sekrctariat c.q . 

Biro Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/ 

Lembaga dapat membcrikan tanda "@f' pada RKA-K/L 

yang sclanjutnya akan menjadi catatan di halarnan IV 

DIPA 

Pasal 12 

(lj Unit esclon I yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) 

dan sebagai penanggung jawab program melakukan 

pcrbaikan atau penyesuaian RKA-K/ L unit eselon I 

berdasarkan: 

• 

a. 

b_ 

hasil penehtian Sekretariat Jenderal/Sekretanat 

Utama/Sekretariat c.q. Biro Perencanaan/Unit 

Perencanaan Kementerian/Lembaga; dan/atau 

hasil reviu APlP K/ L. 

(2) RKA·K/L unit eselon I yang telah diperbatki atau 

disesuailcan sebagaimana dimaksud pada ayat (11 

disampaikan kepada Sekretariat Jenderal/Sekretariat 

• 
Uta ma/ Sekretariat c.q . Biro Perencanaan/Unit 

!J _,.,, 
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Perencanaan Kementerian/ Lembaga untuk dihimpun 

menjadi RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga. 

Pasal 13 

Dalam hal Kementerian/Lembaga melakukan pembahasan 

RKA-K/L dalam rangka Rancangan Undang-Undang tentang 

APBN dengan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat, 

pembahasan difokuskan pada rincian alokasi anggaran 

menurut unit organisasi, fungsi, dan program sesuai 

Formulir I RKA-K/L . 

BABIV 

PENELAAHAN RKA-K/L 

Pasal 14 

(1) Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang ditunjuk 

menyampaikan RKA-K/L lingkup Kementerian/Lembaga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dalam 

bentuk Arsip Data Komputer kepada Kementenan 

Keuangan e.g. Direktorat Jendera! Anggaran dan 

Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 

untuk drlakukan penelaahan dalam forum penelaahan 

antara Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, 

dan Kernen terian Perencanaan Pem bangunan 

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

(2) Penyampaian Arsip Data Komputer RKA-K/L 

• 
• 

• • 
• 

• 

sebagaimana dtmaksud pada ayat (1) dilengkapr dengan 

Arsip Data Komputer dokumen sebagai berikut· 

a. surat pengantar RKA-K/L yang ditandatangani oleh 

Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang 

ditunjuk; 

b. daftar rmcian Pagu Anggaran per satuan 

kerja/eselon I; dan 

c. RKA Satker. 

(3) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal 

Anggaran mengunggah Arsip Data Komputer RKA-K/L 

. JI' \i;>v 
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sebagaimana drmaksud pada ayat (2) ke dalam aplikasi 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara untuk 
dilakukan vahdasi. 

(4) Dalam hal pada proses validasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) terdapat data yang tidak sesuai dengan 

kaidah-kaidah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 

Negara, RKA-K/L dikembalikan kepada Kementerian/ 

Lembaga untuk dilakukan perbaikan. 

Pasal 15 

{l) Penelaahan RKA-K/L sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 14 ayat (1) dilakukan untuk meneliti: 

kesesuaian RKA-K/L dengan kebijakan efisrensi 

dan efek:tivitas belanja Kementerian/Lembaga; 

keeesuaian pencapaian sasaran RKA-K/L dengan 

Renja K/L dan Rencana Kerja Pemerintah termasuk 

Prakiraan Maju untuk 3 {tiga) tahun ke depan; dan 

c kepatuhan penandaan anggaran pada level 

Keluaran (Output) Kegiatan sesuai dengan Nawa 

Cita, Prioritas Nasional, Janji Presiden, dan Tematik 

APBN. 

(2) Penelaahan RKA·K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) difokuskan pada rincian anggaran yang 

digunakan untuk mendanai Inisiatif Baru. 

(3) Hasil penelaahan RKA·K/L sebagarmana dimaksud pada 

ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam catatan hasil 

penelaahan clan ditandatangani oleh pejabat eselon II 

dart Kementerian/Lembaga, Kementerian Keuangan, 

b 

a 

dan Kementerian Perencanaan Pembangunan 

• 

• 

Nasional/Sadan Perencanaan Pembangunan Nasional. 

(4) Tata cara penelaahan RKA·K/L termasuk penelaahan 

informasi Kinerja tercantum dalam Lamprran V yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan 

Menteri ini. 

ff of,, 
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Pasal 16 

(1) Menteri Keuangan c q Direktur Jenderal Anggaran 

menghimpun RKA-K/L Pagu Anggaran hasil penelaahan 

menjadi himpunan RKA-K/L untuk selanjutnya 

digunakan sebagai salah satu dasar penyusunan 

Rancangan Undang-Undang tentang APBN beserta Nata 

Keuangann ya. 

(2) Dalam hal RKA-K/L hasil pembahasan sebagaimana 

dirnaksud dalam Pasal 13 belum diterima Kementerian 

Keuangan c.q Direktorat Jenderal Anggaran sampai 

dengan akhir bulan Juli, Rancangan Undang-Undang 

tentang APBN, Nota Keuangan, dan himpunan RKA-K/L 

disusun berdasarkan RKA-K/L basil penelaahan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15. 

(3) Rancangan Undang-Undang tentang APBN, Nata 

Keuangan, dan himpunan RKA-K/L sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pemermtah 

kepada Dewan Perwakrlan Rakyat paling lambat minggu 

kedua bulan Agustus untuk dilakukan pembahasan 

BABV 

PENYESUAlAN RKA-K/L DAN PENETAPAN DHP RKA-K/L 

Pasal 17 

{l) Berdasarkan hasil pembahasan Rancangan Undang 

Undang tentang APBN antara Pemerintah dengan Dewan 

Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan dan Menten 

• • 

i 

• 

• 

Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bad an 

Perencanaan Pembangunan Nasional menetapkan 

Alokasi Anggaran K/ L. 

{2) A!okasi Anggaran K/L sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) menjadi dasar untuk penyesuaian RKA-K/L oleh 

Menteri/ Pi mpinan Lembaga 

Pasal 18 

(1 ) Dalam hal Alokasi Anggaran K/L sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 17 tidak mengakiba tkan 

j'f .. � 
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perubahan RKA-K/L Pagu Anggaran yang telah dibahas 

dan disetujui oleh pirnpinan komisi terkait di Dewan 

Perwakilan Rakyat, Menteri/Pimpinan Lembaga c.q. 

pejabat eselon I atau pejabat lain yang memihki alokasi 

anggaran (ponofoho) dan sebagai penanggung jawab 

program menyampaikan RKA-K/L Alokasi Anggaran 

yang telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jendcral Anggaran dilengkapi dengan Jembar 

• 

• 

• 

persctujuan pimpinan komisi terk.ait di Dewan 

Perwakilan Rakyat dan dokumen sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14 ayat {2). 

(2) RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) mcnjadi bahan penyusunan DHP RKA-K/L. 

(3) DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Anggaran Bidang 

Perekonomian dan Kcmaritiman/ Direktur Anggaran 

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan/ 

Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan 

dan Keamanan, dan Bagian Anggaran Bendahara Umum 

Negara atas nama Menten Keuangan paling lambat 

minggu ketiga bulan November. 

Pasal 19 

(1) Dalam hat Alokasi Anggaran K/L sebagaimana 

drmaksud dalam Pasal 17 mengakibatkan perubahan 

RKA-K/ L Pagu Anggaran yang telah drbahas dan 

disetujui oleh pimpinan komisi terkait di Dewan 

Perwakilan Rakyat, Menten/P1mpinan Lembaga c q 

peJabat cseJo I atau pejabat lain vaug merniliki aiokasi 

anggaran {portofolio) dan sebagai penanggung jawab 

program melakukan penyesuaian RKA-K/L Pagu 

Anggaran unit eselon 

Anggaran, 

(2) Dalam hal penyesuaian RKA-K/L Pagu Anggaran urut 

eselon I sebagaimana dimaksud pada ayat {l) digunakan 

untuk mcndanai lnisiatif Baru termasuk tambahan yang 

! x�· 
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• c.q. Biro Perencanaan/ Unit Perencanaan 

berasal dari hasi! pembahasan dengan komisi terkait di 

Dewan Perwakilan Rakyat, penyesuaian RKA-K/ L Pagu 

Anggaran menjadi RKA-K/ L Alokasi Anggaran tereebut 

harus dilengkapi dcngan lembar persetujuan komisi 

terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan dokumen 

pendukung lainnya 

(3] RKA-K/L Alokasi Anggaran unit esclon I sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( l) beserta dokumen pendukung 

scbagaimana dtmaksud pada ayat {2) disarnpaikan 

kepada: 

a. Sekretarrat Jenderal/Sekretariat Utama/Sekretariat 

• 

Kementerian/Lembaga untuk ditelitt; dan 

b. APIP K/L untuk drrevru. 

(4) Penelitian dan reviu RKA-K/L Alokasi Anggaran unit 

cse\on scbagaimana dimaksud pad a ayat (3) 

• dtfokuskan untuk memastikan kebenaran RKA-K/L 

Alokasi Anggaran unit eselon yang mengalami 

pcrubahan beserta kelengkapan dokumen 

• pendukungnya . 

(5) Ketentuan mengenru penelitian RKA-K/L Alokasi 
• 

• • 

Anggaran unit csclon I sebagaimana dimaksud dalam 

Pasa! 9 berlaku mutatis mutandis dalam penelitian 

RKA-K/L Alokasi Anggaran unit esclon I sebagaimana 

dimaksud pada ayat (4) 

(6) Ketentuan mengenai revru RKA-K/L Alokasi Anggaran 

unit eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

berlaku mutatis mutandis dalam penelitian RKA-K/L 

Alokasi Anggaran unit eselon I sebagaimana dimaksud 

pada ayat (4) . 

(7) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang telah 

diteliti dan direviu disampaikan kepada unit esclon I 

yang memiliki alokasi anggaran (portofolio) dan sebagai 

penanggung jawab program untuk dilakukan perbaikan 

atau penyesuaian apabtla diperlukan. 

(8) RKA-K/L Alokasi Anggaran unit eselon I yang telah 

diperbaiki atau disesuaikan sebagaimana dimaksud 
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pada ayat (7) dtsampaikan kepada Sekretariat Jenderal/ 

Sekretariat Utama/Sekretanat c q. Biro Perencanaan/ 

Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga untuk 

dihimpun menjadr RKA-K/L lingkup Kementerian/ 

Lembaga 

(9) Dalam hal sampai batas waktu yang ditentukan lembar 

persetujuan komisi terkait di Dewan Perwakilan Rakyat 

terkait dengan hasil pembahasan Rancangan Undang 

Undang tentang APBN belum diperoleh, Biro 

Perencanaan/Unit Perencanaan Kementerian/Lembaga 

memberikan tanda "@" dan catatan dalam DHP RKA 

K/L. 

Pasal20 

( 1 )  Menteri/Pirnpinan Lembaga c.q pejabat eselon I atau 

pejabat lain yang memi\iki alokasi anggaran (portofolio) 

dan sebagai penanggung jawab program menyampaikan 

RKA-K/L Alokasi Anggaran eebagarmana dimaksud 

dalam Pasal 19 ayat (7) dilengkapi lembar persetujuan 

kormei terkait di Dewan Perwakilan Rakyat dan 

dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 

(2) kepada Kementerian Keuangan c.q. Direktorat 

Jenderal Anggaran dan Kementerian Perencanaan 

Pem bangunan Nasional/Sadan Perencanaan 

• 

• 
• 
• 

Pembangunan Nasional untuk dilakukan penelaahan 

{2) Penelaahan RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) difokuskan pada RKA-K/L yang 

mengalami perubahan dan digunakan untuk lnisiatrf 

Baru. 

(3) RKA-K/L Alokasi Anggaran yang telah ditelaah menjadi 

bahan penyusunan DHP RKA-K/L 

{4) DHP RKA-K/L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) ditetapkan oleh Drrektur Anggaran Bidang 

Perekonomian dan Kemarrtiman/Direktur Anggaran 

Btdang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan/Direktur Anggaran Bidang Politik, Hukum, 

Pertahanan dan Keamanan, dan Bagran Anggaran 

1 >t>• 
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Bendahara Umum Negara atas nama Menteri Keuangan 

paling lambat minggu ketiga bulan November. 

Pasal 21 

DHP RKA-K/ L Alokasi Anggaran sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (4) menjadi salah 

satu dasar penyusunan Peraturan Presiden mengenai rincian 

APBN. 

BABVI 

TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DIPA K/L 

Pasal 22 

(1) Da1am rangka pelaksa.naan APBN, PA menyusun DIPA 

menurut bagian anggaran yang dikuasainya. 

(2) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat {l) disusun 

berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian 

APBN . 

(3) DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) terdiri atas: 

a. DIPA Induk; clan 

b. DIPA Petikan. 

Pasal 23 

(1) DIPA lnduk terdiri atas: 

a. lembar Surat Pengesahan DIPA Induk; 

b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Anggaran 

Program; 

• 
• 

• 

c . 

d. 

halaman II memuat Rincian Alokasi Anggaran per 

Satker; dan 

halaman III memuat Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraaan Penerimaan 

• 

• 

(2) Lem bar Surat Pengesahan DIPA Induk memuat: 

a. dasar hukum penerbitan DIPA Induk; 

b. identitas unit dan pagu DIPA Induk; 

c. pernyataan syarat dan ketentuan (disclaimerj; 

d. tanda tangan pejabat yang mengesahkan DIPA 

Induk; dan 

!f it• 
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e. kode pengaman berupa digital stamp. 

(3) Halaman I, halaman II, dan halaman III DIPA Induk 

dilengkapi dengan: 

a tanda tangan pejabat eselon I yang merupakan 

penanggung jawab pelaksanaan program dan 

memiliki alokasi anggaran (portofolio); dan 

b. kode pengaman berupa digital stamp. 

(4) Pernyataan syarat dan ketentuan {disclaimer} 

• 

sebagairnana dimaksud pada ayat {2) huruf c meliputi 

hal-hal sebagai berikut: 

a. DIPA Induk yang telah disahkan lebih lanjut 

dituangkan ke dalam DIPA Petrkan untuk masing 

masing satuan kerja; 

b pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan 

pengesahan DlPA Petikan; 

c DIPA Induk tidak berfungsi sebagai dasar 

pelaksanaan kegiatan atau dasar pencairan 

Umum Bendahara bagi dana/pengesahan 

d 

Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara; 

informasi mengenai KPA, Bendahara Pengeluaran, 

dan Pejabat Penanda tangan Surat Perintah 

Membayar untuk masing-masing satuan kerja 

terdapat pada DIPA Petikan; 

e. rencana penankan dana dan perkiraan penerimaan 

yang tercantum dalarn Halaman III DIPA Induk 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

f. 

g 

merupakan akumulast rencana penarikan dana dan 

perkiraan penerimaan clan seluruh satuan kerja; 

tanggung jawab terhadap kebenaran alokasi yang 

tertuang dalam DIPA Induk sepenuhnya berada 

pada PA/KPA; dan 

DIPA Induk berlaku sejak tanggal Januari 2XXX 

sampai dengan 31 Desember 2XXX 

• 

Pasal 24 

(1) DIPA Petikan terdiri atas: 

a lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan; 

!f ',;!> 
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• 

• 

• 

b. halaman I memuat Informasi Kinerja dan Sumbcr 

Dana yang terdiri atas: 

lJ halaman IA mcngenai Informasi Kinerja; dan 

2) halaman IB mengenai Sumber Dana; 

c. halaman II memuat Rmcian Pengeluaran; 

d. halaman Ill memuat Rencana Penarikan Dana dan 

Perkiraaan Penerimaan; dan 

e. halaman IV memuat Catatan . 

(2) Lembar Surat Pengesahan DIPA Petikan memuat antara 

Iain: 

a. dasar hukum penerbitan DlPA Pelikan; 

b. identitas dan pagu satuan kerja; 

c. pemyataan syarat dan ketentuan (disclaimer); dan 

d. kode pengaman bcrupa digital stamp. 

(31 Halaman J, halaman 11, halaman Ill, dan halaman IV 

DIPA Petikan dilengkapi dengan kode pengaman berupa 
• 

digital stamp. 

pada ayat (21 huruf c meliputi 

(disclaimer) ketentuan dan Pernyataan syarat 

sebagaimana dimaksud 

hal-hal sebagai berikut: 

a. DlPA Petikan merupakan bagian yang tidak 

(4) 

• 

• 

• 

• 

terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit 

Organisasi, dan Kcmenterian/Lcmbaga); 

b. DJPA Petikan dicetak secara otomatis melalui 

sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman 

berupa digital stamp sebagai pcngganti tanda 

tangan pcngesahan (otentifikasi); 

c. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan 

kegiatan satuan kerja dan pencairan dana/ 

pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/ Kuasa 

• 

• Bendahara Umum Negara, 

d. rcncana pcnarikan dana dan perkiraan pencrimaan 

yang tercantum dalam halaman Ill DIPA Petikan 

diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan; 

e. tanggung jawab tcrhadap penggunaan dana yang 

tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada 

pada PA/KPA; 
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f. dalam ha! terdapat perbedaan data antara DIPA 

Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA 

Kem en terian Keuangan maka yang berlaku adalah 

data yang tcrdapat di dalam database RKA-K/ L 

DIPA Kcmenterian Keuangan (berdasarkan bukti 

bukti yang ada); dan 

DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2XXX 

sampai dcngan 31 Dcscmber 2XX.X . 

(SJ Catatan dalam Halaman IV DIPA Petikan sebagaimana 

drmaksud pada ayat {l) huruf e memuat informasi 

mengenai hal-hal khusus hasil penclaahan RKA-K/L, 

yaitu: 

a. Alokasi anggaran yang diblokir (Halaman IV A.): 

l alokasi anggaran yang masih harus dilengkapi 

dcngan dokurncn sebagai dasar pengalokasian 

anggaran, yaitu persetujuan Dewan Perwakilan 

Rakyat, hasil reviu/ audit dari Badan 

Penga wasan Keuangan dan Pem bangunan 

(khusus untuk dana optlmalisasi}, naskah 

g. 

• perjanjian Pmjaman Hi bah Luar 

• 

Negeri/Pinjaman Hibah Dalam Negeri dan 

nomor register (khusus yang bersumber dana 

Pinjaman Hibah Luar Negeri/Pinjaman Hibah 

Dalam Negcri), 

2. alokasi anggaran yang massh terpusat dan 

be!um didistribusikan ke satuan kerja-satuan 

kerja daerah; 

3 keluaran cadangan; dan/ a tau 

4. alokesl anggaran yang ditunda (self blocking, 

sebagar akibat kebijakan pemerintah pusat 

dalam rangka pengendalian dan pengamanan 

pelaksanaan anggaran; 

b Alokasi anggaran yang memerlukan perhatian 

(Halaman IV B.): 

1 alokasi anggaran yang digunakan dalam 

rangka pengesahan; 

ff ;i,.,. 
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2. tunggakan tahun anggaran yang lalu; 

dan/atau 

3. pencantuman volume pembangunan gedung 

negara dan pcngadaan kendaraan bermotor 

• 

• 

• 

Pasal 25 

DIPA Petikan drgunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan 

satuan kerja dan pcncairan dana/pengesahan bagi 

Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara 

yang merupakan kesatuan yang tidak tcrpisahkan dari DIPA 

Induk . 

• Pasal 26 

Dalam rangka penyusunan DIPA Induk, PA dapat menunjuk 

dan menetapkan pejabat eselon I yang memiliki alokasi 

anggaran (portofolio) dan sebagai penanggung jawab program 

sebagai pejabat penandatangan OIPA lnduk 

• 

• 
Pasal 27 

(1) Pejabat penandatangan DIPA lnduk sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 26 mencliti kebenaran substansi 

DIPA Induk yang disusun berdasarkan Peraturan 

Presiden mengenai Rincian APBN. 

(2) DIPA Induk yang telah ditandatangani oleh pejabat 

penandatangan DfPA Induk disampaikan kepada 

Direktur Jenderal Anggaran 

(3) Direktur Jenderai Anggaran menetapkan batas akhir 

waktu penertmaan DIPA lnduk 

Jnduk DIPA 

Pasal 28 

(1) Direktorat Jenderal Anggaran melakukan vahdasi atas 

DIPA Induk yang telah ditandacangani oleh pejabat 

penanda tangan DIPA Induk bcrdasarkan Peraturan 

Presiden mengenar rincian APBN. 

(2) Berdasarkan hasil validasi atas 

• 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri Keuangan 

t """' 
www.jdih.kemenkeu.go.id 



• 

• 

• 

; 

• 

• 

- 26 - 

Pasal 32 

Pada saat Peraturan Menteri ioi mulai berlaku, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.02/2016 tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembo.ga dan Pengesahan 

Daftar Isian Pelak.seneen Anggaran (Serita Negara Republik 

lndoneaia Tahun 2016 Nomor 1629), dicabut dan dinyatakan 

tidak berlaku. 

Paoal 33 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tangga1 

diundangkan . 
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DIPA untuk bagian anggaran 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Kementerian/Lembaga. 

(3) Pengesahan DIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Anggaran atas 

nama Men teri Keuangan. 

(4) Pengesahan DIPA oleh Direktur Jenderal Anggaran 

dilakukan dengan menandatangani lembar Surat 

Pengesahan DIPA Induk. 

(5) Pengesahan DIPA Induk sekaligus merupakan 

pengesahan atas DIPA Petikan. 

(6) Berdasarkan pengesahan DIPA Induk, DIPA Petikan 

untuk masing-masing satker dicetak secara otomatis 

melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman 

berupa digital stamp sebagai pengganti tanda 

pengesahan (otentifikasi). 

Pasal 29 

Petunjuk penyusunan dan pengesahan DIPA tercantum 

dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini . 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal30 

Ketentuan mengenai tata cara penyusunan dan penelaahan 

RKA-K/L dan pengesahan DIPA sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Menteri iru berlaku mutatis mutandis terhadap tata 

cara penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dan pengesahan 

DIPA berdasarkan APBN Perubahan . 

Pasal 31 

Petunjuk teknis yang diperlukan untuk penyusunan dan 

penelaahan RKA-K/L dan pengesahan DIPA diatur lebih 

lanjut dengan Peraturan Direktur Jenderal Anggaran. 

;J - 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

• 

• 

• 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Serita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 14 Juli 2017 MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 
ttd. SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 
DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. WIDODO EKATJAHJANA SERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 985 
Salmen sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Umum 

u b  Kepala Bagi""i Kementerian 
ARIF BINTARTO YUWONO 
NIP 19710912 199703 l ooy, 
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PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 39 T AHUN 1999 

TENT ANG 

HAK ASASI MANUSIA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang a. bahwa manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Masa Esa 
yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta 
dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk 
kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak 
asasi untuk menjamin keberadaan hark.at clan martabat kemuliaan 
dirinya serta keharmonisan lingkungannya; 

b. bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati 
melekat pada diri manusta, bersifat universal dan [anggeng, oleh 
karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak 
boleh diabaikan, drkurangi, atau dirampas oleh siapapun: 

c. bahwa sela.m hak asasi, manusia juga mempunyai kewajiban dasar 
antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap 
masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bemegara; 

d bahwa bangsa Indonesia sebagai anggora Perserikatan 
Bangsa-Baagsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum 
untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal 
tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya 
mengenai hak asasi manusia yang Lelah diterima oleh negara 
Republik Indonesia; 

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaunana dimaksud dalam 
huruf a, b, c, dan d dalam rangka melaksanakan Keterapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 
XVII/MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, perlu membentuk 
Undang-undang tentang Hak Asasi Manusia; 

• 

• 

• 

Mengingat I. Pasal 5 ayat (1 ), Pasal 20 ayat (I), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 
30, Pasal 3 1 ,  Pasal 32, Pasal 33 ayat (I) dan ayat (3), dan Pasal 34 
Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan 
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asast Manusia; 

Rakyat Nomor 



• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

Menetapkan 

fk� �qg) 
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REPUBLIK INDONESIA 
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Dengan persetujuan 
DEW AN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKANc 

UNDANG-UNDANG TENT ANG HAK ASASI MANUSIA. 

BAB! 
KETENTUAN UMUM 

Pasal l 

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 

Hak: Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada 
hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahkluk Tuhan Yang 
Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, 
dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan 
setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkar dan 
martabat manusia; 

2 Kewajiban dasar manusia adalah seperangkat kewajiban yang 
apabila tidak dilaksanakan, ndak mernungkinkan terlaksana dan 
tegaknya hak asasi manusia 

3 Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan 
yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan 
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, 
status sosial, status ekonomi, jems kelamin, bahasa, keyakinan 
pohtik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan arau penggunaan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual 
maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, 
budaya, dan aspek kehidupan lainnya. 

4 Penyiksaan adalah sctiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, 
sehingga menimbulkan rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik 
jasmasi maupun rohani, pada seseorang untuk memperolch 
pengakuan atau ketcrangan dari seseorang atau dan orang keriga. 
dengan menghukumnya atas suatu perbuatan yang telah dilakukan 
atau diduga telah drlakukan oleh seseorang atau orang ketiga, atau 
untuk suatu alasan yang dtdasarkan pada setiap bentuk diskriminasi, 
apabila rasa sakit atau penderitaan tersebut ditimbulkan oleh, atas 
hasutan dari, dengan persetujuan, arau sepengetahuan siapapun dan 
arau pejabat publik. 

5. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan 
betas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan apabila ha! tersebut adalah demi kepentingannya. 
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6. Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang 
atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun 
tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak 
asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh 

Undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan 
tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, 
berdasarkan mekanisme hulrum yang berlaku. 

7. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang selanjulnya disebut 
Komnas HAM ada\ah lembaga mandiri yang kedudukannya 
setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi 
melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan 
mediasi hak asasi manusia . 

BAB II 
ASAS-ASAS DASAR 

Pasal 2 

Negara Repubhk Indonesia mengakui dan menjunjung ringgi hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar manusra sebagai hak yang secara kodrati 
melekat pada dan ndak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, 
dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, 
kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. 

Pasal 3 

(l) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia 
yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati murni untuk 

hidup bennasyarakat, berbangsa, dan bemegara dalam semangat 
persaudaraan 

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan 
perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan 
perlakuan yang sama di depan hukum. 

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasr manusia dan 
kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. 

Pasal 4 

Hak untuk brdup, hak untuk tidak drsiksa, hak kebebasan pribadi, 
pikiran dan hati nurani, bak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak 
untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak 
untuk tidak ditunhlt atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak 
asasi manusia yang tidak dapat dikurangi da\am keadaan apapun dan 
oleh srspapon. 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

. 4 .  

Pasal S 

(I) Senap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak rnenuntut 
dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai 
dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. 

(2) Setiap orang berhek mendapal bantuan dan perlindungan yang adil 
dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak. 

(3) Setiap orang yang tennasuk kelompok masyarakat yang rentan 

berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan 
dengan kekhususannya . 

Pasal 6 

(I) Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan 
kebutuhan dalam masyarakat hukum adat barus diperhatikan dan 
dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah. 

(2) ldentitas budaya masyarakat hukum adat, tennasuk hak atas tanah 
ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman . 

Pasal 7 

( I)  Senap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum 
nasional dan forum intemasional atas semua pelanggaran hak asasi 
manusia yang dijamin o\eh hukum Indonesia dan hukum 
intemasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima 
negara Republik Indonesia. 

(2) Ketentuan hukum intemasional yang telah diterima negara Republik 
Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia terutama menjadi 
tanggungjawab Pemerintah. 

Pasal 8 

Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia 
terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah . 

BAB Ill 
HAK ASASI MAN USIA DAN KEBEBASAN DASAR MANUSIA 

Bagian Kesaru 

Hak untuk Hidup 
Pasal 9 
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(I) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan 
meningkatkan taraf kehidupannya . 

(2) Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir 
dan batin. 

(3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik clan sehar. 

Bagian Kedua 
Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan 

Pasal 10 

(!) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan 
keturunan melalui perkawinan yang sah. 

(2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas 
calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan 
ketenruan peraturan perundang-undangan. 

Bagian Ketiga 
Hak: Mengembangkan Diri 

Pasal 11 

Setiap orang berhak atas pemenuhan kebutuhan dasamya untuk tumbuh 
dan berkembang secara layak. 

Pasal 12 

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk 
memperoleh pendidikan, mencerda.skan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya 
agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, 
bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasr manusra. 

Pasal 13 

Setiap orang berhak untuk mengembangkan dan memperoleh manfaat dari ilmu 
pengetahuan dan teknologi, sem dan budaya sesuai dengan martabat manusia demi 
kesejahteraan pribadinya, bangsa, dan umat manusia . 

Pasal 14 

(I) Seriap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan 
untuk mengembangkan pribadinya clan lingkungan sosialnya . 

(2) Setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengo\ah, 
dan menyampaikan informasi dengan menggunakan sega\a jenis sarana yang 
tersedia. 
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Pasal 15 

Setiap orang berhak untuk memperjuangkan hak pengembangan dirinya, bail< secara 
pribadi maupun kolektif, untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya 

Pasal 16 

Setiap orang berhak 

organisasi untuk itu, 
menghimpun dana 
perundang-undangan. 

untuk melakukan pckerjaan 
termasuk menyelenggarakan 

untuk maksud tersebut 

sosial dan kebijakan, mendirikan 
pendidikan dan pengajaran, serta 

dengan ketentuan pcraturan 

• 

• 

• 

Bagian Keempat 
Hak Memperoleh Keadilan 

Pasal 17 

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan 
dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam 
perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui 
proses peradilan yang bebas clan tidak memihak, sesuai dengan hukum 
acara yang men jam in pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur 
dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar. 

Pasal 18 

(I) Seriap orang yang drtangkap, ditahan, dan di tun tut karena disangka 
melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, 
sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang 
pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan 
untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan pcrundang-undangan 

(2) Setiap orang tidak boleh dituntut unruk drhukurn atau dijatuhi 
pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan 
yang sudah ada sebelum tindak pidana ini dtlakukannya. 

(3) Serlap ada perubahan dalam perturan perundang-undangan, maka 
bcrlaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka. 

(4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum 
sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah 
mempero\eh kekuaran hukum tetap . 

(5) Setiap orang udak dapat drtunnn untuk kedua kalinya dalam perkara 
yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap 

Pasal 19 
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(I) Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan apapun diancam dengan 
hukuman perampasan seluruh harta kekayaan milik yang bersalah. 

(2) Tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara 
atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk 
memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang. 

Bagian Kelima 
Hale Atas Kebebasan Pribadi 

Pasal 20 

(I) Tidak seorangpun boleh diperbudalc a tau diperhamba. 

(2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan 
wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, 
dilarang. 

Pasal 21 

Setiap orang berhak atas keutuhan pribadi, baik rohani maupun jasmani, 
dan karena itu tidak boleb menjadi obyek penelitian tanpa persetujuan 
darinya . 

Pasal 22 

( l) Setiap orang bebas mcmeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. 

(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya 
dan kepercayaannya itu. 

Pasal 23 

(I) Setiap orang be bas untuk memilih dan mempunyai keyakinan 
pilitiknya. 

(2) Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan 
menyebarluaskan pendapat sesuar hati nuraninya, secara lisan dan 
atau tulisan melalui media cetak meupun elektronik dengan 
memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, 
kepentingan umum, dan keutuhan bangsa . 
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Pasal 24 

(I) Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk 

maksud-maksud damai. 

(2) Setiap warga negara atau kclompok masyarakat berhak mendirikan 
partai politik, lcmbaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya 
untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan 
penyelenggaraan negara sejalan dengan runtutan perlindungan, 
penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 25 

Setiap orang berbak untuk menyampaikan pendapat di muka umum, 
termasuk hak untuk mogok sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

Pasal 26 

(1) Setiap orang berhak memiliki, memperoleh, mengganti, atau 
mempertahankan status kewarganegaraannya . 

(2) Setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa 
diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan 

melekat pad.a kcwarganegaraannya serta wajib melaksanakan 
kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 27 

(I) Setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara be bas bergerak, 
berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik 
Indonesia. 

(2) Setiap warga negara Indonesia berhak meninggalkan dan masuk 
kembali ke wilayah negara Republik Indonesia, sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan . 

Bagian Keenam 
Hale atas Rasa Aman 
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Pasal 28 

(1) Setiap orang bcrhak mencari suaka untuk memperoleb pcrlinduogan 
politik dari negara lain . 

(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) tidak berlaku bagi 
mereka yang melakukan k:cjahatan nonpolitik atau pcrbuatan yang 
bertentangan dcngan tujuan dao prinsip Pcrserik.atan 
Bangsa-Bangsa. 

Pasal 29 

(I) Setiap orang bcrhak atas pedindung.an diri pribadi. keluarp. 
kehormatan, martabat, dan hale miliknya. 

(2) Setiap orang berhak aw pengak:uan di depan hukurn sebagai 
manusie. pribadi di mana saja ia bcnda. 

Pasal 30 

Setiap orang berbak atas ra.sa amao dan tenteram serta perlindungan 
terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu . 

Passi 31 
(I) Tempat kejadian siapapun tidak botch diganggu. 

(:i!l Meng!njLlk atnu mcm�uk.1 SU31ll pt.Dllilopn lamp31 ka:lllUU11I IID.ll 
memesuki suem rumah b�rttnt.J.11i,Ull .dtngmn ki!ho:id..a.k Dl'tlflg ,Yalli 
mimdimtlny11. b.nny.a dlperbolrhli::D.11 -0;3.WD hlll-hu.f )'Mg telnh 
Wtct11pkan eleh llilifang-Dlldilna.. 

Pasal 32 

t<an�rtlcltun dil.n r.u.h.ttUl!I ilb11m hubun,gu junl-Jmmyunu tc:rma5WI. 

hllbungmn kmmmi'lr:11.Sl mdlllu1 ta:raM �ltlun:m1!.: tt<hk bolch dii,!IJ18RY, 
kecual! 11W$ pc:rin1;.1h haklm 111J111 kckunsaan lum yung sah �l1DI di:ing�n 
lu:Lt'!t1tUlliM pemturuu pcrund.a.ng-undiutp.n.. 

Pasal 33 

(I} Setiap orang bcrhak unruk bebas dari penyilc.saan, pcnghukuman 
atau perlakuan yang kejam. tidak manusiawi, merendahkan derajat 
dan man.abat kemanusiaannya. 

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penghilangan pekse dan 
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penghilangan nyawa . 

Pasal 34 

Setiap orang tJdak boleh ditangkap, ditahan, dipaksa, dikecualikan, 
diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang. 

Pasal 35 

Setiap orang bcrhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan 
yang damai, aman, dan tenteram, menghonnati, melindungi dan 
melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar 
manusia sebagaimana diatur dalam Undnag-undang ini. 

Bagian Ketujuh 
Hak atas Kesejahteraan 

Pasal 36 

(I) Setiap orang berhak mempunyai milik, baik sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain demi pengembangan drrinya, 
keluarga, bangsa, dan masyarakat dengan cara yang tidak melanggar 
hukum. 

• (2) Tidak seorangpun boleh dirampas miliknya 
sewenang-wenang dan secara melawan hukum. 

(3) Hak milik mempunyai fungsi sosial 

Pasal 37 

dengan 

• 

• 

• 

(I) Pencabutan hak milik atas suatu benda demi kepentingan umum, 
hanya diperbolehkan dengan mengganti kerugian yang wajar dan 
segera serta pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Apabila suatu benda berdasarkan ketentuan hukum demi 
kepentingan umum harus dimusnahkan atau tidak diberdayakan baik 
untuk selamanya maupun untuk sementara waktu maka ha! itu 
dilakukan dengan mengganti kerugian sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan kecuali ditentukan lain . 
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Pasal 38 

(I) Setiap warga negara, sesuai dengan bakat, kecakapan, dan 
kemampuan, berhak atas pekerjaan yang layak. 

(2) Setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang 
disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang 
adil. 

(3) Setiap orang, baik pria maupun wanita yang melakukan pekerjaan 
yang sama, sebanding, setara atau serupa, berhak atas upah serta 
syarat-syarat perjanjian kerja yang sama . 

( 4) Setiap orang, baik pria maupun wanita, dalam melakukan pekerjaan 
yang sepadan dengan martabat kemanusiaannya berhak atas upah 
yang adil sesuai dengan prestasinya clan dapat menjamin 
kelangsungan kehidupan keluarganya . 

Pasal 39 

Setiap orang berhak unruk mendirilcan serikat pekerja clan tidak botch 
dihambat untuk menjadi anggotanya demi melindungi dan 
memperjuangkan kepentingannya serta sesuai dengan kententuan 
peraturan perundang-undangan. 

Pasal 40 

Setiap orang berhak untuk bertempat tinggal serta berkehidupan yang 
la yak. 

Pasal 41 

(I) Setiap warga negara berhak atas jaminan sosial yang dibutuhkan 
untuk hidup layak serta untuk perkembangan pribadinya secara utuh . 

(2) Setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, 
dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan 
khusus . 

Pasal 42 
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S,dll,p, w,up 11c-pn1 )likng: berueic lainj.w.. catl:II foit din �tsu eacet 
meoI.D.I bahak mcmpc:mlf:h pc111wt11i:m. pQt.11..hdi.knn, ?Cllllihmn.. d11n 
01.n,1111n ldmm .n.\11!. blA.)111 ni:gium. untut rnffljBinln kchiiduJl=ln Y.lllJ 
IJi)'iik 8.e5UDI d�gru, fflll'W)At ltmmnu!ia1.1Lny11,. min(np:adtM m.•u, 
pm:11.ya dlri. d.iln kcttUJDpWlll bcl']llltU!I.Lp.t� d111IAm k.chldupan 
1>ernwyam•� i><<b.._ dan bem,g,nc 

Bagian Kedclapan 
Hak Twut Serta dalam Pemerintaban 

Pasal 43 

( I) Scrl,p �-• "'111"" berlml< umu!< lllp,hh clan m,m;lih d411rn 
pcm.ilihnn umum bcn:1Harkmt �mwt ha.Ii: mi:111.tul p,ar1un11ut11t1 
iUlll'II )'IIIl& laogsunJ. um.um, \,cb91, tnha.flill., juju.r, dLUl citm te:sUl.i 
di!!� k'..ctcnru11r1 pcmrur»n po-undll[l�gn.n 

(2} St,iap wmp negnrn bc-dW; wru1 SC1III dill.ml pc:manntahun �cpn 
lat1g1ung 1:1111u dt'ZJ,SIID ptnnl.JUlWI w.nk.11 YI.Di d(lttlihn� tk:oQlln 
bcb.ils.. mc:nun.n Clim }'dng Ui1enruku.n d11i111ru pereurren 
�runW&"-undan:!!,il..O, 

(3) Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan 
pemerintahan. 

Pasal 44 

Sct1ap ('mll'IJ b«hsl( 94ndiri mR"1purl OOffle:ma""rnn � m.tnP,lulr.ill'\ 
pcmU1.p:ur, pt.nnohomm, p,cngs.'1uan, dtm mu 1.15fil.1.I kcplWA pen,crintnb 
dlllmm ninp.11 palll.DDn1111n fl(!DKf.lnmlw'I y-.11g ben.fh., c.fek.tir. dnn. 
c-fi.s{ro, ha.!k 'ikng:n.ri ltSIUl meupun dengnn mlisan !ldunl dengan 
ketcn!uac. pcr:rtum1 pt:n.indang-undangari.. 

Bagian Kesembilan 
Hak Wanita 

Pasal 45 

Hak wanita dalam Undang-undang ini adalah hak esasi manusia. 

Pasal 46 

Sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota bad.an legislatif, 
dan sistem pengangkatan di bidang eksekutif, yudik:atifharus menjamin 
keterwakilan wanira sesuai persyaratan yang ditentukan. 
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Pasal 47 

Seorang wamta yang menikah dengan seorang pria berkewarganegaraan 
asing tidak secara otomans mengikuti status kewarganegaraan suaminya 
tetapi mempunyai hak untuk mempertahankan, mengganti, atau 
memperoleh kembali status kewarganegaraannya. 

Pasal 48 

Wanita berhak untuk memperoleh pendidikan clan pengajaran di semua 
jenis, jenjang clan jalur pendidikan sesuai dengan persyaratan yang telah 
ditentukan . 

Pasal 49 

(1) Wanita berhak untuk mernilih, dipilih, diangkat dalam pekerjaan, 
jabatan, dan profesi sesuai dengan persyaratan dan peraturan 
perundang-undangan. 

(2) Wanita berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus dalam 
pelaksanaan pekerjaan atau profesinya terhadap hal-hal yang dapal 
mengancam keselamatan dan atau kesehatannya berkenaan dengan 
fungsi reproduksi wanita 

(3) Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi 
reproduksinya, dijamin dan dilindungi oleh hukum. 

Pasal 50 

Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk 
melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh 
hukum agamanya. 

Pasal 51  

( I )  Seorang istri selama dalam ikatan perkawinan mempunyai hak dan 
tanggung jawab yang sama dengan suaminya atas semua hat yang 
berkenaan dengan kehidupan perkawinannya, hubungan dengan 
anak-anaknya dan hak pemilikan serta pengelolaan harta bersama . 

(2) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan 
tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua ha! 
yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan 
kepentmgan terbaik bagi anak. 

(3) Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak yang 



• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
• 

• 

• 

PRES IDEN 

REPUBLIK INDONESIA 

- 14- 

sama dengan mantan suam.inya atas semua hal yang berkenaan 
dengan harta bersama tanpa mengurangi hale anak, sesuai dengan 
ketentuan peraruran perundang-undangan . 

Bagian Kesepuluh 
Hak:Anak 
Pasal 52 

(I) Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarak.at, dan 
negara. 

(2) Hak anak adalah hak. asasi manusia clan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan 
dilindungi oleh bukum bah.ken sejak. dalam kandungan. 

Pasal 53 

(I) Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, 
mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya. 

(2) Setiap anak sejak kelahirannya, berbak atas suatu nama dan status 
kewarganegaraan. 

Pasal54 

Setiap anak yang cacat fisik clan atau mental berhak memperoleh 
perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, 
untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan, 
meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam 
kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bemegara. 

Pasal 55 

Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berfikir, 
berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya di bawah 
bimbingan orang tua dan atau wali. 

Pasal 56 

(I) Setiap anak berhak untuk mengetahui siapa orang tuanya, 
dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri . 

(2) Dalam haJ orang tua anak tidak mampu membesarkan dan 
memelihara anaknya dengan baik sesuai dengan Undang-undang ini, 
maka anak tersebut boleh diasuh atau diangkat sebagai anak oleh 
orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 57 
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(1) Setiap anak berhak untuk drbesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, 
diarahkan, dan dibimbing kehidupannya oleh orang tua atau walinya 
sampar dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan 

(2) Setiap anak berhak untuk mendapatkan orang tua angkat atau wali 
berdasarkan putusan pengadilan apabila kedua orang tua telah 
memnggal dunia atau karena suatu sebab yang sah tidak dapat 
menjalankan kewajibannya sebagai orang tua. 

(3) Orang tua angkat atau wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
harus menjalankan kewajiban sebagai orang tua yang sesungguhnya . 

Pasal 58 

( I)  Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan 
segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
buruk, dan pe\ecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua 

atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas 
pengasuhan anak tersebut. 

(2) Dalam ha! orang rua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala 
bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan 
bentuk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau 
pembunuhan terhadap anak yang seharusnya drlindungi, maka harus 
dikenakan pemberatan hukuman . 

Pasal 59 

( I)  Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang ruanya secara 
bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan 
dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu 
demi kepentingan terbaik bagi anak 

(2) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayar (I), hak anak 
untuk tetap bertemu \angsung dan berhubungan pnbadr secara tetap 
dengan orang ruanya tetap dijamin oleh Undang-undang. 

Pasal 60 

( 1) Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran 
dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, 
dan tingkat kecerdasannya. 

(2) Setiap anak berhak mencan, menerima, dan membenkan infonnasi 
sesuai dengan tingkat inrelekrualitas dan usranya demi 
pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai 
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kesusilaan dan kepatutan . 

Pasal 61 

Setiap anak berhak untuk beristirahat, bergaul dengan anak yang 
sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, 
dan tingkat kecerdasannya demi pengcmbangan dirinya. 

Pasal 62 

Setiap anak berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan clan 

jaminan sosial secara layak, sesuai dengan keburuhan fisik clan mental 
spiritualnya. 

Pasal 63 

Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa 
bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan. 

Pasal 64 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi ekonomi dan setiap pekerjaan yang membahayakan dirinya, 
sehingga dapat mengganggu pendidikan, kesehatan fisik, moral, 
kehidupan sosial, clan mental spiritualnya. 

Pasal 65 

Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan 
eksploitasi dan pe\ecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta 
dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat 
adiktif lainnya. 

Pasal 66 

(I) Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, 
penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi . 

(2) Hulcuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan 
untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. 

(3) Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara 
melawan hukum. 

(4) Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh 
dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapal 
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dilaksanakan scbagai upaya terakhir. 

(:Sl S"1.lllp 1molc: y1:1n1 dtramp• lc.cl>c:bit!aont"'D. berh.ak mendnpru.b.n 
pcrlruaun sc:t:l!rll manw;ili.wl dwi rJcngu, manpc:m..1u.lk1m kcb1ltuh1..t1 
p�blngilll pribadl scsuei dl:!tl.pll U!J.Wl}'11. d.lm h:uu, 

illplsahbn dwi araq dewaea, kccut11.i derrri k-c"paruillg.wn,}'11. 

(6) Sctiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh 
bantuan hukum atau bantuan lainnya secare efektif dalam setiap 
tahapan upaya hukum yang bcrlaku. 

(7) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mcmbela diri 
dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyekuf 
dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum . 

BABIV 
KEWAJIBAN DASAR MANUSIA 

Pasal 67 

Setiap orang yang ada diwilayah negara Republik Indonesia wajib patuh 
pada peraturan perundang-undangan, hukum tak terrulis, dan hukum 
intemasional mengenai hak asasi manusia yang telah ditcrima oleh 
negara Republik Indonesia. 

Pasal 68 

Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan 
ketentuan peraruran perundang-undangan. 

Pasa! 69 

(I) Sctiap orang wajib menghcrmeti hak esasi manusia orang lain, 
moral, etika, dan tar.a tertib kehidupan bennasyarakat, bebangsa, dan 
bemegara. 

tllSim11p b.aX: asasl m.D:nu15,l::i "!ICOrM1!l mt::nJmbullom k.twAjlb.in dUllf 
dM!. ,-unw.gwig )li'W1'b unl»k. mct"rN1unn11ti hak J15a5l Oranlil, \n.ir1 kL�m 
1imbal b� ACttJJ. mcnjnd1 iug11.,'I Pfm�nnmh unruk mcl\ghciCTrultl, 
melir.1.hin:gi, 1-ncncpl.;nn. �n me:m•juQnnyn... 

Pasel 70 

Dal.Jun mcn;11l1nua hak dJlil kebC!bu.nn.ny11. setup ora� wlljib 1utu.h.tk. 
•(:n,1d.H pc:mb::11111�1D1 y1rng. due.mpka[l cteh Uoda.o.g-u11l.11m� dt;:ne_an 
rnt::�sud umwi: mct1.Jo.D1111 raigaku.an � pcngh(mnar:an 1ulll hn.k d.in 
k1c:beb�n ornng ,a.ln ti.an unrnk memenuhl runturu.n y,mQ -.d1l it,ClliUJ1j 
dongn.n penlmbrmgan rno111l, �IUIQ, Jun lle,t:!nlb.tn urnum d.a.t1u11 
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suatu masyarakat demokratis. 

BABY 
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAW AB PEMERINTAH 

Pasal 71 

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, 
menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam 
Undang-undang mi, peraturan perundnag-undangan lain, dan hukum 
intemasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara 
Republik Indonesia . 

Pasal 72 

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 71 ,  meliputi langkah implementasi yang efektif dalam 
bidang hukum, politik, ekonorm, sosial, budaya, pertahanan keamanan 
negara, dan bidang lain. 

BABY! 
PEMBAT ASAN DAN LARANGAN 

Pasal 73 

Hak dan kebebasan yang diatur dalam Undang-undang ini hanya dapat 
dibat:asi oleh dan berdasarkan undang-undang, semata-mata untuk 
menjamin pengakuan dan penghonnatan terhadap hak asasi manusia 
serta kcbebasan dasar orang lain, kesusilaan, keteniban umum, dan 
kepentingan bangsa. 

Pasal 74 

Trdak satu ketentuanpun dalam Undang-undang mi boleh diartikan 
bahwa Pemerintah, partai, golongan atau pihak manapun dibenarkan 
mengurangt, merusak, atau menghapuskan hak asasi manusia atau 
kebebasan dasar yang diatur dalam Undang-undang ini 

BAB VII 
KOMIS! NASIONAL HAK ASASI MANUSIA 

Pasal 75 

Komnas HAM bertujuan : 

a. mengembangkan kondrsi yang konduksif bagi pelaksanaan hak asasi 
manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan 
Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak 
Asasi Manusia; dan 
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b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak. asasi manusia guna 
berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan 
kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan . 

Pasal 76 

(1) Untuk. mencapai tujuannya, Komnas HAM melaksanakan fungsi 
pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, clan mediasi 
tantang hak asasi manusia 

(2) Komnas HAM beranggotakan tokoh masyarakat yang profesional, 
berdedikasi clan berintegritas tinggi, menghayati cita-cita negara 
hukum dan negara kesejahteraan yang berintikan keadilan, 
menghonnati hak asasi manusia clan kewajibe.n dasar manusia . 

(3) Komnas HAM berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia. 

(4) Perwak.ilan Komnas HAM dapat didirikan di daerah. 

Pasal 77 

Komnas HAM berasaskan Pancasila 

Pasal 78 

(1) Komnas HAM mempunyai kelengkapan yang terdiri dari: 

a. sidang paripuma; dan 

b, sub kormsi. 

(2) Komnas HAM mempunyai sebuah Sekretariat Jenderal sebagai 
unsur palayanan. 

Pasal 79 

( 1) Sidang Paripuma adalah pemegang kekuasaan tertinggi Komnas 
HAM. 

(2) Sidang Paripuma terdiri dari seluruh anggota Komnas HAM. 

(3) Sidang Paripuma menetapkan Peraturan Tata Tertib, Program Kerja, 
dan Mekanisme Kerja Komnas HAM. 

Pasal 80 

(1) Pelaksanaan kegiatan Komnas HAM dilakukan oleh Subkomisi 

(2) Ketentuan mengenai Subkomisi diatur dalam Peraturan Tata Tertib 
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KomnasHAM. 

Pasal 81 

(I) Sekretariat Jenderal memberikan pelayanan administratif bagi 
pelaksanaan kegiatan Komnas HAM . 

(2) Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jendcral dengan 
dibantu oleh unit kerja dalam bantuk biro-biro. 

(3) Sekretaris Jenderal dijabat oleh seorang Pegawai Negeri yang bukan 
anggota Komnas HAM . 

( 4) Sekretaris Jenderal diusulkan oleh Sidang Paripuma clan ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden. 

(5) Kedudukan, tugas, tanggung jawab, clan susunan organisasi 
Sekretariat Jenderal ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 

Pasal 82 

Ketentuan mengenai Sidang Paripuma dan Sub Komisi ditetapkan lebih 
lanjut dalam Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. 

Pasal 83 

(I)Anggota Komnas HAM berjumlab 35 (tiga puluh lima) orang yang 
dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
berdasarkan usulan Komnas HAM dan diresmikan oleh Presiden 
selaku Kepala Negara. 

(2) Komnas HAM dipimpin oleh seonmg Ketua dan 2 (dua) orang 
Wakil Ketua. 

(3) Ketua dan Wak.il Ketua Komnas HAM dipilih oleh dan dari 
Anggota. 

(4) Masa jabatan keanggotaan Komnas HAM selama 5 (lima) tahun clan 

setelah berakhir dapat diangkat kembali hanya untuk l (satu) kali 
masa jabatan. 

Pasal 84 

Yang dapat diangkat menjadi anggota Komnas HAM adalah Warga 
Negara Indonesia yang : 

a. memiliki pengalaman dalam upaya menunjukan dan melindungi 
orang atau kelompok yang dialanggar hak asasi manusianya; 

b. berpengalaman sebagai hakim, jaksa, polisi, pengacara, atau 
pengemban profesi hukum lainnya; 
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e, berpengalaman di bidang legeslatif, eksekutif, dan lembaga tinggi 
negara; atau 

d. merupakan tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga 
swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi 

Pasal 85 

(1) Pemberhentian anggota Komnas HAM dilakukan berdasarkan 
keputusan Sidang Paripuma dan diberitahukan kepada Dewan 
Pcrwakilan Rakyat Republik Indonesia serta ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden . 

(2) Anggota Komnas HAM berhenti antarwaktu sebagai anggota 
karena: 

a. meninggal dunia; 

b. atas permintaan sendiri; 

c. sakit jasmani atau rohani yang mengakibatkan anggota tidak 
dapat menjalankan tugas selama (satu) tahun secara 
terus-menerus; 

d. dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan; 
atau 

e. melakukan perbuatan tercela dan atau hal-hal lain yang diputus 
oleh Sidang Paripuma karena mencemarkan martabat dan 
reputasi, dan atau mengurangi kernandirian dan kredibilitas 
KomnasHAM. 

Pasal 86 

Ketentuan mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, serta 
pemberhennan keanggotaan dan pimpinan Komnas HAM diretapkan 
dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM. 

Pasal 87 

(I) Setiap anggota Komnas HAM berkewajtban : 

a, menaati ketentuan peratuan perundang-undangan yang berlaku 
dan keputusan Komnas HAM; 

b. berpartisipasr secara aktif dan sungguh sungguh untuk 
tercapainya tujuan Komnas HAM; clan 

c menjaga kerahasiaan keterangan yang karena sifatnya merupakan 
rahasia Komnas HAM yang diperoleh berdasarkan 
kedudukannya sebagai anggota. 

(2) Setiap Anggota Komnas HAM berhak: 
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a. menyampaikan usulan dan pendapat kepada Sidang Paripuma 
dan Subkomisi; 

b, memberikan suara dalam pengambilan keputusan Sidang 
Paripuma dan Subkomisi; 

e, mengajukan dan memilih cal on Ketua dan W akil Ketua Komnas 
HAM dalam Sidang Paripuma; dan 

d. mengajukan bakal calon Anggota Komnas HAM dalam Sidang 
Paripuma untuk pergantian periodik dan antarwaktu. 

Pasal 88 

Ketentuan lebih lanjul mengenai kewajiban dan hak Anggota Komnas 
HAM serta tata cara pe\aksanaannya ditetapkan dengan Peraruran Tata 
Tertib Komnas HAM. 

Pasal 89 

(I) Untuk me\aksanakan fungsi Komnas HAM dalam pengkajian dan 
penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM 
bertugas dan berwenang melakukan: 

a. pengkajian dan penelitian berbagai instrumen intemasional hak 
asasi manusia dengan tujuan mernberikan saran-saran mengenai 
kemungkinan aksesi dan atau ratifikasi: 

b. pengkajian dan penelitian berbagai peratuan 
penmdang-undangan untuk memberikan rekomendasi mengenai 
pembentukan, perubahan, dan pencabutan peraturan 
perundnag-undangan yang berkaitan dengan hak asesr manusia; 

c penerbitan basil pengkajian dan penelitian; 

d studi kepustakaan, studi lapangan dan studi banding di negara 
lam mengenai hak asasi manusra: 

e. pembahasan berbagai masalah yang berkartan dengan 
perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asast manusia; dan 

f kerjasama pengkajlan dan penehtian dengan organlsasi, lembaga 
atau pihak lainnya, baik tingkat nasronal, regional, meupun 
intemasional dalam bidang hak asasi manusia . 

(2) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam penyuluhan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan 
berwenang rnelakukan : 

a. penyebarluasan wawasan mengenai hak asasi manusia kepada 
masyarakat Indonesia; 

b. upaya peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak asasi 
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manusia melalui lembaga pendidikan formal dan non-formal 
serta berbagai kalangan lainnya; dan 

c kerjasama dengan organisasi, lcmbaga atau pihak lainnya, baik di 
tingkat nasional, regional, maupun internasronal dalam bidang 
hak. asasi manusia . 

(3) Untuk melaksanakan fungsi Komnas HAM dalam pemantauan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan 
berwenang melakukan: 

a. pengamatan pelaksanaan hak asasi manusia dan penyusunan 
laporan hasil pengamatan rersebut; 

b, penyelidikan dan pemeriksaan terhadap peristiwa yang timbul 
dalam masyarakat yang berdasarkan sifat atau lingkupaya patut 
diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia; 

c pemanggilan kepada pihak pengadu atau korban maupun pihak 
yang dilakukan untuk dimintai dan didengar keterangannya; 

d. pemanggilan saksi untuk diminta didengar kcsaksiannya, dan 
kepada saksi pengadu diminta menyerahkan bukti yang 
diperlukan; 

e: pcninjauan di tempat kejadian dan tempat kcjadian dan tempat 
lainnya yang dianggap perlu; 

f. pemanggilan terhadap pihak terkait untuk memberikan 
keterangan secara tertulis atau menyerahkan dokumen yang 
diperlukan sesuai dengan aslinya dengan pcrsetujuan Ketua 
Pengadilan; 

g. pemeriksaan setempat terhadap rumah, pekarangan, bangunan, 
dan tempat-tempat lainnya yang diduduki atau dimililo pihak 
tertentu dengan persetujuan Ketua Pengadilan; dan 

h. pemberian pendapat berdasarkan perserujuan Ketua Pengadilan 
terhadap perkara tertentu yang sedang dalam proses peradilan, 
bilamana dalam perkara tersebut rerdapat pelanggaran hak asasr 
rnanusia dalam masalah publik dan acara pcmcriksaan oleh 
pengadilan yang kernudran pendapat Komnas HAM tersebut 
wajib diberitahukan oleh hakim kepada para pihak 

(4) Untuk melaksanakan fungsr Komnas HAM dalam mediasi 
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Komnas HAM bertugas dan 
berwenang melakukan : 

a. perdamaian kedua belah pihak; 

b. penyelesaran perkara mclalui cara konsultasi, negosiasi, medrasr, 
konsiliasi, dan pcnilaian ahli; 



• 

• 

• 

• 

• 

PRESIDEN 

REPUBLJK INDONESIA 

- 24 · 

C. pemberian saran kepada para pihak untuk menyelesaikan 
sengketa melalui pengadilan; 

d.. penyampaian rekomendasi atas suatu 
asasi manusia kepada Pemerintah 
penyelesarnnnya; dan 

e. penyampaian rekomendasi atas suatu kasus pelanggaran hak 
asasi manusia kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia untuk ditindaklanjuti. 

Pasal 90 

(1) Setiap orang dan atau sekelompok orang yang memiliki alasan kuat 
bahwa hale asasinya telah dilanggar dapat mengajukan laporan dan 
pengaduan lisan atau tertulis pada Komnas HAM. 

(2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai 
dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal 
yangjelas tentang materi yang diadukan 

(3) Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan 
harus disertai dengan perserujuan dari pihak. yang hak asasinya 
dilanggar sebagai korban, kecuali untuk pelanggaran hak asasi 
manusra tertentu berdasarkan pertimbangan Komnas HAM . 

( 4) Pengaduan pelanggaran hak asasr manusia sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (3) meliputi pula pengaduan melalui perwakilan 
mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang dialami oleh 
kelompok masyarakat. 

Pasal 91 

(I)  Pemeriksaan atas pengaduan kepada Komnas HAM tidak dilakukan 
dihentikan apabila: 

a. ndak memihkr bukti awal yang memadai; 

b materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak asasi manusia; 

c pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau temyata tidak ada 
kesungguhan dari pengadu; 

d. terdapat upaya hukum yang lebih efeknf bagi penyelesaian 
materi pengaduan; atau 

e. sedang berlangsung penyelesaian melalui upaya hukum yang 
tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

(2) Mekanisme pelaksanaan kewenangan untuk tidak melakukan atau 
menghentikan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

kasus pelanggaran hak 
untuk dnindaklanjuti 
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ditetapkan dengan Peraturan Tata Tertib Komnas HAM . 

Pasal 92 

(I) Dal am hal tertentu dan bi la dipandang perlu, guna melindungi 
kepentingan dan hak asasi yang bersangkutan atau terwujudnya 
penyelesaian terhadap masalah yang ada, Komnas HAM dapat 
menetapkan untuk merahasiakan identitas pengadu, dan pemberi 
keterangan atau bukti lainnya serta pihak yang terkait dengan materi 
aduan atau pemantauan. 

(2) Komnas HAM dapat menetapkan untuk merahasiakan atau 
membatasi penyebarluasan suatu keterangan atau bukti lain yang 
diperoleh Komnas HAM, yang berkaitan dengan materi pengaduan 
atau pemantauan. 

(3) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada 
pertimbangan bahwa penyebarluasan keterangan atau bukti lainnya 
tersebut dapat: 

a. membahayakan keamanan dan keselamatan negara; 

b. membahayakan keselamatan dan ketertiban umum; 

c, membahayakan keselarnaran perorangan; 

d. mencemarkan rahasia negara atau hal-hal yang wajib 
drrahasiakan dalam proses pengambilan keputusan Pemerintah; 

f. membocorkan hal-hal yang wajib dirahasiakan dalam proses 
penyidikan, penuntutan, dan persidangan suatu perkara pidana. 

g menghambat terwujudnya penyelesaian terhadap masalah yang 
ada; atau 

h. membocorkan hal-hal yang termasuk dalam rahasia dagang. 

Pasal 93 

Pemeriksaan pelanggaran hak asasi manusia dilakukan secara terturup, 
kecuali ditentukan lain oleh Komnas HAM . 

Pasal 94 

( I)  Pihak pengadu, korban, saksi, dan atau pihak lainnya yang terkait 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (3) huruf c den d, wajib 
memenuhi pennintaan Komnas HAM. 

(2) Apabila kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak 
dipenuhi oleh pihak lain yang bersangkutan, maka bagi mereka 
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berlaku ketentuan Pasal 95. 

Pasal 95 

Apabila seseorang yang dipanggil tidak datang menghadap atau 
menolak memberikan keterangannya, Komnas HAM dapat meminta 
bantuan Ketua Pengadilan untuk pemenuhan panggilan secara paksa 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 96 

(1) Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (4) huruf a 
dan b, dilakukan oleh Anggota Komnas HAM yang ditunjuk sebagai 
mediator. 

(2) Penyelesaian yang dtcapai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
berupa kesepakatan secara tertulis dan ditandatangani oleh para 
pihak dan dikukuhkan oleh mediator. 

(3) Kesepakatan tertulis sebagaimana dunaksud dalam ayat (2) 
merupakan keputusan mediasi yang mengikat secara hukum dan 
berlaku sebagai alat bukti yang sah. 

(4) Apabila keputusan medrasi tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak 
dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan tersebur, 
maka pihak lainnya dapat dimintakan kepada Pengadilan Negeri 
setempat agar keputusan tersebut dinyatakan dapat dilaksanakan 
dengan pembubuhan kalimat "Demi Keadilan Berdasarkan 
Ketuhanan Yang Maha Esa". 

(5) Pengadilan tidak dapat menolak pennintaan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (4). 

Pasa\ 97 

Komnas HAM wajib menyampaikan laporan tahunan tentang 
pelaksanaan fungst, tugas, dan wewenangnya, serta kondrsi hak asasi 
manusia, dan perkara-perkara yang ditanganinya kepada Dewan 
Perwakrlan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden dengan tembusan 
kepada Mahkamah Agung . 

Pasa\ 98 

Anggaran Komnas HAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. 

Pasal 99 
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Ketentuan dan tata cars pclaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang serta 
kegiatan Komnas HAM diatur lebih lanjut dalam Peratun.n Tata Tertib 
KomnasHAM. 

BAB VIII 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 100 

Setiap 011U1g, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, 
Jembaga swadaya m.asyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnye, 
bcrhak berpartisipasi dalam pcrlindungan, peoegakan, dan pemajuan 
hale. asasi manusia. 

Pasal IOI 

Sct.u,.p CGU1S, lcc,\on1(Juk, tirpniwi palltllc.. ar.i;1ml,a,.o1f ltW'yltll.ltm:, 
lcmbilg4 iWlid.aya mBS)ICUukPl, 11Lau tmb'®I �mlllif.RT11.k.rUan Wnnym, 
bcrh11..lc meiiy1.1mpaib.n 14tp0Wl llt:n.1. �adin11 pi:\&n,g.sWiln Mk 111�1i 
lllimll..Sl:i kc.�111 K.CHTinns HAM llaU l� lu.ln )l'WL.M: baweruin� 
dalam rnnsk:i perlint.hmsnn p0t1i;:gaklll,

1 
da11 p,:ma.juaa ha.I: 11sasl 

manusra. 

Pasal 102 

Sou,p ""'"JI. kclau,pa•, OfiMl,ni pelnik, OIJr'UldMl =.,.1u,,, 
kimbil;ga 11�)'11 nw.y.11.r11bn., 1:nau lcmh!J.Sh krnl.ll.$)'1rabt.1a 1alnn)'ll, 
bt=rlw- wicuk. mcngajub..n u:rul1u1 rnartgenhi pcrufTI011lt1 dan 'kc.Dijakrm 
:,-1my berbll.tin. denpn Mk. asiul 1TW1Wili kqni.dm KanuW: I lAM drrn 

•11111 kmbaiga ,lamnya. 

Pasal 103 

5C"trap DTILlt.&, kciompolc:, c,rpnl!llQt pohtil::, arpnl-ftlli mlt!)--a.nd:.a.l-. 
l�mbu.l,tB .,11wada.)'n ma�l'llkal, p�1,1nn�n ting,gi, lc:mhng.D !itudl, 11t1.1u 
lor.\\:ia� kt:IITIM)'wium.i:JJn. llinn)'.u... bu.i�· M:l:Dl1 :s�in--fiem:l.trf m1mpun 

bck.t-1)11 um.., dc-iami Komiw HAM d111p.n.1 md.aJ.u.lcru, pcnt:l:itill.O., 
pt:M!dibn d111 pcnyebarfLWall inf�( mc.C\.1,,"eru.ti lui.k ll;Sl&Si m.--uw;m. 

BABIX 
PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA 

Pasal 104 

(I) Unruk mcngadili pelanggaran hak asasi manusia yang bcrat dibentuk 
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Pengadilan Hak Asasi Manusia di lmgkungan Pengadilan Umum. 

(2) Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) dibentuk dengan 
undang-undang dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun. 

(3) Sebelum terbentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2), maka kasus-kasus pelanggaran hak asasi 
manusia sebagaimana dlmaksud dalam ayat (1) diadili oleh 
pengadilan yang berwenang. 

BABIX 

K.ETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 105 

(I) Segala ketentuan mengenai hak asasi manusia yang diatur dalam 
peraturan perundang-undangan lam dinyatakan tetap berlaku 
sepanjang tidak diatur dengan Undang-undang ini. 

(2) Pada saat berlakunya Undang-undang ini: 

a. Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Keputusan Prcsiden 
Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi 
Manusia dinyatakan sebagai Komnas HAM menurut 
Undang-undang ini; 

b. Ketua, Wakil Kerua, dan Anggota Komnas HAM masih tetap 
menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya, berdasarkan 
Undang-undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Komnas 
HAM yang baru; dan 

c. semua permasa\ahan yang sedang ditangani oleh Komnas HAM 
tetap dinyatakan penyelesaiannya berdasarkan Undang-undang 
IIll. 

(3) Dalam waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya 
Undang-undang ini susunan organisasi, keanggotaan, tugas dan 
wewenang sena tata tertib Komnas HAM harus disesuaikan dengan 
Undang-undang ini. 

BABXI 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 106 

Undang-undang ini mular berlaku pada tanggal diundangkan . 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
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Menimbang 

PRESIOEN 

H(PUBLII'<. INOONESIA. 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 8 TAHUN 2016 

TENTANC 

PENYANDANG DISABILITAS 

DENCAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menjamin kelangsungan hidup setiap warga negara, 

termasuk para penyandang disabilitas yang 

mempunyai kedudukan hukum dan m.emil..iki hak 

asasi manusia yang sama sebagai Warga Negara 

Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan 

dari warga negara dan masyarakat Indonesia 

merupakan amanah dan ka.runia Tuhan Yang Maha 

Esa, untuk hidup maju dan berkcmbang secara adil 

dan bermartabat; 

b. bahwa sebagian besar penyandang disabilitas di 

Indonesia hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, 

dan/ a tau miskin disebabkan masih adanya 

pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan 

atau penghilangan hak penyandang disabilitas; 

bahwa untuk mewujudkan kesamaan hak dan 

kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju 

kehidupan yang sejahtera, rnandrri, dan tanpa 

diskriminasi diperlukan peraturan perundang 

undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya; 

d. bahwa Undang-Undang Nomor 4 Tahun l 997 tentang 

Penyanda.ng Cacat, sudah tidak sesuai lagi denga.n 

paradigma kebutuhan penyandang disabilitas 

sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang 

baru, 

e. bahwa. 

c. 
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e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf 

d, perlu membentuk Undang-Undang tentang 

Penyandang Disabilitas; 

Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28H ayat (2), Pasal 281 ayat {I), 

ayat (2), eyat (4), ayat {SJ, dan Pasal 28J Undang-Undang 

Dasar Negara Rcpublik Indonesia Tahun 1945; 

Dengan Pcrsetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 

• 
Menctapkan UNDANG-UNDANG 

DISABILITAS. 

TENTANG PENYANDANG 

• 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1 Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang 

mcngalami keterbatasan fisik, intclektual, mental, 

dan/atau scnsorik dalam jangka waktu lama yang 

dalam bcrinteraksi dengan lingkungan dapat 

mcngalami hambatan dan kesulitan untuk 

berpartisipasi secara penuh dan efektif dcngan warga 

negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. 

2. Kcsamaan 
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2. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang 

memberikan peluang dan/ atau menyediakan akses 

kepada Penyandang Disabihtas untuk menyalurkan 

potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara 

dan masyarakat. 

3 Diskriminasi adalah setiap pembedaan, pengecualian 

pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar 

disabilitas yang bennaksud atau berdampak pada 

pembatasan atau peniadaan pengalruan, penikmatan, 

atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. 

4. Penghonnatan adalah sikap rnenghargai atau 

menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan 

segala hak yang melekat tanpa berkurang. 

5. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara 

sadar untuk melindungi, mengayomi, dan 

memperkuat hak Penyandang Disabilitas. 

6. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk 

memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak 

Penyandang Disabilitas. 

7. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan 

keberadaan Penyandang Disabilitas dalarn bentuk 

penumbuhan iklim dan pengembangan µotensi 

sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi 

individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang 

tangguh dan mandiri 

8 Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan 

untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan 

Kesamaan Kesempatan. 

9 Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan 

penyesuruan yang tepat dan diperlukan untuk 

menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak 

asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk 

Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan. 

10 . Alat . .  
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10. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu 

kemandirian Penyandang Disabilitas 

melakukan kegiatan sehari-hari. 

11 .  Alat Bantu Kesehatan adalah benda yang berfungsi 

mengoptimalkan fungsi anggota tubuh Penyandang 

Disabilitas berdasarkan rekomendasi dari tenaga 

medis. 

12 Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang 

d.iberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, 

dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas 

berdasarkan kebijakan Pemerintah clan Pemerintah 

Daerah. 

13. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian 

kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

14. Unit Layanan Disabilitas adalah bagian dari satu 

institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai 

penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang 

Disabilitas, 

dalam 

15 Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, 

atau badan lainnya yang pengusaha, badan hukum, 

• 

• 

mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah 

atau imbalan dalam bentuk lain 

16. Komisr Nasional Disabilitas yang selanjutnya 

disingkat KND adalah lembaga nonstruktural yang 

bersifat independen 

17. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau 

korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang 

tidak berbadan hukum. 

18. Pemerintah . .  
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18. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut 

Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang 

memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik 

Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan 

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang 

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

19. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang 

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 

menjadi kewenangan daerah otonom. 

20. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan 

urusan pemerinta.han di bidang sosial. 

Pasal 2 

• 

• 

• 

• 

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang 

Disabilitas berasaskan: 

a. Penghonnatan terhadap martabat; 

b. otonomi individu; 

c. tanpa Diskriminasi; 

d. partisipasi perruh; 

e. keragaman manusia dan kemanusiaan; 

f Kesamaan Kesempatan; 

g kesetaraan; 

h Aksesibilitas; 
kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; 

J, inklusif; dan 
k perlakuan khusus dan Pelindungan lebih . 

Pasal 3 . 
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Pasa1 3 

• 

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang 

Disabilitas bertujuan: 

a. mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, 

dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan 

dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan 

setara; 

b. menjamin 

Pelindungan, 

upaya Penghonnatan, pemajuan, 

dan Pemenuhan hak sebagai martabat 

• 

• 

yang melekat pada diri Penyandang Disabiiitas ; 

c. mewujudkan tara.f kehidupan Penyandang Disabilitas 

yang lebrh berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, 

mandiri, serta bermartabat; 

d. melindungr Penyandang Disabilitas dari penelantaran 

dan eksploitasi, pelecehan clan sega1a tindakan 

diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; 

dan 

e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, 

pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak 

Penyandang Disabilrtas untuk mengembangkan diri 

serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuar 

bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, 

berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, 

leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek 

kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat 

BAB II 

RAGAM PENYANDANG DISABILITAS 

Pasal 4 

(1 )  Ragam Penyandang Disabilitas meliputi: 

a Penyandang Disabihtas fisik; 

b. Penyandang Disabilitas intelektual; 

c. Penyandang . .  _  
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c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau 

d. Penyandang Disabilitas sensorik. 

(2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagairnana 
dimaksud pada ayat (1) dapat dialarni secara tunggal, 

ganda, atau multi dala.m jangka waktu lama yang 
ditetapkan oleh tenaga med.is sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB lJI 

HAK PENYANDANG DISABILITAS 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 5 

(!) Penyandang Disabilitas memiliki hak: 

a. hid up; 

b. bebas dari stigma; 

c. privasi; 

d. keadilan dan perlindungan hukum; 

e. pendidikan; 

f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; 

s kesehatan; 

h. politik; 

I. keagamaan; 

J keolahragaan; 

k . kebudayaan dan pariwisata; 

I kesejahteraan sosial; 

m. Aksesibilitas; 

n. Pelayanan Publik; 

o. Pelindungan dari bencana; 

p. habilitasi dan rehabilitasi; 

q. Konsesi; 

r. pendataan . .  
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r. pendataan; 
s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam 

masyarakat; 
t berekspresi, berkomumkasi, dan memperoleh 

infonnasi; 
u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan 
v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penela.ntaran, 

penyiksaan, dan eksploitasi. 
(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan 

disabilitas memiliki hale: 
a atas kesehatan reproduksi; 
b. menerima a tau rnenolak penggunaan alat 

kontrasepsi: 
c. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan 

Diskriminasi berlapis; dan 
d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari 

tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan 

eksploitasi seksual. 
(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas 

memiliki hak: 

a. mendapatkan Pelindungan khusus dari 

Diskriminasi, penelantaran, pelecehan. 

eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan 

seksual; 

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan 

keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh 

kembang secara optimal; 
c. dilindungi kepentmgannya dalam pengambilan 

keputusan; 
d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan 

martabat dan hak anak; 

e. Pemenuhan kebutuhan khusus; 

f. perlakuan . 
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f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk 

mencapai integrasi sosial dan pengembangan 

individu; clan 

g.. mendapatkan pendampingan sosial. 

Bagian Kedua 

Hak Hidup 

Pasal6 

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 

a. atas Penghorrnatan integritas; 

b. tidak dirampas nyawanya; 

c. mendapatkan perawatan clan pengasuhan yang 

menjamin kelangsungan hidupnya; 

d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, 

dan pengucilan; 

e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; 

dan 

f. bebas dari penyiksaan, perlakuan clan penghukuman 

lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan 

martabat manusia. 

Bagian Ketiga 

Hale Bebas dari Stigma 

Pasal 7 

Hale bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas 

meliputi hale bebas dari pelecehan, penghinaan, dan 

pelabelan negatif terkait kond.isi disabilitasnya . 

Bagian . . .  
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Bagian Keempat 

Hale Privasi 

Pasal 8 

Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak: 

a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut 

dan mernperoleh perlalruan serta Pelindungan yang 

sama sesuai dengan martabat manusia di depan 

umum; 

b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan 

keturunan melalui perkawinan yang sah; 

c. Penghormatan rumah dan keluarga; 

d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi 

dan keluarga; clan 

e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat 

menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, 

termasuk data dan informasi kesehatan. 

Bagian Kelima 

Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum 

Pasal 9 

Hak keadilan dan perlindungan hukum untuk 

Penyandang Disabilitas rneliputi hak: 

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; 

b. diakui sebagai subjek hukum; 

c. memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak. 

bergerak; 

d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk 

orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan 

keuangan; 

e. memperoleh akses terhadap 

perbankan dan nonperbankan; 

f. memperoleh . 

pelayanan jasa 
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dalam Aksesibilitas r memperoleh penyediaan 

pelayanan peradilan; 

g. atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, 

penganiayaan, Diskriminasi, dan/atau perampasan 

at.au pengambilalihan hak milik; 

h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili 

kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan 

L 

di luar pengadilan; dan 

dilindungi hak kekayaan intelektualnya. 

• 

Bagian Keenam 

Hak Pendidikan 

Pasal 10 

• 
• 

Hak pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 

hale: 

a. mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan 

pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan secara inklusif clan khusus; 

b. mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi 

pend.idik atau tenaga kependidikan pada satuan 

pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan; 

c. mempunyai Kesamaan Kesempatan sebagai 

penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satua.n 

pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang 

pendidikan; dan 

d. mendapatkan Ak.omodasi yang Layak sebagai peserta 

didik . 

• 

Bagi an 
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Bagian Ketujuh 
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, 

dan Koperasi 

Pasal 11 

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk. 

Penyandang Disabil.itas meliputi hak: 
a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh 

Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa 

Dislaiminasi; 
b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja 

yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis 

pekerjaan dan tanggung jawab yang sama; 

c. memperoleh Akomodasi yang La.yak dalam pekerjaan; 
d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas; 

e. mendapatkan program kembali bekerja; 
f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan 

bermartabat; 
g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan 

jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat 

di dalamnya; clan 

• 

h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan 
wiraswasta, pengembangan koperasi, dan 

usaha sendiri. 

Bagian Kedelapan 

Hak Kesehatan 

Pasal 12 

sendiri, 

memulai 

• 

Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 

hak: 

a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah 

diakses dalam pelayanan kesehatan; 

b. memperoleh . 
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b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas 

sumber daya di bidang kesehatan; 

c memperoleh kesarnaan dan kesempatan pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau; 

d. memperoleh kesarnaan dan kesempatan secara 

mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri 

pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya; 

e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan 

kebutuhannya; 

f. mernperoleh obat yang bermutu dengan efek samping 
yang rendah; 

g. memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan 

medis; dan 

h, memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan 

pengemba.ngan kesehatan yang mengikutsertakan 
manusia sebagai subjek. 

Bagian Kesembilan 

Hak Politik 

Pasal 13 

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas mehputi hak: 

a. memilih dan dipilih dalam jabatan publik; 

b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun 
lisan; 

c. memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi 

peserta dalam pemilihan umum; 

d. membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus 

organisasi masyarakat dan/ a tau partai politik; 

e. mernbentuk dan bergabung dalam organisasi 

Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili 

Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, 
dan internasional; 

f. berperan . 
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( berperan serta sccara aktif dalam sistcm pemilihan 

umum pada semua tahap den/ atau bagian 

penyelenggaraannya; 

g. memperoleh Aksesibilitas pada sarans dan prasarana 

penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan 

gubemur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala 

desa atau nama lain; dan 

h. memperoleh pendidikan politik. 

• 

Bagian Kesepuluh 

Hak Keagamaan 

Pasal 14 

• 

• 

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 

hak: 

a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan 

beribadat menurut agarna dan kepercayaannya; 

b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan 

tempat peribadatan; 

dan lektur keagamaan 

berdasarkan diakses 

c. mendapatkan kitab suci 

lainnya yang mudah 

kcbutuhannya; 

d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan 

pada saat menjalankan rbadat menurut agama dan 

kepercayaannya; dan 

e. berperan aktif dala.m organisasi keagamaan. 

Bagian Kesebelas 

Ha.k Keolahragaan 

Pasal 15 

Hak keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 

hak: 

a. melakukan . 
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a. melakukan kegiatan keolahragaan; 

b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam 

kegiatan keolahragaan; 

c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan; 

d. memperoleh saran.a dan prasarana keolahragaan yang 

mudah diakses; 

e. memilih dan mengikutijenis atau cabang olahraga; 

f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, 

pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan: 

g. menjadi pelaku keolahragaan; 

h. mengembangkan industri keolahragaan; dan 

i. meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di 

semua tingkatan. 

Bagian Kedua Belas 

Hak Kebudayaan dan Pariwisata 

Pasal 16 

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang 

Disabilitas meliputi hale: 

a memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk 

berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan 

budaya; 

b. memperoleh Kesamaan Keeempatan untuk 

melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha 

pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau 

berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan 

c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, 

perlakuan, dan Akomodasi yang La.yak sesuai dengan 

kebutuhannya sebagai wisatawan . 

Bagian. 
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Bagi.an Ketiga Belas 

Hale Kesejahteraan Sosial 

Pasal 17 

Hak keseJahteraan sosial untuk Penyandang Disabilitas 

meliputi hak rehabilitasi sosial, jaminan aosial, 

pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. 

Bagi.an Keempat Belas 

Hak Ak:sesibilitas 

Pasal 18 

Hak Aksesibllitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi 

hak: 

a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan 

fasilita:s publilc; dan 

b. mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk 

Aksesibilitas bagi individu. 

Bagi.an Keli.ma Belas 

Hak Pelayanan Publik 

Pasal 19 

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas 

meliputi hak: 

a. memperoleh Akomodasi yang Layak dalam Pelayanan 

Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa 

Oiskriminasi; dan 

b. pendampingan, penerjemahan, dan penyectiaan 

fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan 

publik tanpa tamba.han biaya. 

Bagi.an . . .  
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Bagian Keenam Belas 

Hak Pelindungan dari Bencana 

Pasal 20 

Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang 

Disabilitas meliputi hale 

a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan 

adanya bencana; 

b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan 

risiko bencana; 

c. mendapatka.n prioritas dalam proses penyelamatan 

dan evakuasi dalam keadaan bencana; 

d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan 

evakuasi yang mudah diakses; dan 

e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang 

mudah diakses di lokasi pengungsian . 

Bagian Ketujuh Belas 

Hak Habilitasi dan Rehabilitasi 

Pasal 21 

Hale habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang 

Disabilitas meliputi hak: 

a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini 

dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan; 

b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; 

dan 

c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak 

merendahkan martabat manusia. 

Bagian _ 
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Bagian Kedelapan Belas 

Hale Pendataan 

Pasal 22 

Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi 

hak: 

a. didata sebagai penduduk dengan d.isabilitas dalam 

kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; 

b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan 

c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas. 

Bagian Kesembilan Belas 

Hale Hidup Secara Mandiri 

dan Dilibatkan dalam Masyarakat 

Pasal 23 

Hak hidup secara mandiri dan dilibatk:an dalam 

masyarakat untuk Penyandang Disabilitas meliputi hale: 

a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan 

kemudahan untuk mendapatkan akses; 

b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di 

tengah masyarakat; 

c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk 

hidup secara mandiri; 

d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk 

menetapkan tempat tinggal dan/ atau pengasuhan 

keluarga atau keluarga pengganti; 

e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang 

diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, 

maupun dalam masyarakat; dan 

f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan 

serta dalam kehidupan bermasyarakat. 

Bagian . .  
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Bagi.an Kedua Puluh 

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, 

dan Memperoleh Informasi 

Pasal 24 

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh 

informasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hale: 

a. merniliki kebebasan berekspresi dan berpendapat; 

b. mendapatkan infonnasi clan berkomunikasi melalui 

media yang mudah diaksee; dan 

c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan 

komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan 

komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi . 

Bagian Kedua Puluh Satu 

Hak Kewarganegaraan 

Pasal 25 

Hak kewarganegaraan untuk Penyandang Disabilitas 

meliputi hak: 

a. berpindah, mempertahankan, atau memperoleh 

kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen 

kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; dan 

c. keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan . 

Bagian. 
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Bagian Kedua Puluh Dua 

Hak Bebas dari Diskriminasi, Penelantaran, 

Penyiksaan, dan Eksploitasi 

Pasal 26 

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, 

dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi 

hale 

a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan 

berkeluarga, bermasyarakat, dan bemegara tanpa 

rasa takut; dan 

b. mendapatkan Pelindungan dari segala bentuk 

kekerasan fisi.k, psikis, ekonomi, dan seksual . 

BAB IV 

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PELINDUNGAN, 

DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS 

Bagian Kesatu 

Um um 

Pasal 27 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan 

perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang 

pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan 

Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas . 

(2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, 

Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang 

Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

merumuskannya dalam rencana induk. 

(3) Ketentuan . . .  
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(3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, 

dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Bagi.an Kedua 

Keadila.n dan Perlindungan Hukum 

Pasal 28 

Pemetintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin dan 

melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek 

hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sarna 

dengan lainnya . 

Pasal 29 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan 

bantuan hukum kepada Penyandang Disabilitas dalam 

setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak hukum 

dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 30 

(1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang 

Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran 

dari: 

a dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai 

kondisi kesehatan; 

b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi 

kejiwaan; dan/atau 

c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial. 

(2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan 

dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan 

hingga waktu terten tu. 

Pasal 31 
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Pasal 31 

Penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap 

anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada 

orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau 

penerjemah untuk mendampingi anak penyandang 

disabihtas. 

Pasal 32 

Penyandang Disabilitas dapat dinyatakan tidak cakap 

berdasarkan penetapan pengadilan negeri. 

Pasal 33 

(1) Penetapan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud 

daJam Pasal 32 diajukan melalui pennohonan kepada 

pengadilan negeri tempat tinggal Penyandang 

Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Permohonan penetapan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) didasarkan pada alasan yang jelas dan wajib 

menghadirkan atau melamplrkan buktr dari dokter, 

psikolog, dan/atau psik.iater. 

(3) Keluarga Penyandang Drsabilitas berhak menunjuk 

seseorang untuk mewakili kepentingannya pada saat 

Penyandang Disabilitas ditetapkan tidak cakap oleh 

pengadilan negeri. 

(4) Dalam hal seseorang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) ditunjuk mewakili kepentingan Penyandang 

Disabilitas melakukan tindakan yang berdampak 

kepada bertambah, berkurang, atau hilangnya hak 

kepemilikan Penyandang Drsabilitas wajib mendapat 

penetapan dan pengadilan negeri 

Pasal 34 . 
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Pasal 34 

(1) Penetapan pengad.ilan negeri sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 32 dapat dibatalkan. 

(2) Pembatalan penetapan 

sebagaim.ana dim.aksud pada 

pengadilan negeri tempat 

Disabilitas. 

(3) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan oleh Penyandang Disabilitas atau 

keluarganya dengan menghadirkan atau melampirkan 

bukti dari dokter, psikolog, dan/ a tau psikiater bahwa 

yang bersangkutan dinilai mampu clan cakap untuk 

mengambil keputusan. 

Pasal 35 

Proses peradilan pidana bagi Penyandang Disabilitas 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara 

pidana. 

Pasal 36 

(1) Lembaga penegak hukum wajib menyediakan 

Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas 

daJam proses peradilan. 

{2} Ketentuan mengenai Akomodasi yang Layak untuk 

Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan 

sebaga.imana dimaksud pad a ayat ( l) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah . 

Pasal 37 

pengadilan negeri 

ayat (1) diajukan ke 

tinggal Penyandang 

(1) Rumah tahanan negara clan lembaga 

menyediakan Unit Layanan 

(2) Unit . . .  

permasyarakatan wajib 

Disabilitas. 
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(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berfungsi: 

a. menyediakan pelayanan masa adaptasi bagi 

tahanan Penyandang Disabilitas selama 6 (enam) 

bulan; 

b. menyediakan kebutuhan khusus, termasuk obat 

obatan yang melekat pada Penyandang Disabilitas 

dalam masa tahanan dan pembinaan: dan 

c. menyedia.kan layanan rehabilitasi untuk 

• 

• 

• 

• 

Penyandang Disabilitas mental. 

Pasal 38 

Pembantaran terhadap Penyandang Disabilitas mental 

wajib ditempatkan dalam layanan rumah sakit jiwa atau 

pusat rehabilitasi. 

Pasal 39 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan 

sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat 

dan aparatur negara ten tang Pelindungan 

Penyandang Disabilitas. 

(2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat {l} 

meliputi: 

a. pencegahan; 

b. pengenalan tindak pidana; dan 

c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, 

kekerasan, dan pelecehan . 

Bagian. 
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Bagian Ketiga 

Pendidikan 

Pasal 40 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Dae rah wajib 

• 

• 

menyelenggarakan dan/ a tau memfasrlitaei 

pendidikan untuk Penyandang Disabilitas di setiap 

jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan 

kewenangannya. 

(2) Penyelenggaraan dan/ a tau fasilitasi pendidikan 

untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) dilaksanakan dalam sistem pendidikan 

nasional melalui pendidikan ink.lusif dan pendidikan 

khusus. 

(3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib 

mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam 

program wajib belajar 12 (dua belas) tahun. 

(4) Pemerintah Daerah wajib mengutamakan anak 

penyandang disabilitas bersekolah di lokasi yang 

dekat tempat tinggalnya. 

{SJ Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang 

Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk 

mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah 

melalui program kesetaraan. 

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah 

menyediakan beasiswa untuk peserta 

Penyandang Disabilitas berprestasi yang orang tuanya 

tidak mampu membiayai pendidikannya. 

wajib 

didik 

(7) Pemerintah dan Pemerintah Dae rah wajib 

menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari 

Penyandang Disabilitas yang tidak mam.pu membiayai 

pendidikannya 

Pasal 41 
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Pasal 41 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 

menyelenggarakan dan/ atau memfasilitasi 

pendtdikan inklusif dan pend.id.ikan khusus 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) wajib 

memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk 

mcmpelajari keterampilan dasar yang dibutuhkan 

untuk kemandirian dan partisipasi penuh dalarn. 

rnenempuh pendidikan dan pengembangan sosial. 

f2) Keterampilan dasar sebagaima.na dimaksud pada ayat 

(1) meliputi: 

a. keterampilan menulis dan mcmbaca huruf braille 

untuk Penyandang Disabilitas netra; 

b. keterampilan orientasi dan mobilitas; 

c. keterampilan sistem dukungan dan bimbingan 

sesama Penyandang Disabilitas; 

d. keterampilan komunlkasi dalam bentuk, sarana, 

dan format yang bersifat augmentatif dan 

alternatif; dan 

c. keterampilan bahaea isyarat dan pemajuan 

identitas linguistik dari komunitas Penyandang 

Disabilitas rungu. 

Pasal 42 

(1) Pemcrintah Daerah wajib memfasilitasi pcmbentukan 

Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung 

penyclenggaraan pcndidilcan inklusif tingkat dasar 

dan menengah. 

(2) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1) berfungsi: 

a. mcningkatkan . 
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a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di sekolah reguler dalam menangani 

peserta didik Penyandang Disabilitas; 

b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik 

Penyandang Disabilitas untuk mendukung 

kelancaran proses pembelajaran; 

c. mengembangkan program kompensatorik; 

d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu 

yang diperlukan peserta didik Penyandang 

Disabilitas; 

e. melakukan deteksi d.ini dan intervensi dini bagi 

peserta didik dan calon peserta didik Penyandang 

Disabilitas; 

f. menyediakan data dan infonnasi tentang 

disabilitas; 

g. menyediakan layanan konsultasi; dan 

h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau 

lernbaga lain dalarn upaya meningkatkan kualitas 

pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas. 

(3) Setiap penyelenggara pendidikan tinggi wajib 

memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas. 

(4) Unit Layanan Disabilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) berfungsi: 

a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga 

kependidikan di pendidtkan tinggi dalam 

menangani peserta didik Penyandang Disabilitas; 

b mengoordinasikan setiap unit kerja yang ada di 

perguruan tinggi dalam Pemenuhan kebutuhan 

khusus peserta didik Penyandang Disabilitas; 

c. mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan 

Akomodasi yang Layak; 

d. menyediakan layanan konseling kepada peserta 

didik Penyandang Disabilitas; 

e. melakukan . 
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• 

• 
(7) Penyelenggara pendidikan tinggi yang tidak 

e. melakukan deteksi dini bagi peserta didik yang 

terindikasi disabilitas; 

f. merujuk peserta didik yang terindikasi disabilitas 

kepada dokter, psikolog, atau psikiater; dan 

g. mernberikan sosialisasi pernahaman disabilitas 

dan sistem pendidikan inklusif kepada pendidik, 

tenaga kependidikan, dan peserta didik. 

(5) Penyediaan dan peningkatan kompetensi pendidik 

dan tenaga kependidikan dalam menangani peserta 

didik Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf a dan ayat (4) huruf a dilakukan 

melalui program dan kegiatan tertentu. 

(6) Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi 

pembentukan Unit Layanan Disabtlitas di pendidikan 

tinggi . 

• 

• 

• 

membentuk Unit Layanan Disabilitas dikenai sanksi 

administratif berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penghentian kegiatan pendidikan; 

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan 

d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. 

(8) Ketentuan mengenai mekanisme pemberia.n sanksi 

administratif sebagaimana dimak:sud pada ayat (7} 

diatur dengan Peraturan Pemerintah . 

Pasal 43 

(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wejib 

memfasilitasi lembaga penyelenggara pendldtkan 

dalam menyediakan Akomodasi yang La.yak. 

(2) Ketentuan . .  
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(2) Ketentuan mengcnai penyediaan Akomodasi yang 

Layak untuk pescrta didik Penyandang Disabilitas 

sebagaimana dimaksud pad a ayat {I) d.iatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

(3) Penyelenggara pendidikan yang tidak menyediakan 

Akomodasi yang Layak untuk pescrta d.idilc 

Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif 

berupa: 

a. teguran tertulis; 

b. penghentian kegiatan pendidilcan; 

c. pembekuan izin penyelenggaraan pendidikan; dan 

d. pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan. 

(4) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian sanksi 

administratif sebaga.imana d.imaksud pada ayat (3) 

diatur dengan Peraturan Pemerintah. 

Pasal 44 

Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan 

keguruan wajib memasukkan mata kuliah tentang 

pendidikan inklusif dalam kurikulum. 

Bagian Kecmpat 

Pekerjaan, Kcwirausahaan, dan Koperasi 

Pasal 45 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib mcnjamin 

proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, 

penempatan kerja, keberla.njutan kerja, dan 

pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi 

kepada Penyandang Disabilitas. 

Pasal 46 . . .  






































































































































































