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Kata Pengantar
DEPUTI BIDANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG POLITIK, SOSIAL DAN HUKUM
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Gagasan untuk penyusunan dan terbitnya buku “PARAMETER KESETARAAN
GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN”
ini pada awalnya lebih dilandasi atas rasa keprihatinan terhadap banyaknya berbagai
peraturan perundang-undangan, termasuk berbagai kebijakan yang diindikasi
diskriminatif dan/atau bias gender, yang terjadi baik di tingkat nasional/pusat
maupun daerah. Gagasan tersebut semakin dikuatkan, manakala Kementerian
Hukum dan HAM telah menggagas dan menerbitkan buku “Panduan Praktis
Memahami Perancangan Peraturan Daerah”, yang didalamnya juga memuat
mengenai pentingnya pengintegrasian prinsip kesetaraan gender, selain prinsip
hak asasi manusia dan prinsip pembangunan berkelanjutan dengan berbasis tata
kelola pemerintahan yang baik.
Pada dasarnya antara gagasan Kementerian Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak dan Kementerian Hukum dan HAM telah sejalan,
utamanya untuk maksud dan tujuan mewujudkan muatan materi peraturan
perundang-undangan yang responsif gender. Namun demikian, dalam uraian
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penjelasannya belum menyentuh pada pokok persoalannya, meski didalamnya
sudah digambarkan dalam bentuk contoh Matrik Pengintegrasian Prinsip
Kesetaraan Gender dalam Penyusunan Peraturan Daerah. Adapun indikatornya,
didasarkan pada hal-hal terkait urusan wajib, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penyerahan Urusan Pusat
ke Daerah. Disadari bahwa hal itu tetaplah penting, namun mengingat indikator
utamanya juga penting untuk diketengahkan, yakni, adanya akses, partisipasi,
kontrol dan manfaat yang dapat dinikmati secara adil sebagai dampak dari
ketentuan peraturan perundang-undangan yang responsif gender, maka hal itu
perlu diberikan uraian penjelasannya. Selanjutnya buku Parameter Kesetaraan
Gender ini akan memberikan uraian mengenai pengintegrasian kesetaraan
gender dalam pembentukan peraturan perudang-undangan, sehingga tidak
terbatas pada peraturan daerah saja dan hal ini perlu disusun tersendiri sekaligus
melengkapi buku pedoman yang sudah diterbitkan oleh pihak Kementerian
Hukum dan HAM.
Mengingat bahwa hal tersebut di atas juga sangat terkait dengan kebijakan yang
menjadi bidang tugas dan tanggung jawab pihak Kementerian Dalam Negeri,
utamanya dalam hal terkait dengan pembinaan daerah, maka dukungan dan
sinergi serta kerjasamanya juga sangatlah penting, dengan harapan bahwa
terhadap berbagai kebijakan daerah yang diindikasi diskriminatif dan/atau
bias gender tersebut dapat segera ditinjau kembali dan lebih lanjut dilakukan
upaya perbaikannya. Sebagaimana disinyalir dari Hasil Catatan Tahunan Komnas
Perempuan 2009, 2010 dan 2011, bahwa telah ada sekitar 207 kebijakan
daerah yang diskriminatif. Untuk hal itu, upaya untuk melakukan perbaikan dan
pencegahannya sangatlah penting dan ke depan lebih menumbuhkembangkan
terbitnya berbagai kebijakan daerah yang responsif gender.
Guna memahami dan memunculkan indikasi adanya peraturan perundangundangan responsif gender, pendekatan yang dilakukan dalam mengurai
parameter kesetaraan gender dalam pembentukan peraturan perundangundangan tersebut adalah dengan mendasarkan pada 40 (empat puluh) hak
dasar Konstitusional, masing-masing dijabarkan dan diberikan contoh untuk
memunculkan indikator kesetaraan gender dalam ketentuan normanya, yakni,
adanya Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang adil bagi perempuan
dan laki-laki, atau dikenal dengan sebutan APKM. Penggambaran hal tersebut,
dituangkan dalam bentuk Matrik tentang Pengintegrasian Kesetaraan Gender
dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
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Lebih lanjut, atas nama Tim Penyusun dan Tim Editor, kami menyampaikan
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah
berkenan membantu melengkapi, menanggapi, memberikan masukan dan
penyempurnaannya dan berharap buku ini dapat diterima serta bermanfaat.
Akhirnya dengan segala keterbatasan dan kekurangan yang ada, kami mengharap
saran dan/atau kritik yang membangun demi kesempurnaan buku Parameter
Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Semoga buku ini dapat bermanfaat, oleh siapa pun, utamanya bagi para
pembentuk peraturan perundang-undangan dan/atau para penentu kebijakan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Jakarta, November 2011
DEPUTI BIDANG PENGARUSUTAMAAN GENDER
BIDANG POLITIK, SOSIAL DAN HUKUM,

drg. IDA SUSELO WULAN, MM
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MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik dan gembira atas diterbitkannya buku “Parameter
Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”,
yang pada hakekatnya merupakan upaya dalam rangka mendapatkan suatu alat
analisis dari perspektif gender, guna menghasilkan suatu ketentuan peraturan
perundang-undangan yang responsif gender. Analisis gender dalam hal ini akan
selalu mempertimbangkan hasil dan dampak bahwa suatu rumusan ketentuan
peraturan perundang-undangan kelak akan dapat berakibat pada terwujudnya
keadilan bagi setiap warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, sehingga
suatu ketentuan peraturan perundang-undangan baik dalam rumusan maupun
dalam penerapannya juga akan berakibat pada penetapan atau perlakuan yang
adil dan setara gender, sekaligus juga merupakan tekad dalam meningkatkan
komitmen dan konsistensi mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender,
termasuk upaya untuk mencegah dan upaya melakukan perbaikan atas peraturan
perundang-undangan yang diindikasi masih diskriminatif dan/atau bias gender.
Harapan saya bahwa buku ini akan dapat digunakan sebagai pedoman dalam
menyusun dan melakukan pembahasan, sehingga menghasilkan suatu peraturan
perundang-undangan yang responsif gender, yang terbingkai dalam satu alur
proses Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tanpa mengurangi kaidahkaidah sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Parameter Kesetaraan
Gender ini akan terintegrasi dalam setiap proses pembentukan suatu peraturan
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perundang-undangan, dalam berbagai jenis peraturan perundang-perundangan
yang akan dibentuk, sehingga pada akhirnya akan dihasilkan suatu ketentuan
peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Oleh karena itu ketentuan
responsif gender dalam hal ini sudah terintegrasi mulai tahap perencanaan
(naskah akademis), penyusunan, pembahasan, pengesahan/penetapan, dan
pengundangan, selanjutnya dalam tataran implementasi kebijakan teknis
operasional dengan sadar mempertimbangkan untuk mewujudkan dampak
yang adil dan setara gender, tanpa mendiskriminasikan salah satu jenis kelamin
atas setiap warga Negara dan penduduk Indonesia.
Akhirnya saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada Kementerian/
Lembaga, khususnya Hukum dan HAM dan Kementerian Dalam Negeri serta
stakeholder terkait lainnya. Demikian halnya kepada seluruh Tim Penyusun dan
Tim Editor, yang telah dengan sabar dan berhati-hati dalam mempersiapkan buku
ini, dengan tetap berharap bahwa buku ini dapat digunakan dan bermanfaat
bagi setiap pembentuk peraturan perundang-undangan, baik tingkat nasional
maupun daerah, para penyusun perancangan peraturan perundang-undangan
dan dapat membuka wawasan bagi siapa saja yang dengan sukarela mau
membaca dan/atau berkenan memperkaya buku ini.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta,

November 2011

MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

Linda Amalia Sari
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MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Pada tanggal 12 Agustus 2011 telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. UndangUndang Nomor 12 Tahun 2011 memberikan kewenangan strategis kepada
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam pembentukan peraturan
Perundang-undangan, yang mencakup mulai dari tahapan perencanaan,
penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, sampai dengan
pengundangan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 menegaskan bahwa Pancasila merupakan sumber segala sumber
hukum Negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Dalam
pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan harus mencerminkan
asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan,
bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan
pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan,
keserasian, dan keselarasan. Sumber, dasar dan asas-asas tersebut merupakan
titik tolak dan tolak ukur dan kendali dalam pembentukan peraturan perundangundangan.
Kemudian Saya menyambut baik atas diterbitkannya Buku “Parameter
Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”
yang melibatkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kementerian
Dalam Negeri dalam proses penyusunan buku tersebut. Dengan diterbitkannya
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Buku “Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan” diharapkan buku tersebut sebagai alat analisis dari perspektif gender
yang akan digunakan dalam setiap proses penyusunan dan/atau perumusan
peraturan Perundang-undangan dengan tetap mengacu pada kaidah-kaidah
yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Peraturan Perundang-undangan telah banyak mengamanatkan tentang
persamaan gender mengenai kedudukan antara laki-laki dan perempuan dalam
banyak aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Pembentuk
peraturan perundang-undangan baik untuk peraturan perundang-undangan di
tingkat pusat maupun di tingkat daerah perlu mempunyai pemahaman yang
sama dalam mengimplementasikan pengintegrasian Parameter Kesetaraan
Gender dalam setiap proses pembentukan peraturan perundang-undangan
dengan mengacu pada sumber, dasar dan asas-asas materi muatan sesuai jenis,
hierarki peraturan perundang-undangan.
Akhirnya Saya mengucapkan Selamat atas diterbitkanya Buku “Parameter
Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan”
agar semua pihak khususnya para pembentuk Peraturan perundang-undangan
(regulator) mengetahui dan memahami Parameter Kesetaraan Gender, sebagai
panduan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga
kedepan tidak ada lagi perangkat peraturan perundang-undangan yang tidak
berkeadilan gender.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Jakarta, November 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

AMIR SYAMSUDIN
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MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KATA SAMBUTAN

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Pertama-tama saya panjatkan syukur alhamdulilah ke hadirat Allah Subhanahu
Wa Ta’ala karena atas berkah dan karunia-Nya buku inisiasi dari Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berhasil diluncurkan dengan judul
“PARAMETER KESETARAAN GENDER DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN”. Saya sangat menyambut baik terbitnya buku ini
sebagai langkah awal yang bertujuan untuk adanya alat analisis dari perspektif
gender dalam setiap proses penyusunan dan perumusan pembentukan peraturan
perundang-undangan,termasuk kebijakan teknis operasionalnya.
Sangat disadari dan penting lahirnya buku ini, karena dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan sangat dibutuhkan adanya Parameter Kesetaraan Gender.
Hal ini mengingat sangat diperlukannya tolok ukur untuk penentuan apakah suatu
peraturan perundang-undangan diskriminatif atau bias gender, bahkan terhadap
peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara netral gender pun acapkali
berdampak pada penegakan hukum yang bias gender atau diskriminatif.
Kementerian Dalam Negeri telah menyusun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di
Daerah. Adapun hal menyangkut Peraturan Daerah dengan persoalan diskriminasi
atas hak asasi manusia dan/atau substansi pengaturanya yang bias gender, pada
saat ini kementerian Dalam Negeri masih terus berupaya untuk mencari solusi agar
Peraturan Daerah yang diskriminasi tersebut dapat berkurang jumlahnya.
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Munculnya kebijakan daerah yang diindikasi diskriminatif dan/atau bias gender
secara kuantitatif telah cukup banyak dan kecenderungannya semakin meningkat
setiap tahunnya. Oleh sebab itu kehadiran buku ini sebagai langkah awal di dalam
membantu Kementerian Dalam Negeri sebagai parameter atau alat atau tools untuk
percepatan melakukan pembinaan dan pengawasan dalam melakukan klarifikasi
peraturan daerah yang terindikasi diskriminasi tersebut. Sikap keberhati-hatian yang
dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam melakukan klarifikasi kebijakan
daerah disebabkan sifatnya Peraturan Daerah yang terkait dengan diskriminasi
beragam, dinamis, secara materi muatannya tidak selaras dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi dan secara prosedural pembentukannya tidak
memenuhi asas pembentukan perundang-undangan. Hal ini dilakukan agar tidak
menimbulkan gejolak terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, pelayanan
umum, terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum di daerah.
Besar harapan saya, agar buku ini dapat benar-benar bermanfaat sebagai tambahan
wacana bagi para pembuat peraturan perundang-undangan untuk melakukan
analisis gender terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan baik pada
tataran pusat maupun daerah dengan selalu mempertimbangkan dan menggunakan
Parameter Kesetaraan Gender agar tidak diskriminasi atau bias gender. Meskipun
ketentuan mengenai Otonomi Daerah telah ditetapkan, pengaturan terhadap
kebijakan daerah harus tetap harus dalam koridor yang menyatu dengan alur dan
keterpaduan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Sekali lagi saya menyambut baik dan mengucapkan Selamat atas diterbitkannya
Buku “Parameter Kesetaraan Gender Dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan”, semoga untuk masa-masa mendatang parameter ini akan terus
berkelanjutan kemanfaatannya termasuk dalam melakukan klarifikasi atas penyusunan
kebijakan yang responsive gender, demi mempercepat terwujudnya kesetaraan dan
keadilan gender di segala bidang kehidupan. Amin.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Jakarta, Desember 2011
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMAD GAMAWAN FAUZI
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
Seiring dengan gerak langkah reformasi yang hingga saat ini terus diupayakan
baik dalam lembaga legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, reformasi di bidang
hukum merupakan salah satu agenda yang terus dilakukan progresnya baik
dalam pembentukan, penegakkan, maupun proses monitoring dan evaluasinya.
Salah satu upaya dalam rangka membangun hukum yang responsif terhadap
segala permasalahan yang terus silih berganti dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara, yang juga dibarengi dengan pesatnya perkembangan
informasi dan teknologi, telah ikut mempengaruhi tatanan kehidupan yang
berdampak pada terjadinya perubahan secara progresif dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah perlu ada suatu
tatanan kehidupan yang didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangundangan yang sensitif sekaligus responsif terhadap berbagai hal perubahan
yang terjadi dalam masyarakat.
Masalah pokok untuk mengupayakan substansi Peraturan Perundang-undangan
termasuk teknis kebijakan operasional yang sensitif dan responsif terhadap
berbagai persoalan dalam masyarakat, diantaranya persoalan kesenjangan gender.
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Langkah praktis dan strategis untuk menciptakan dan mewujudkan peraturan
perundang-undangan yang materi muatannya sensitif dan responsif gender
sangat penting agar segala persoalan serta aspirasi masyarakat dapat diwadahi
dalam suatu bentuk pengaturan yang juga responsif gender. Pengintegrasian
perspektif gender ke dalam suatu Peraturan Perundang-undangan dan/
atau kebijakan teknis operasional untuk mewujudkan kesejahteraan dan
ketenteraman sebagaimana yang diidamkankan oleh masyarakat luas. Peraturan
Perundang-undangan tersebut dapat berupa Undang-Undang beserta peraturan
pelaksanaannya dan Peraturan Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.
Harapan akan dihasilkannya suatu produk Peraturan Perundang-undangan
yang memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai persoalan, aspirasi, dan
kebutuhan masyarakat yang sangat heterogen, termasuk kebutuhan spesifik
perempuan dan laki-laki dan kelompok rentan lainnya, adalah terwujudnya
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkesetaraan dan berkeadilan
gender. Sebagaimana diharapkan ketentuan tersebut bukan saja mengakomodir
kebutuhan spesifik gender tetapi juga mampu untuk mencerminkan pengaturan
yang transformatif gender, berorientasi pada aspek perlindungan dan pemulihan
atas praktek ketidakadilan gender, baik terhadap diri perempuan maupun
laki-laki ataupun kelompok rentan lainnya, meski faktanya lebih sering tertuju
kepada perempuan. Dengan demikian, harapan adanya hukum melalui substansi
peraturan perundang-undangan yang bukan saja dapat dijadikan sebagai alat
untuk menciptakan kesejahteraan, tetapi juga dapat mewujudkan keadilan dan
kemanfaatan bagi masyarakat, yang di dalamnya adalah masyarakat laki-laki dan
perempuan.
Sebagai gambaran bahwa sejak diberlakukannya Otonomi Daerah sejak Tahun
1999 sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang No.22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-undang No.
32 Tahun 2004, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan telah
melakukan pemantauan berbagai kebijakan daerah, dan menemukan setidaknya
ada 40 (empat puluh) kebijakan daerah yang kondusif bagi pemenuhan hak
konstitusional perempuan, antara lain, tentang pemulihan korban, perlindungan
bagi buruh migran, pemberantasan tindak pidana perdagangan orang (trafficking
in person), dan penanganan HIV/AIDS. Keempat puluh kebijakan ini belum
termasuk inisiatif di beberapa wilayah untuk menerbitkan kebijakan daerah
tentang pendidikan dan layanan kesehatan yang murah bahkan gratis, sesuai
dengan kemampuan daerahnya. Namun di sisi lain juga ditemukan berbagai
kebijakan daerah yang diskriminatif atau bias gender, yang jumlahnya cenderung
terus meningkat. Pada awalnya sejumlah 154 pada Tahun 2009, kemudian 184
pada Tahun 2010, dan terakhir menjadi 217 pada Tahun 2011.
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Permasalahan bagaimana mewujudkan suatu produk Peraturan Perundangundangan yang sensitif dan responsif gender sekaligus tantangan atas kehadiran
kebijakan otonomi daerah tersebut, diperlukan suatu tolok ukur atau parameter
kesetaraan gender yang jelas dalam Pembentukan Peraturan Perundangundangan. Parameter kesetaraan gender ini penting karena akan dapat dijadikan
sebagai acuan dan alat analisis gender dalam pembentukan Peraturan Perundangundangan dan lebih lanjut pada teknis perumusan kebijakan operasionalnya.
Dengan demikian akan dapat di cegah lahirnya Peraturan Perundang-undangan
yang diskriminatif dan/atau bias gender. Diharapkan pula bahwa dengan
menggunakan parameter kesetaraan gender tersebut, akan dapat mengurangi
dan menanggulangi persoalan diskriminasi gender dalam suatu bentuk perauran
perundang-undangan.
Diskriminasi gender, menyebabkan kerentanan bagi perempuan dan/ atau anak
perempuan serta berpotensi menyebabkan kekerasan terhadap perempuan
dan/atau anak perempuan. Diskriminasi terhadap perempuan, pada dasarnya
mengindikasikan masih terabaikannya pemenuhan hak asasi perempuan,
diantaranya sebagai akibat masih terdapat Peraturan Perundang-undangan
yang diskriminatif dan/atau bias gender sehingga berimbas pada bentuk
perlakuan diskriminatif pula. Di sisi lain terjadinya pratik diskriminasi sebagai
akibat pemahaman masyarakat yang belum responsif terhadap permasalahan
dan aspirasi laki-laki dan perempuan yang pada hakekatnya berbeda, sehingga
penting untuk selalu diusahakan merumuskan ketentuan yang sifatnya responsif
gender dalam Peraturan Perundang-undangan, demikian halnya dalam kebijakan
teknis operasionalnya. Usaha tersebut perlu terus diupayakan untuk penegakan
atas penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi perempuan.
“Akar persoalan agak sulitnya pemenuhan hak asasi perempuan, sangat terkait
dengan nilai dan konsep budaya patriarkhi, yang menempatkan perempuan
dan laki-laki pada relasi kekuasaan yang tidak setara. Pengalaman menunjukkan
bahwa diskriminasi terjadi karena perempuan berasal dari golongan minoritas
etnis, ras, warna kulit, kelas dan tentu saja karena setting sejarah tertentu”
(Moore, 1988).
Suatu pernyataan mendasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yakni,
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004- 2009 bahwa
khususnya terkait permasalahan mengenai masih rendahnya kualitas dan
peran perempuan; tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;
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rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak; kesenjangan pencapaian
pembangunan antara perempuan dan laki-laki; banyaknya hukum dan peraturan
perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan, dan
belum peduli anak. Meski waktu telah berlalu, namun permasalahan tersebut
masih tetap berlangsung, dan perlu upaya kelanjutan yang lebih konkrit dalam
penanggulangannya. Oleh karena itu, sasaran yang hendak dicapai dengan
penerbitan Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan atau yang selanjutnya disebut Parameter Kesetaraan
Gender (PKG) ini adalah bagaimana:
1.

Terjaminnya keadilan gender di dalam berbagai kebijakan baik yang tertuang
dalam Peraturan Perundangan-undangan, program pembangunan, maupun
dalam kebijakan teknis lainnya;

2.

Menurunnya kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki
dalam pencapaian pembangunan;

3.

Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Permasalahan bahwa kesenjangan tersebut masih terus berlanjut, dan hal
tersebut sebagaimana dinyatakan dalam kebijakan RPJMN Tahun 2010-2014
(Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang RPJMN Tahun 2010-2014)
bahwa kualitas hidup dan peran perempuan masih relatif rendah, antara lain
disebabkan karena:
1.

Adanya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam
pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama pada
tatanan antar provinsi dan antar kabupaten/kota.

2.

Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan
publik, dan di bidang ekonomi.

3.

Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan
iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencana alam dan konflik social, serta
terjadinya penyakit.

Kesemua permasalahan tersebut di atas sangat sarat dengan isu gender, yang
memerlukan penanganan program lintas bidang serta koordinasi dengan
berbagai pemangku kepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung,
baik pada tingkat pusat maupun daerah, atau antar tingkat pusat dan daerah,
dimulai dari sejak perencanaan, perumusan, pelaksanaan kebijakan sampai pada
tahap monitoring dan evaluasinya.
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Sementara itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005- 2025 pada dasarnya
telah mengarahkan untuk adanya perwujudan Indonesia yang demokratis
dan berlandaskan hukum, yang antara lain menyatakan bahwa: “Demokratis
yang berlandaskan hukum merupakan landasan penting untuk mewujudkan
pembangunan Indonesia yang maju, mandiri dan adil ...... dst. Hukum pada
dasarnya bertujuan untuk memastikan munculnya aspek-aspek positif dan
menghambat aspek negatif kemanusiaan serta memastikan terlaksananya
keadilan untuk semua warga negara tanpa memandang dan membedakan kelas,
sosial, ras, etnis, agama ataupun gender. Hukum yang ditaati akan menciptakan
ketertiban dan keterjaminan hak-hak dasar masyarakat secara maksimal”.
Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka pengintegrasian perspektif kesetaraan
gender ke dalam setiap kegiatan penyusunan dan perumusan Peraturan
Perundang-undangan menjadi sangat penting dan pada dasarnya merupakan
sebuah keniscayaan yang harus diterapkannya. Hal ini mengingat, bahwa
Peraturan Perundang-undangan dalam berbagai jenisnya, yakni TAP MPR,
Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai pada
tingkat Peraturan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang
No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
justru yang akan dijadikan sebagai suatu ‘dasar hukum’ bagi penyusunan dan/
atau perumusan Peraturan Perundang-undangan turunannya, terutama untuk
pengaturan yang bersifat teknis. Indikator yang diharapkan bahwa dengan
diintegrasikannya perspektif kesetaraan gender ke dalam suatu rumusan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan, yang dijabarkan dalam akses,
partisipasi, manfaat dan kontrol atas penguasaan terhadap sumber daya,
maka diharapkan pula akan berdampak pada perlakuan dan pemenuhan hak
yang berperspektif kesetaraan gender, dan bukan sebaliknya berakibat pada
diskriminatif atau bias gender. Oleh karena itu, sudah seyogyanya bahwa suatu
ketentuan peraturan perundang-undangan yang juga akan menjadi sebagai
dasar hukum tersebut harus mengandung muatan materi yang responsif gender,
sehingga dalam bentuk pengaturan lebih lanjutpun dapat dijabarkan demi
kepentingan terwujudnya kesetaraan gender. Hal ini merupakan konsekuensi
logis dari adanya suatu rumusan pengaturan yang diindikasi telah responsif
gender sesuai dengan substansi/muatan materi atau bidang, yang diatur dalam
suatu norma jenis/bentuk Peraturan Perundang-undangan.
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1.2. Dasar Pemikiran
Ada 2 (dua) hal pokok sebagai dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunan
parameter kesetaraan gender yang selanjutnya akan menjadi ukuran atau standar
dalam menemukan kesetaraan gender, yang diharapkan bahwa suatu peraturan
dan pelaksanaannya pun akan menjadi adil baik terhadap perempuan maupun
terhadap laki-laki, yakni:
a.

Penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi perempuan sebagai
hak asasi manusia, dan untuk hal itu perlu dijalankan secara mendalam
sumber hukum hak asasi manusia, yang terkandung dalam:
1.

Pancasila sebagai dasar dan ideologi Negara Republik Indonesia;

2.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan tanggal 13
Nopember 1998;

3.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang
didalamnya terkandung dalam 14 (empat belas) Rumpun Hak, dan
dijabarkan dalam 40 (empat puluh) Hak Konstitusional setiap warga
Negara Indonesia;

4.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Discrimination
Against Women);

5.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia;

6.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Convention on Economic, Social and Cultural Rights
(Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya);

7.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Convention on Civil and Political Rights
(Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik);

8.

Undang-undang No. 19 tahun 2011 tentang Ratifikasi Convention
on The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi mengenai Hak
penyandang Disabilitas)
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9.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention on The Rights of the Child (Konvensi mengenai Hak- Hak
Anak)

10. Hasil Konferensi Dunia Ke-IV tentang Perempuan mengenaiDeklarasi
dan Rencana Aksi Beijing (Declaration and Beijing Platform for Action,
1995);
11. Deklarasi dan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development
Goals/MDG’s) 2000.
b.

Pengintegrasian perspektif gender melalui pendekatan tentang Akses,
Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang setara dan adil dengan menggunakan
analisis gender:
1.

dasar pemikiran yang terkandung dalam prinsip-prinsip CEDAW, yakni:
prinsip non diskriminasi, prinsip persamaan substantif (kesetaraan yang
adil), dan prinsip kewajiban negara;

2.

memperhitungkan dan mempertimbangkan aspek-aspek sosial
budaya, khususnya masih kentalnya budaya patriarkhi, yang selama ini
merupakan factor penghambat terkuat, terutama terhadap perempuan,
dalam pemenuhan dan penikmatan yang adil dalam kehidupan
berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

1.3. Tujuan
Tujuan disusunnya Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan adalah :
a. Untuk adanya Parameter Kesetaraan Gender yang digunakan sebagai
acuan atau analisis dari perspektif gender, yang terdiri atas indikator akses,
partisipasi, kontrol dan manfaat;
b.

Mengintegrasikan perpektif Kesetaraan Gender dalam proses pembentukan
Peraturan Perundang-undangan, dimulai dari perencanaan/penyusunan
naskah akademik, penyusunan dan pembahasan Peraturan Perundangundagan dan/atau kebijakan teknis operasionalnya. dan;

c.

Untuk digunakan sebagai acuan dalam dalam melakukakn pengkajian,
pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan serta pelaporan
hasil pelaksanaan suatu perundang-undangan.
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1.4. Hasil Yang Diharapkan
Hasil yang diharapkan dari penyusunan parameter kesetaraan gender ini
adalah tersusunnya Parameter Kesetaraan Gender yang dapat digunakan untuk
melakukan pengkajian dan pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan/
atau kebijakan lebih lanjut adanya pengakuan kesetaraan gender.
Harapan yang ingin dicapai adalah :
a. Terbentuknya Peraturan Perundang-undangan yang Responsif Gender.
b.

Terintegrasikannya perspektif kesetaraan gender dalam proses pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.

c.

Terjaminnya pengakuan kesetaraan gender dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan dan/atau kebijakan teknis operasionalnya.

1.5. Sasaran Pengguna
Sasaran pengguna atas parameter kesetaraan (dan keadilan) gender ini adalah:
a. Para pembentuk atau yang berwenang menetapkan Peraturan Perundangundangan.
b.

Perancang Peraturan Perundang-undangan (legislative drafter);

c.

Ahli dan praktisi hukum, akademisi, organisasi masyarakat sipil, para legal,
dan profesi lain yang sejenis;

d.

Para perumus dan pelaksana kebijakan, program, dan kegiatan publik dalam
pembangunan nasional dan/atau pembangunan daerah.
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BAB II

LANDASAN FILOSOFIS,
SOSIOLOGIS, YURIDIS

2.1. Landasan Filosofis
Bagi bangsa Indonesia Pancasila telah diterima dan menjadi dasar falsafah
negara sebagai ideologi negara dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia.
Pembukaan UUD 1945 terdiri 4 (empat) alinea yang mempunyai hubungan satu
dengan yang lain, yang masing-masing alinea sangat jelas isi, susunan dan
tujuannya.1
a.

Alinea Pertama, menegaskan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa,
penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan
dan perikeadilan;

b.

Alinea Kedua, menyatakan bahwa perjuangan bangsa Indonesia yang
bersatu untuk menghancurkan penjajahan agar tercapailah negara Indonesia
yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur;

c.

Alinea Ketiga, menyatakan bahwa hasil perjuangan bangsa Indonesia yang
luhur dan diridhoi Tuhan Yang Maha Kuasa, berupa kemerdekaan;

1

Soepardi, H.R.B., Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, PT. Pustaka Mandiri, Jakarta,
2010. Hal 90.
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d.

Alinea Keempat, Negara Indonesia berbentuk Republik yang berkedaulatan
rakyat, dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang bertugas
melaksanakan tujuan nasional bangsa Indonesia, semua itu berdasarkan
Pancasila.

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 antara lain dinyatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah
hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus
dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”
Selanjutnya dinyatakan bahwa: “… susunan Negara Republik Indonesia
yang berkedaulatan rakyat dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”
Selanjutnya dinyatakan bahwa: “… susunan Negara Republik Indonesia yang
berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan pada: Ketuhanan Yang Maha Esa,
Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
dengan mewujudkan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Pada tanggal 10 Desember 1948 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa
mengadopsi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dalam Pasal 2
DUHAM menentukan bahwa: “Semua orang berhak atas semua hak dan
kebebasan seperti ditetapkan dalam deklarasi tanpa pembedaan apapun, seperti
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal
usul, kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran atau kedudukan
lain”.
Pada tanggal 13 Nopember 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
mengambil keputusan yang sangat penting artinya bagi pemajuan, penghormatan
dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), dengan menetapkan Ketetapan
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998
tentang Hak Asasi Manusia, yang lampirannya memuat “Pandangan dan Sikap
Bangsa Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka I) dan “Piagam
Hak Asasi Manusia” (Lampiran angka II).
Konsideran Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 antara lain menyatakan:
“bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi
pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara” dan “bahwa bangsa Indonesia
sebagai bagian masyarakat dunia patut menghormati hak asasi manusia
yang termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan
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Bangsa-Bangsa serta instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi
manusia”.
-

“bahwa Bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa
mempunyai tanggung jawab untuk menghormati Deklarasi Universal
Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights) dan berbagai
instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia (Lampiran I B
(Landasan) angka 2).

Lampiran II, Piagam Hak Asasi Manusia memuat:
I. Hak untuk Hidup;
II.

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan;

III.

Hak Mengembangkan Diri;

IV. Hak Keadilan;
V.

Hak Kemerdekaan;

VI. Hak atas Kebebasan Informasi;
VII. Hak Keamanan;
VIII. Hak Kesejahteraan;
IX. Kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain, ikut serta dalam upaya
pembelaan Negara, tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan
oleh undang-undang untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas
hak dan kebebasan orang lain;
X.

Perlindungan dan Pemajuan.

Pada tanggal 23 Juni 1993, Konperensi Dunia tentang Hak Asasi Manusia,
menyetujui The Vienna Declaration and Program of Action (Deklarasi dan Program
Aksi Wina), 1993. Deklarasi dan Program Aksi Wina, 1993 menyatakan bahwa:
“Hak Asasi Perempuan (the human rights of women) adalah bagian dari Hak
Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat dipisahkan”.
Kaitan antara hak asasi perempuan dan hak asasi manusia:
1) Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia, dan Hak Asasi Manusia
adalah Hak Asasi Perempuan;
2)

Perempuan sebagai manusia (human being) mempunyai hak yang sama, adil
dan setara dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan, suatu prinsip
yang belum diakui dalam hukum di banyak negara, dan belum tercapai
secara nyata di negara manapun juga;
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3)

Disebabkan karena kondisi biologisnya sebagai perempuan dan peran
gender-nya, tidak terwujudnya hak asasi tertentu, yaitu hak atas fungsi
reproduksi dan hak untuk kehidupan yang bebas dari segala bentuk
kekerasan, mempunyai dampak yang lebih besar bagi perempuan dari pada
laki-laki.

2.2. Landasan Sosiologis
Walaupun telah ditetapkan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM),
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat tentang Hak Asasi Manusia, jaminan
pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Undang Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun
1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan diratifikasinya Konvensi dan Kovenan
Internasional tentang Hak Asasi Manusia, namun kenyataan menunjukkan
bahwa prinsip “perempuan, sebagai manusia (human being) mempunyai hak
yang sama (setara dan adil) dengan laki-laki dalam setiap bidang kehidupan”
belum tercapai secara nyata sebagaimana yang diharapkan di Indonesia. Hal
ini tergambar dalam kenyataan dewasa ini, antara lain, masih tingginya Angka
Kematian Ibu (AKI) melahirkan, tingginya tindak pidana perdagangan perempuan
dan anak, meningkatnya tindak kekerasan terhadap perempuan di ranah publik
dan privat, membesarnya feminisasi dalam kemiskinan, dan sebagainya, yang
tidak kondusif bagi pemenuhan hak-hak perempuan.
Ada beberapa faktor yang menyebabkan kerentanan, ketidakberdayaan, dan
pemiskinan perempuan. Yang utama ialah ketidakfahaman bahwa hak asasi
perempuan adalah hak asasi manusia, bahwa karena dia adalah perempuan,
yaitu fungsi reproduksinya, memiliki kepentingan dan kebutuhan khusus yang
berbeda dengan laki-laki. Ketidakfahaman ini dapat tercermin/tersirat dalam
berbagai Peraturan Perundang-undangan termasuk kebijakan teknis, sehingga
tidak mudah bagi perempuan untuk mengakses hasil pembangunan secara
setara dan berkeadilan. Dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan, isu-isu gender dan perempuan masih belum sepenuhnya menjadi
perhatian apalagi pertimbangan dalam menyusun capaian sasaran pembangunan,
sehingga hasil-hasil pembanguan kurang/tidak dapat langsung dirasakan dan
dinikmati manfaatnya secara adil bagi rakyat, terutama bagi perempuan. Oleh
karena itu, perlu secara mendesak dilaksanakan upaya dan langkah tindak nyata
mengatasi keadaan ini, yang disebut dunia sebagai “diskriminasi2 terhadap
2

Perhatikan definisi kerja “diskriminasi terhadap perempuan” dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW dan Rekomendasi Umum Komite
CEDAW 19, 1992 tentang Kekerasan Terhadap Perempuan.
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perempuan”, dengan melaksanakan upaya dan langkah nyata dan sistematis,
yaitu dengan mempengaruhi produk peraturan perundang-undangan dan/atau
kebijakan teknis operational.

2.3. Landasan Yuridis
Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menentukan bahwa: “Segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam
hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan
itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) menentukan: “Tiaptiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan”.
Bab X Hak Asasi Manusia, meliputi Pasal 28A s/d 28J.
Pasal 28H, ayat (2), menentukan bahwa: “Setiap orang berhak mendapat
kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mendapat persamaan dan keadilan”.
Pasal 28I, menentukan bahwa:
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati
nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai
pribadi dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang
berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam
keadaan apapun.
(2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas
dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan
yang bersifat diskriminatif itu.
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan
perkembangan zaman dan perubahan.
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia
adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, dijamin, diatur dan
dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.
Penghormatan, Pemenuhan, dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
memerlukan intervensi positif dan langkah-tindak proaktif berupa Peraturan
Perundang-undangan, rancangan (design) kebijakan, alokasi sumberdaya,
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program dan kegiatan untuk mewujudkan hak-hak itu. Intervensi positif dan
langkah-langkah proaktif perwujudan penuh hak asasi manusia, termasuk
didalamnya hak asasi perempuan, menghendaki bahwa Negara (eksekutif,
legislatif, yudikatif dan seluruh masyarakat) mengemban tiga tingkat tanggung
jawab, penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan hak, termasuk
penegakkannya. Masing-masing tingkat saling terkait dan tidak dapat dipisahpisahkan satu sama lain. Penghormatan memerlukan peneguhan melalui
pelaksanaan standar normatif yang mengakui hak asasi manusia dan hak asasi
perempuan. Ini merupakan syarat awal bagi pemenuhan dan penikmatan hak dan
kebebasan dengan menciptakan lingkungan, termasuk kerangka kelembagaan
yang memungkinkan pemenuhan standar normatif tersebut. Ketiga hal tersebut,
diperlukan mekanisme yang dapat diterapkan dan secara aktif melindungi
standar tersebut dari ancaman pelanggaran.
Diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia, memuat hak asasi yang harus dilindungi, dimajukan,
ditegakkan dan dipenuhi, oleh seluruh masyarakat terutama oleh Pemerintah.
Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 ditentukan
bahwa: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat
dan keberadaan manusia sebagai mahluk 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 harkat
dan martabat manusia”. Pasal 1 angka 2 menentukan bahwa: “Kewajiban dasar
manusia adalah seperangkat kewajiban yang apabila tidak dilaksanakan, tidak
memungkinkan terlaksana dan tegaknya hak asasi manusia”. Pasal 2, Pasal 3,
Pasal 45 menentukan bahwa “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah hak
asasi manusia”. Pasal 46 sampai dengan Pasal 51 menentukan hak-hak istimewa
perempuan.
Pasal 71 menentukan bahwa “Pemerintah wajib dan bertanggung jawab
menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia
yang diatur dalam undang-undang ini, dan hukum internasional tentang hak
asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia”.
Pasal 72 menentukan bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang
efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan
keamanan negara, dan bidang lain.
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Hukum internasional tentang HAM yang sudah diterima Indonesia, mengikat
berdasarkan hukum (legally binding), menjadi hukum nasional3:
a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 1957 tentang
Persetujuan Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional Nomor 100
tentang Pengupahan yang sama buruh Laki-laki dan Wanita untuk pekerjaan
yang sama nilainya.
b.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1958 tentang
Pengesahan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan (Convention on the
Political Rights of Women).

c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang
Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi
Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination against Women).
[Disebut Konvensi CEDAW atau CEDAW saja. Dunia mengakui CEDAW dan
Rekomendasi Umum (General Recomemndation) Komite CEDAW sebagai
The Bill of Rights for Women. Konvensi CEDAW sudah diratifikasi oleh 186
negara anggota PBB, lebih dari 90% penduduk dunia].

d.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan Convenant on Economic, Social and Cultural Rights (Konvenan
Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)

e.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Convenant on Civil and Political Rights (Konvenan
Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik).

Pasal 1 Konvensi CEDAW menentukan bahwa:”Istilah diskriminasi” terhadap
perempuan berarti setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang
dibuat atas dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk
mengurangi atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak
asasi manusia dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya
sipil atau apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan
mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan”. Pada tahun
1992 Komite CEDAW menerbitkan Rekomendasi Umum4 19, 1992, tentang
Kekerasan Terhadap Perempuan. Dalam Rekomendasi Umum antara lain
ditentukan bahwa:

3
4

Hanya yang relevan dengan kesetaraan dan keadilan gender.
Rekomendasi Umum yang diterbitkan oleh Komite CEDAW mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (legally binding) bagi
Negara Peserta, sama kuatnya dengan ketentuan-ketentuan Konvensi CEDAW.
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a)

Definisi “diskriminasi terhadap perempuan” seperti ditentukan dalam
Pasal 1 Konvensi CEDAW, termasuk juga kekerasan berbasis gender, yaitu
kekerasan yang langsung ditujukan terhadap perempuan, karena ia adalah
perempuan, atau tindakan-tindakan yang memberi akibat pada perempuan
secara tidak proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk tindakantindakan yang mengakibatkan kerugian atau penderitaan fisik, mental
dan seksual atau ancaman-ancaman seperti itu, paksaan atau perampasan
kebebasan lainnya;

b)

Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan
penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan-kebebasan
fundamental berdasarkan hukum internasional atau berdasar hak asasi
manusia adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 Konvensi.

Konvensi CEDAW memuat 16 Pasal substantif: Pasal 1, memuat definisi kerja
“diskriminasi terhadap perempuan”, Pasal 2, memuat Kewajiban Negara
mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya, dan
menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, kebijakan
menghapus diskriminasi terhadap perempuan, meliputi:
i)

mencantumkan asas persamaan antara laki-laki da perempuan dalam
undang-undang dasar atau perundang-undangan yang tepat lainnya, dan
menjamin realisasi praktis dari asas ini, melalui hukum dan caracara lain
yang tepat;

ii)

membuat Peraturan Perundang-undangan yang tepat dan langkahtindak
lainnya, termasuk sanksi-sanksinya dimana perlu, melarang segala bentuk
diskriminasi;

iii)

menegakkan perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan atas
dasar persamaan dengan laki-laki, dan menjamin melalui peradilan nasional
yang kompeten dan badan-badan pemerintah, perlindungan yang efektif
terhadap perempuan dari setiap tindakan diskriminasi;

iv)

menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga
negara tidak melakukan suatu tindakan dan praktek diskriminasi terhadap
perempuan;

v)

menghapus perlakuan diskriminasi terhadap perempuan oleh tiap orang,
organisasi atau perusahaan;

vi)

mengubah atau menghapus undang-undang, peraturan-peraturan,
kebiasaan-kebiasaan dan praktek yang diskriminatif terhadap perempuan;
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vii) mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap
perempuan. Pasal 3 melakukan langkah-tindak, termasuk membentuk
peraturan perundang-undangan di semua bidang, untuk menjamin
perkembangan dan kemajuan perempuan sepenuhnya, dengan tujuan
untuk menjamin bahwa perempuan melaksanakan dan menikmati hak asasi
manusia dan kebebasan pokok atas dasar persamaan dengan laki-laki;
Pasal 4, Kewajiban Negara meliputi:
i)

Membuat peraturan dan mengambil tindakan-khusus-sementara yang
ditujukan untuk mempercepat persamaan “de facto” antara laki-laki dan
perempuan5;

ii)

Peraturan dan tindakan khusus untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap
sebagai diskriminasi.

Pasal 5, Kewajiban melakukan langkah-tindak:
Mengubah pola tingkah-laku sosial dan budaya, menghapus prasangka dan
kebiasaan dan segala praktek lainnya yang berdasarkan inferioritas atau
superioritas salah satu jenis kelamin atau berdasar peran stereotipe laki-laki dan
perempuan.
Pasal 6 sampai dengan Pasal 16, Kewajiban Negara memenuhi Hak Kesetaraan
Substantif (Kesetaraan dan Keadilan) bagi perempuan, meliputi:
Terhapusnya perdagangan perempuan dan eksploitasi prostitusi (Pasal 6); hak
perempuan di bidang politik dan publik (Pasal 7); peran perempuan di bidang
internasional (Pasal 8); hak kewargangeraan (Pasal 9); hak atas pendidikan (Pasal
10); hak di dunia kerja (Pasal 11); termasuk hak atas perlindungan fungsi reproduksi
(Pasal 12); hak sosial dan ekonomi (Pasal 13); hak perempuan pedesaan (Pasal
14); hak persamaan di muka hukum (Pasal 15); hak persamaan (kesetaraan dan
keadilan) dalam perkawinan dan hubungan keluarga (Pasal 16).
Pasal 17 sampai dengan 30, merupakan ketentuan-ketentuan kelembagaan dan
fungsi Komite CEDAW, prosedur dan mekanisme pelaporan, dan ratifikasi atau
aksesi pada Konvensi:

5

Negara mengakui adanya ketimpangan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, yang disebabkan karena ketertinggalan,
kekurangan dan ketidakberdayaan perempuan, sehingga perlu dilakukan upaya dan peraturan khusus agar persamaan de-facto
lebih cepat tercapai. Peraturan dan tindakan-khusus ini tidak dianggap diskriminatif dan akan dihentikan jika persamaan telah
tercapai.
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Diratifikasinya konversi CEDAW oleh pemerintah Indonesia menunjukkan itikad
dan komitmen baik negara untuk mewujudkan penghapusan diskriminasi
terhadap perempuan. Sebagai bagian dari hukum nasional, Konvensi CEDAW
selaras dengan falsafah Pancasila untuk membangun kemanusiaan yang
adil dan beradab sesuai dengan citacita luhur bangsa Indonesia. Karena
diskriminasi dan kekerasan pada perempuan bukanlah sebatas isu perempuan,
melainkan merupakan isu kemanusiaan yang beradab6. Dengan demikian upaya
penghapusan diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan mendukung
pengejawantahan dari cita-cita luhur Pancasila mewujudkan kemanusiaan yang
adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
a.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Economic and Social and Cultural
Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan
Budaya).
Pasal 2 ayat (2), Jaminan untuk melaksanakan hak-hak yang diatur dalam
Kovensi ini tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin,
bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul kebangsaan atau
sosial, kekayaan atau kelahiran atau status lain.
Pasal 3, memuat janji untuk menjamin persamaan bagi laki-laki dan
perempuan untuk menikmati hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.
Pasal 7, Hak atas kondisi kerja yang adil dan menguntungkan.
Pasal 9, Hak atas jaminan sosial, termasuk asuransi sosial.
Pasal 10 ayat (2), Perlindungan khusus fungsi reproduksi.
Pasal 11, Hak atas standar kehidupan yang layak, termasuk pangan, sandang
dan perumahan.
Pasal 12, hak untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai atas
kesehatan fisik dan mental.
Pasal 13, Hak atas pendidikan.
Pasal 14, Wajib belajar tingkat dasar.

b.

6

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang
Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan
Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

Saparinah Saldi, Membangun Bangsa: Mewujudkan Kemanusian Yang Adil Gender dan Beradab, Pidato pada Penganugrahan
Nobel Award 12 Oktober 2011.
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Pasal 2 (1), Janji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui
dalam Kovenan ini bagi semua orang yang ada dalam wilayahnya dan
tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa pembedaan apapun seperti ras,
warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal
usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnnya.
Pasal 3, Hak yang sederajat laki-laki dan perempuan.
Pasal 16, Setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum
di manapun ia berada. (DUHAM, 1984, Kovenan Internasional tentang Hakhak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 1966, dan Kovenan Internasional tentang
Hak-hak Sipil dan Politik, 1966, lazim disebut sebagai Bill of Human Rights
(Prasasti Internasional tentang Hak Asasi Manusia).
c.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, tentang Pengesahan Convention
on the Rights of the Child (Konvensi Mengenai Hak-Hak Anak).
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BAB III

KESETARAAN GENDER

3.1. Pemahaman tentang Gender
3.1.1 Konsep Gender
Secara umum konsep gender prinsipnya mengacu pada peran dan tanggung
jawab sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan terinternalisasi
dalam kebiasaan dan kehidupan keluarga, dalam budaya-masyarakat dimana
kita hidup; termasuk harapan-harapan yang diinginkan bagaimana harusnya
menjadi perempuan dan bagaimana menjadi seorang laki-laki, baik harapan atas
sifat-sifatnya, sikap maupun perilakunya.
Gender dapat didefinisikan sebagai pembedaan peran, atribut, sikap tindak atau
perilaku, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat atau yang dianggap
masyarakat pantas untuk laki-laki dan perempuan. Sebagai contoh, di dalam
sebuah masyarakat peran laki-laki digambarkan sebagai kepala keluarga, peran
perempuan sebagai ibu rumahtangga. Sifat perempuan biasanya digambarkan
sebagai feminine, seperti misalnya lemah-lembut, emosional, penurut, dst. Sifat
laki-laki digambarkan maskulin, seperti misalnya kuat, tegas, rasional, dst. Padahal
dalam kenyataan tidak selalu demikian halnya, karena ada perempuan yang
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perkasa, rasional, tegas; demikian halnya ada laki-laki yang gemulai, emosional,
penurut. Itulah yang disebut pelabelan menurut jenis kelamin (stereotip gender).
Peran, tanggung-jawab, relasi sosial antara perempuan dan laki-laki serta semua
harapan dipelajari dan disosialisasi sejak dini. Karena didapat dari cara belajar,
dari budaya atau tradisi yang dianut secara turun temurun (culturally learned
behavior), perilaku itu disahkan oleh masyarakat sebagai budaya setempat
(culturally assigned behavior).
Konstruksi sosial seperti itu dapat merugikan kedudukan perempuan atau laki-laki
baik dalam membangun keluarga yang sehat dan sejahtera atau partisipasinya
dalam pembangunan dan kegiatan masyarakat. Karena gender adalah produk
budaya, maka gender dapat berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kondisi
masyarakat serta bernegara; dapat berbeda diantara budaya bahkan di dalam
budaya yang sama (perbedaan karena sosial-status; urban-rural, generasi).
Meskipun terdapat variasi dalam berbagai budaya dan waktu, hubungan gender
di seluruh dunia mencerminkan relasi kekuasaan yang tidak seimbang antara
laki-laki dan perempuan sebagai suatu ciri yang meresap (pervasive). Dengan
demikian, gender adalah suatu stratifikasi sosial, dalam arti sama dengan
stratifikasi seperti ras, etnik, kelas, seksualitas dan umur. Hal ini membantu kita
untuk dapat memahami bahwa konstruksi sosial dari identitas gender dan struktur
ketidakadilan dan ketidaksetaraan kekuasaan yang mendasari hubungan antara
jenis kelamin. Hubungan gender yang tidak seimbang dapat pula ditentukan
oleh pemahaman dan/atau penafsiran yang sempit atau bias gender atas suatu
ajaran agama.
Untuk mengatasi kerancuan pemahaman tentang gender dan melaksanakan
langkah-tindak mengatasi kesenjangan gender, maka konsep gender dapat
diartikan pula sebagai kesenjangan kedudukan dan peran perempuan dan
laki-laki, perlu dipahami secara benar karena akan memudahkan melakukan
analisis gender untuk memahami akan permasalahan dari adanya kesenjangan
itu sendiri dan kemudian melaksanakan langkah-tindak untuk mengatasi atau
mencari solusi atas terjadinya kesenjangan tersebut. Kerancuan itu bermula
dari pemahaman yang keliru tentang ‘gender’ yang sering dianggap sama
dengan perempuan. Hal ini mempengaruhi pembagian sumberdaya, kekayaan,
kesempatan dan lapangan kerja, pengambilan keputusan dan kekuasaan politik,
dan penikmatan hak serta pemilikan harta benda, dalam kehidupan keluarga
dan dalam kehidupan dalam masyarakat yang lebih luas.
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Gender kadang-kadang dianggap sebagai sesuatu kodrati. Misalnya peran lakilaki sebagai kepala keluarga atau peran perempuan sebagai ibu rumahtangga,
yang menempatkan perempuan dalam kerja domestik dan laki-laki dalam
kerja publik. Dampak adanya pandangan seperti ini menimbulkan bahkan
menumbuhkan asumsi yang bias gender dan/atau diskriminatif, misalnya,
bahwa perempuan (terutama di pedesaan) tidak perlu mendapat pendidikan
yang tinggi atau bahkan jika perempuan sudah memiliki pendidikan tinggi
pun, tetap dinilai lebih baik kalau lebih berkonsentrasi pada kerja yang bersifat
domestik, ketimbang memanfaatkan keahlian dari hasil pendidikan tingginya.
Di sisi lain, ternyata dalam praktik kehidupan sehari-hari kita menjumpai banyak
kepala keluarga yang disandang perempuan berperan dan harus bertanggung
jawab atas kebutuhan dan kesejahteraan keluarganya. Misalnya, perempuan
yang karena bercerai atau ditinggal mati suaminya, atau perempuan yang tidak
menikah tetapi mempunyai banyak anak asuh, baik dari keluarga maupun
karena mengasuh anak orang lain. Perempuan yang harus mengambil alih
tanggung jawab ekonomi keluarga ketika suaminya, misalnya, terkena PHK
atau mengalami musibah sakit atau cacad tetap. Peran dan tanggung jawab
ekonomi keluarga bahkan dilakukan perempuan hanya dengan menggunakan
kepandaian yang dimilikinya secara alamiah dan dilekatkan sejak kecil sebagai
peran perempuan, yaitu kerja-kerja domestik sebagai pekerja rumah tangga.
Demikian halnya dengan asumsi bahwa sifat laki-laki lebih rasional sedangkan
perempuan lebih emosional, semua itu seringkali pula dianggap sebagai sesuatu
yang kodrati. Padahal, kenyataan juga menunjukkan bahwa terdapat banyak
laki-laki yang bersifat emosional, sebaliknya ada pula perempuan yang bersifat
lebih rasional rasional. Hal ini membuktikan bahwa gender adalah: 1) bukan
sesuatu yang kodrati; 2) dapat berubah dan diubah; 3) bersifat tidak permanen;
dan 4) bisa dipertukarkan, dan 5) bersifat umum.
Adapun sesuatu yang kodrati adalah hal yang sifatnya sudah given dari Yang
Maha Kuasa, dalam hal ini bahwa setiap orang yang terlahir ke dunia dalam
kondisi biologis berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan
adalah mutlak kekuasaan-Nya, dan kedua jenis kelamin tersebut tidak dapat
dipertukarkan. Perempuan, dimana dan kapan pun berada bahwa dengan
anatomi tubuhnya yang sudah tercipta tersebut memiliki sel telur (ovum) dan
ovarium sehingga dapat mengalami menstruasi, jika tidak terjadi pembuahan
oleh sel sperma, memiliki rahim untuk fungsi kehamilan, dan memiliki kelenjar
mamal untuk menyusui, merupakan kodratnya. Sementara laki-laki dimana dan
kapan pun berada tidak akan pernah mengalami seperti halnya perempuan, tetapi
laki-laki mempunyai sperma dan hormon testosteron. Sehingga dapat dibedakan
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secara jelas antara pemahaman ‘gender’ dan ‘jenis kelamin’ bahwa berjenis
kelamin laki-laki atau perempuan adalah: 1) mutlak merupakan ketentuan dan
anugerah Tuhan, YME; 2) bersifat kodrati/sebagai kodrat; 3) bersifat tetap dan
tidak dapat diubah; 3) serta tidak dapat dipertukarkan, dan 4) bersifat umum
(universal).
Sekalipun anatomi tubuh perempuan bersifat kodrati, namun bagaimana
perempuan memfungsikan anatomi tubuh yang dimilikinya bukanlah kodrat yang
harus diterima begitu saja oleh perempuan, karena harus berdasar kehendak
bebas dari perempuan. Misalnya, kehamilan yang tidak dikehendaki, atau harus
terus-menerus memfungsikan rahimnya dengan mengandung dan melahirkan
atau terlanggar hak kesehatan reproduksinya manakala secara mental, sosial dan
spiritual belum siap untuk fungsi kehamilan dalam usia anak, misalnya, karena
perkawinan dini. Karena yang menjadi kodrat perempuan adalah memiliki rahim,
sementara fungsi rahim untuk mengandung dan melahirkan adalah potensi dari
kodrat yang dimiliki perempuan sekaligus tidak dapat dipertukarkan dengan
laki-laki maupun tidak harus dialami oleh perempuan secara tetap atau tidak
seharusnya difungsikan tanpa kesediaan atau kesiapan perempuan.
Dengan demikian, pemahaman gender didasarkan konstruksi sosial dan budaya,
yang dapat diubah dan berubah setiap saat mengikuti perkembangan dan tempat
dimana terjadi. Sedangkan jenis kelamin/seks adalah perbedaan biologis jenis
kelamin laki-laki dan perempuan, dan bersifat kodrati dimanapun tempatnya
berada.

3.1.2 Peran Gender
Secara umum ada tiga peran perempuan dan laki-laki yang perlu dipahami dalam
melaksanakan pengarusutamaan gender dan peran ini lazim disebut “tri peran
gender” yaitu :
1) peran produktif;
2) peran reproduksi; dan
3) peran sosial kemasyarakatan/politik.
ad.1) Peran produktif, yaitu peranan yang dikerjakan oleh laki-laki dan
perempuan apakah di sektor formal atau informal, termasuk produksi
pasar,produksi rumah tangga, jasa dll yang mempunyai nilai tukar ekonomi
yang potensial.
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ad.2) Peran reproduksi, yaitu peran laki-laki dan perempuan yang berkaitan
dengan tanggung jawab pembentukan dan pemeliharaan keturunan.
Peran reproduksi biologis tidak dapat di pertukarkan karena berhubungan
dengan organ dan fungsi biologis laki-laki dan perempuan yang bersifat
kodrat. Namun peran reproduksi sosial yaitu pemeliharaan keturunan
merupakan tanggung jawab bersama laki-laki dan perempuan, bukan
merupakan tanggung jawab perempuan semata. Kecenderungan
domestikasi perempuan sesungguhnya berangkat dari pemahaman peran
reproduksi dalam hal pembentukan dan pemeliharaan dua keturunan
sebagai kewajiban sekaligus yang dilekatkan pada peran reproduksi
biologis perempuan.
ad.3) Peran sosial kemasyarakatan/politik, yaitu peran yang dikerjakan oleh lakilaki dan perempuan pada tingkat komunitas masyarakat atau komunitas
organisasi politik.

3.2. Prinsip-Prinsip Kesetaraan Gender
3.2.1. Hak Asasi Perempuan adalah Hak Asasi Manusia
Dalam berbagai perjanjian Internasional, konvensi dan deklarasi mengenai
Hak Asasi Manusia bahwa muatan mengenai kewajiban untuk menghapus
diskriminasi atas perbedaan jenis kelamin telah menjadi salah satu misi yang
melekat dalam rangka mencapai kesetaraan gender. Diantara kesepakatan
internasional tersebut, Konvensi CEDAW merupakan salah satu konvensi
internasional, yang khusus mengenai hak asasi perempuan dengan pendekatan
Kesetaraan Substantif, Non-Diskriminasi, dan Kewajiban Negara. Ketentuan
kesetaraan substantif dalam CEDAW, tercermin dalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 16, yaitu:
1. Penghapusan perdagangan orang dan ekspolitasi perempuan (Pasal 6);
2. Kesetaraan dalam kehidupan publik dan politik (Pasal 7);
3. Keterwakilan perempuan di ranah internasional (Pasal 8);
4. Kewarganegaraan (Pasal 9);
5. Pendidikan (Pasal 10);
6. Ketenagakerjaan (pasal 11);
7. Kesehatan (Pasal 12);
8. Kehidupan ekonomi dan sosial (Pasal 13);
9. Hak perempuan pedesaan (Pasal 14);
10. Persamaan di depan hukum (Pasal 15);
11. Persamaan dalam perkawinan dan keluarga (Pasal 16).
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3.2.2. Prinsip Konvensi CEDAW
Dalam rangka memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender,
Konvensi CEDAW mendasarkan pada tiga prinsip utama yaitu: 1) Prinsip
Kesetaraan Substantif; 2) Prinsip Non-Diskriminasi; dan 3) Prinsip Kewajiban
Negara. Di dalam ketiga prinsip inilah terletak “prisma hak asasi perempuan”,
yang menjadi lensa untuk memeriksa, mengoreksi, dan menghapus segala
bentuk diskriminasi gender.

Prinsip Kesetaraan Substantif

CEDAW
Prinsip Non Diskriminasi

Prinsip Kewajiban Negara

3.2.2.1. Prinsip Kesetaraan Substantif
Berkaitan dengan prinsip kesetaraan substantif, CEDAW memiliki pendekatan
yang spesifik, yaitu, pendekatan substantif atau korektif tidak hanya berfokus
pada perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi kesetaraan dalam arti
de-jure dampak aktual atau riil dari hukum. Definisi Kesetaraan Substantif
mempertimbangkan dan memberikan fokus pada keragaman, perbedaan,
ketidakberuntungan dan diskriminasi. Pendekatan ini mengakui perbedaan
antara laki-laki dan perempuan secara kodrati. Pendekatan ini berusaha
mengembangkan “perlakuan yang berbeda” terhadap perempuan dalam rangka
mengejar ketertinggalan yang dialaminya karena pembedaan masa lalu dan
yang dialami dalam keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, pendekatan
substantif ini berusaha menghapus diskriminasi yang diderita oleh kelompokkelompok yang termarginalisasi baik individu, kelembagaan, dan sistem melalui
tindakan-tindakan korektif dan positif. Perhatian utamanya adalah memastikan
agar hukum melakukan koreksi atas ketimpangan yang ada dan memberi
pengaruh pada hasilnya dengan memastikan adanya kesetaraan substantif
dalam kesempatan, akses dan manfaat bagi perempuan. Oleh sebab itu, tujuan
kesetaraan menurut CEDAW adalah menghasilkan keluaran untuk memastikan
persamaan kesempatan (hukum, kebijakan, program), dan menikmati kesetaraan
dalam akses, dan kesetaraan dalam memperoleh manfaat riil/nyata.
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Sasaran pendekatan substantif adalah untuk memastikan hal-hal yang dihasilkan
Undang-Undang, kebijakan, dan program bersifat tanggap terhadap gender.
Untuk mencapai hal ini dibutuhkan analisis gender tentang hal perbedaan lakilaki dan perempuan. Hal ini penting untuk memahami asumsi-asumsi yang
mendasari perbedaan-perbedaan tersebut, yang berkisar dari norma-norma
budaya prasangka, kepercayaan yang keliru hingga struktur politik. Analisis gender
membantu memahami bagaimana asumsi menimbulkan dan melipatgandakan
hal-hal yang merugikan dan menghalangi perempuan menikmati haknya sejajar
dengan laki-laki. Selanjutnya membantu memetakan strategi dalam mengoreksi
atau membatalkan hal tersebut, dan menciptakan lingkungan yang mendukung
perempuan untuk menikmati kebebasan dan melaksanakan hak-haknya secara
penuh.
Konvensi CEDAW menegaskan kembali bahwa semua manusia dilahirkan
bebas, memiliki harkat dan martabat serta hak yang sama. Oleh karena itu
Negara wajib menjamin persamaan pemenuhan hak laki-laki dan perempuan di
bidang ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik, dan bidang lainnya. Jaminan ini
hendaknya tertuang secara yuridis dalam hukum dan/atau peraturan perundangundangan, serta kebijakan diberlakukan secara nyata, dan yang paling penting
hak dan persamaan pemenuhan hak bagi laki-laki dan perempuan itu, benarbenar dinikmati oleh perempuan secara nyata. Jadi bukan hanya secara de jure
atau formal, tetapi juga akses secara de facto, bukan hanya persamaan formal,
tetapi juga persamaan secara faktual.
Secara ringkas dapat diuraikan bahwa prinsip kesetaraan/persamaan substantif
yang dianut Konvensi CEDAW adalah terlaksananya:
1.

Langkah-tindak untuk merealisasi hak perempuan yang ditujukan untuk
mengatasi adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang
merugikan perempuan.

2.

Langkah-tindak melakukan perubahan lingkungan, sehingga perempuan
mempunyai kesetaraan dengan laki-laki dalam kesempatan dan akses, serta
menikmati manfaat yang sama.

3.

Kewajiban negara yang mendasarkan kebijakan dan langkah tindak:
a. kesetaraan dalam kesempatan bagi perempuan dan laki-laki;
b. kesetaraan dalam akses bagi perempuan dan laki-laki;
c. perempuan dan laki-laki menikmati manfaat yang sama dari hasil-hasil
menggunakan kesempatan dan akses tersebut
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4.

Hak hukum yang sama bagi perempuan dan laki-laki:
a. dalam kewarganegaraan;
b. dalam perkawinan dan hubungan keluarga; dan
c. dalam perwalian anak.

5.

Persamaan kedudukan dalam hukum dan perlakuan yang sama di depan
hukum.

3.2.2.2. Prinsip Non-Diskriminasi
Prinsip Non Diskriminasi ini merupakan roh/jiwa dari Konvensi CEDAW. Prinsip
ini secara tegas ditentukan sebagai definisi keja dalam Pasal 1 Konvensi CEDAW.
Pasal 1 Konvensi CEDAW menentukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan
ialah: “…setiap pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas
dasar jenis kelamin, yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi
atau menghapuskan pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi
manusia dan kebebasan-kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial,
budaya, sipil atau apapun lainnya oleh kaum perempuan,terlepas dari status
perkawinan mereka, atas dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan.
Definisi “diskriminasi terhadap perempuan” – Pasal 1 Konvensi CEDAW
“Untuk tujuan Konvensi ini, istilah “diskriminasi terhadap perempuan” berarti
setiap pembedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat berdasarkan jenis
kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan menghalangi/mengurangi atau
menghapuskan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan Hak Asasi Manusia
dan kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau
apapun lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas
dasar persamaan antara perempuan dan laki-laki”
Pasal 1 Konvensi CEDAW dapat digunakan untuk melakukan identifikasi
kelemahan Peraturan Perundang-undangan dan kebijakan formal atau netral.
Perhatikan kata-kata kunci: … dampak … atau … tujuan. Mungkin suatu
Peraturan perundang-undangan tidak dimaksudkan untuk meniadakan
penikmatan hak perempuan, tetapi apabila mempunyai pengaruh atau dampak
yang merugikan perempuan, untuk jangka pendek atau jangka panjang, maka
aturan itu merupakan diskriminasi terhadap perempuan. Perhatikan pula katakata … apapun lainnya … yang berarti bidang-bidang lainnya selain politik,
ekonomi, sosial, budaya dan sipil. Dapat diartikan sebagai semua bidang. Selain
hal tersebut, terdapat hal-hal yang tidak dianggap sebagai diskriminasi, hal
tersebut ialah:
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a.

Langkah-tindak atau tindakan khusus sementara Pasal 4 ayat (1) Konvensi
CEDAW, yaitu langkah-tindak yang dilakukan untuk mempercepat
pencapaian kesetaraan dalam kesempatan dan perlakuan bagi perempuan
dan laki-laki, dan mempercepat kesetaraan de facto antara perempuan
dan laki-laki. Semula dikenal sebagai affirmative action, sekarang dikenal
sebagai tindakan-khusus-sementara, atau temporary special measures.
Langkah-tindak itu akan dihentikan apabila tujuan pencapaian kesetaraan
telah tercapai.

b.

Perlindungan kehamilan Pasal 4 ayat (2), dan kehamilan sebagai fungsi
sosial (Pasal 5 ayat (2) Konvensi CEDAW.

Menurut Pasal 1 Butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak
Asasi Manusia definisi “diskriminasi” adalah setiap pembedaan, pelecehan, atau
pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan
manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial,
status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat
pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan
atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan
baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial,
budaya, dan aspek kehidupan lainnya”.
Diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) terhadap perempuan terjadi
apabila hukum, Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan dan program
kegiatan yang disusun didasarkan pada kriteria yang sepertinya netral gender,
yang dalam keyataan mengakibatkan dampak yang merugikan perempuan.
Disebut netral gender, apabila hukum/peraturan perundang-undangan,
kebijakan dan program secara sengaja atau tidak sengaja mengekalkan
diskriminasi masa lampau. Hal itu dapat terjadi karena secara kurang hati-hati
menggunakan standar/cara/gaya hidup hidup laki-laki, dan dengan demikian
tidak memperhitungkan aspek-aspek pengalaman kehidupan/kebutuhan/
kepentingan kehidupan perempuan yang dapat berbeda dengan laki-laki.
Perbedaan ini dapat terjadi karena dugaan stereotipe, sikap dan tingkah laku
yang ditujukan pada perempuan yang didasarkan pada perbedaan biologis
antara perempuan dan laki-laki.
Rumusan “diskriminasi terhadap perempuan” itu didasarkan atas pengalaman
perempuan selama ini, yang mengalami pembedaan atas dasar jenis kelamin,
dan pengakuan bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas
persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia. Dalam rumusan

29

Pasal 1 itu belum dicantumkan tentang kekerasan terhadap perempuan.
Dengan Rekomendasi Umum 19, 1992, ditentukan bahwa kekerasan terhadap
perempuan adalah suatu bentuk diskriminasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1.
Hal ini diperkuat dalam Deklarasi dan Program Aksi Hak Asasi Manusia, hasil
Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia Tahun 1993. PBB menerbitkan Deklarasi
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan, 1993. Ketiga ketentuan itu
merupakan kesatuan yang komplementer, tentang “Diskriminasi Terhadap
Perempuan”.
Wilayah diskriminasi menurut ketentuan CEDAW tidak terbatas hanya pada ranah
publik, tetapi mencakup pada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pelaku
privat mulai dari individu sampai korporasi bisnis, keluarga dan masyarakat.
Diskriminasi mencakup hukum tertulis, asumsi sosio-budaya tentang perempuan
dan norma-norma yang diperlakukan terhadap perempuan. CEDAW juga
mencakup diskriminasi de jure seperti kedudukan legal atau formal perempuan
dan diskriminasi de facto meliputi praktik-praktik informal yang tidak diberi sanksi
hukum tetapi mengatur hak dan kebebasan perempuan. CEDAW berupaya
menghapus diskriminasi baik yang disengaja (diskriminasi langsung) maupun
yang tidak disengaja (diskriminasi tidak langsung). Tanpa membuat perbedaan
antara pelaku swasta dan pelaku publik. Negara bertanggung jawab untuk
memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat tidak mendiskriminasikan
perempuan (baik dalam hukum, kebijakan pemerintah maupun kebijakan non
pemerintah).
Berbagai kesepakatan Internasional mengenai Hak Perempuan telah
menampakkan pengertian dan juga penekanan terhadap berbagai kekerasan
terhadap perempuan dan juga diskriminasi terhadap perempuan. Diantaranya
ialah :
1)

Rekomendasi Umum Komite CEDAW7 19, 1992

Walaupun telah diterbitkan berbagai instrumen internasional tentang HAM
perempuan, dan Konvensi CEDAW, 1979, yang komprehensif, kekerasan
terhadap perempuan masih terus berlanjut. Pada tahun 1992, Komite CEDAW
menerbitkan Rekomendasi Umum Nomor 19, 1992, tentang Kekerasan Terhadap
Perempuan. Dalam Rekomendasi Umum ini antara lain ditentukan bahwa:

7

Rekomendasi Umum (General Recommendation) yang diterbitkan oleh Komite CEDAW mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat (legally binding), sama kuatnya dengan ketentuanketentuan Konvensi CEDAW
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•

Definisi “diskriminasi terhadap perempuan” seperti
ditentukan Pasal 1 Konvensi CEDAW, termasuk juga
kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan yang
langsung ditujukan terhadap perempuan, karena
dia adalah perempuan, atau tindakan-tindakan
yang memberi akibat pada perempuan secara tidak
proporsional. Tindakan-tindakan tersebut termasuk
tindakantindakan yang mengakibatkan kerugian atau
penderitaan fisik, mental dan seksual atau ancamanancaman seperti itu, paksaan dan perampasan kebebasan
lainnya.

•

Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi
atau meniadakan penikmatan oleh perempuan atas
hak asasinya dan kebebasan fundamental berdasarkan
hukum internasional atau berdasar konvensi hak asasi
manusia adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1.

Butir 7
Kekerasan berbasis gender yang merusak, menghalangi atau meniadakan
penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental
berdasarkan hukum internasional atau berdasar Konvensi Hak Asasi Menusia,
adalah diskriminasi dalam pengertian Pasal 1 Konvensi ini. Hak-hak dan
kebebasan itu termasuk:
a.

Hak untuk hidup;

b.

Hak untuk tidak mengalami penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau
hukuman yang menurunkan martabat dan tidak berperikemanusiaan;

c.

Hak untuk mendapat perlindungan yang sama sesuai dengan norma-norma
kemanusiaan pada saat konflik bersenjata internasional maupun domestik;

d.

Hak atas kebebasan dan keamanan seseorang;

e.

Hak atas persamaan perlindungan berdasar hukum;

f.

Hak atas persamaan dalam keluarga;

g.

Hak atas kesehatan mental dan fisik yang sesuai dengan standar tertinggi
yang dapat dicapai;

h.

Hak atas kondisi kerja yang adil dan baik.
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Butir 8
Konvensi berlaku terhadap kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik. Tindak
kekerasan seperti itu juga melanggar kewajiban negara berdasarkan Hukum
Internasional tentang Hak Asasi Manusia dan berdasarkan kovenan lainnya, dan
juga pelanggaran atas konvensi ini.
Butir 9
Bagaimanapun juga bahwa diskriminasi berdasarkan konvensi ini, tidak terbatas
hanya pada tindakan yang dilakukan oleh atau atas nama pemerintah (lihat Pasal
2 huruf e dan huruf f) dan 5). Sebagai contoh, menurut Pasal 2 huruf e, Konvensi
mewajibkan Negara Peserta melaksanakan semua langkah-tindak yang tepat
untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan oleh siapapun, organisasi
atau badan usaha. Berdasarkan hukum internasional dan Kovenan khusus Hak
Asasi Manusia, Negara bisa juga bertanggung jawab atas tindakan-tindakan
oleh perorangan, jika mereka tidak bertindak secara tegas untuk mencegah
pelanggaran hak-hak, atau menyelidiki serta menghukum dan memberikan
ganti rugi atas tindakan-tindakan kekerasan itu.
2)

Deklarasi dan Program Aksi Wina (The Vienna Declaration and Program Of
Action) dari Konferensi Dunia Hak Asasi Manusia, 1993.

Pada tanggal 23 Juni 1993, Konperensi Dunia Hak Asasi Manusia menyetujui The
Vienna Declaration and Program of Action (Deklarasi dan Program Aksi Wina).
Deklarasi dan Program Aksi Wina menyatakan beberapa hal tentang hak asasi
perempuan, antara lain:
a. Hak Asasi Perempuan (the human rights of women) adalah bagian dari
Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dicabut, integral dan tidak dapat
dipisahkan.
b.

Kejahatan berbasis gender dan semua bentuk pelanggaran dan pelecehan
seksual, termasuk yang terjadi karena prasangka budaya dan trafiking
internasional, tidak sesuai dengan martabat dan harga diri seorang manusia
dan harus dihapuskan.

c.

Pentingnya usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam
kehidupan privat dan publik, penghapusan semua bentuk pelecehan
seksual, eksploitasi dan trafiking perempuan, penghapusan prasangka
atas dasar jenis kelamin dalam pelaksanaan hukum, serta penghapusan
konflik apapun yang dapat terjadi antara hak perempuan dan efek buruk
dari praktek-praktek tradisional atau kebiasaan tertentu, prasangka budaya
serta ekstrim agama.

32
Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

d.

Pelanggaran hak asasi perempuan dalam situasi konflik bersenjata
adalah pelanggaran dari prinsip-prinsip fundamental hak asasi manusia
internasional dan hukum kemanusiaan. Semua pelanggaran jenis ini,
termasuk pembunuhan, perkosaan sistematis, perbudakan seksual dan
kehamilan secara paksa, menuntut tanggapan yang efektif.

3)

Declaration on the Elimination of Violence Against Women (Deklarasi
Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan), Majelis Umum PBB, 1993

Sebagai tindak lanjut hasil Konperensi Dunia tentang HAM, 1993, maka Majelis
Umum PBB mengadopsi Declaration on the Elimination of Violence against
Women (Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan), pada tanggal
20 Desember 1993.
Pasal 1 Deklarasi menentukan definisi “kekerasan terhadap perempuan”.
Pasal 2 menentukan rincian mengenai tindak kekerasan secara fisik, seksual
dan psikologis yang terjadi dalam keluarga, dalam masyarakat luas, dan yang
dilakukan atau diabaikan oleh Negara, di manapun terjadinya.
Definisi Kekerasan Terhadap perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
Deklarasi: “Dalam Deklarasi ini, yang dimaksud dengan “kekerasan terhadap
perempuan” adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang
berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan
secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu,
pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik
yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi (ranah privat)”
Pasal 2 Deklarasi: “Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup,
tetapi tidak hanya terbatas pada, hal-hal sebagai berikut:
a. Tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis, termasuk pemukulan,
penyalahgunaan seksual atas anak-anak perempuan dalam keluarga,
kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dalam
perkawinan, perusakan alat kelamin perempuan (genital mutilation) dan
praktek-praktek kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan
di luar hubungan suami-isteri dan kekerasan yang berhubungan dengan
eksploitasi;
b.

Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi dalam masyarakat
luas, termasuk perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman
seksual di tempat kerja, dalam lembagalembaga pendidikan dan di manapun
juga, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa;
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Kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang dilakukan atau diabaikan
oleh Negara atau diranah negara, di manapun terjadinya. Misalnya, intimidasi,
pengabaian (laporan KTP tidak ditanggapi), pengejaran PSK, perceraian sepihak
dengan saksi palsu, pelarangan terhadap pelajar perempuan ikut ujian nasional
(UNAS) karena hamil, pelecehan seksual, yang dilakukan oleh aparat negara.
Penyiksaan dan penganiayaan (oleh aparat negara) yang terjadi di lembaga
Pemasyarakatan atau pada proses penyelidikan dan penyidikan.
3.2.2.3. Pripsip Kewajiban Negara
Menurut Konvensi CEDAW, prinsip dasar Kewajiban Negara meliputi hal-hal
sebagai berikut:
1. Menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan
dan kebijakan, serta menjamin hasilnya.
2.

Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau
aturan khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk
meningkatkan kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada.

3.

Negara tidak saja menjamin, tetapi juga merealisasi hak perempuan.

4.

Tidak saja menjamin secara de-jure tetapi juga secara de-facto.

5.

Negara tidak saja harus akuntabel dan mengaturnya di ranah publik, tetapi
juga di ranah privat (keluarga) dan sektor swasta.

Menurut Pasal 2 sampai dengan Pasal 5 Konvensi CEDAW, prinsip Kewajiban
Negara ditentukan sebagai berrikut:
Pasal 2 mewajibkan Negara:
1. Mengutuk diskriminasi, dan sepakat untuk menjalankan dengan segala cara
yang tepat dan tanpa ditunda-tunda, melarang segala bentuk diskriminasi
terhadap perempuan, melalui peraturan perundang-undangan dan
kebijakan serta pelaksanaannya.
2.

Menegakan perlindungan hukum terhadap perempuan melalui peradilan
nasional yang kompeten dan badan-badan pemerintah lainnya,
serta perlindungan yang efektif bagi perempuan dari setiap tindakan
diskriminasi.

3.

Mencabut semua atuan dan kebijakan, kebiasaan dan praktek yang
diskriminatif terhadap perempuan.

4.

Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap
perempuan.
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Pasal 3 menentukan Kewajiban Negara untuk melakukan langkah-tindak proaktif
di semua bidang, khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, dan budaya,
serta menciptakan lingkungan dan kondisi yang menjamin pengembangan dan
kemajuan perempuan.
Pasal 4 ayat (1) Mewajibkan Negara melaksanakan Tindakan Khusus Sementara
(Temporary Special Measures) untuk mempercepat kesetaraan de-facto, serta
mencapai kesempatan, akses dan penikmatan manfaat yang sama bagi peremuan
dan laki-laki.
Pasal 4 ayat (2) Peraturan dan tindakan khusus yang ditujukan untuk melindungi
kehamilan tidak dianggap sebagai diskriminasi.
Pasal 5 Mewajibkan Negara melaksanakan langkah-tindak yang tepat, untuk:
1. Mengubah pola tingkah laku sosial dan budaya laki-laki dan perempuan
dengan maksud untuk mencapai penghapusan prasangka dan kebiasaan
dan segala praktik lainnya yang didasarkan atas inferioritas atau superioritas
salah satu jenis kelamin dan peran stereotipe bagi lakilaki dan perempuan.
2.

Menjamin bahwa pendidikan keluarga memberikan pengertian yang tepat
mengenai kehamilan sebagai fungsi sosial dan tanggung jawab bersama
laki-laki dan perempuan dalam membesarkan anak-anak mereka, dan
bahwa anak-anak adalah pertimbangan utama dalam segala hal.

Kewajiban Negara untuk menghormati, memajukan, melindungi dan memenuhi
hak perempuan atas persamaan (kesetaraan dan keadilan) substantif (Pasal 1
sampai dengan Pasal 16 Konvensi CEDAW):
1. Perempuan memiliki hak sipil, ekonomi, sosial dan budaya, yang harus
dinikmati oleh perempuan atas persamaan (kesetaraan dan keadilan)
dengan laki-laki, terlepas dari status perkawinan mereka (Pasal 1)
2.

Penegasan bahwa diskriminasi terhadap perempuan adalah pelanggaran
hak asasi manusia.

3.

Kewajiban untuk melindungi, memajukan dan memenuhi hak asasi
perempuan (Pasal 2).

4.

Memasukan prinsip persamaan antara perempuan dan laki-laki dalam sistem
hukum.

5.

Menegakkan perlindungan hukum terhadap perempuan dari setiap tindakan
diskriminasi, melalui peradilan nasional yang kompeten dan isntitusi publik
lainnya.
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6.

Menjamin penghapusan segala perlakuan diskriminatif terhadap perempuan
oleh orang, organisasi atau perusahaan.

7.

Mencabut semua aturan dan kebijakan dan praktek yang diskriminatif
terhadap perempuan.

8.

Mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif terhadap
perempuan.

9.

Kewajiban untuk melaksanakan langkah-tindak proakif di semua bidang,
khususnya di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, serta menciptakan
lingkungn dan kondisi yang menjamin pengembangan dan kemajuan
perempuan. (Pasal 3)

10. Kewajiban untuk melaksanakan tindakan-khusus-sementara untuk
mempercepat pencapaian kesetaraan dalam perlakuan dan kesempatan
bagi perempuan (Pasal 4 ayat 1) Peraturan dan tindakan khusus yang
ditujukan untuk melindungi kehamilan, tidak dianggap sebagai diskriminasi
(Pasal 4 ayat 2)
11. Kewajiban untuk menghapus pola tingkah laku sosial dan budaya
berdasarkan inferioritas atau superioritas salah satu jenis kelamin (Pasal 5 ayat
1) Penegasan bahwa kehamilan merupakan fungsi sosial dan pengasuhan
anak sebagai tugas bersama laki-laki dan perempuan (Pasal 5 ayat 2).
12. Kewajiban untuk menghapus perdagangan perempuan dan eksploitasi
prostitusi (Pasal 6) Kewajiban Negara untuk mewujudkan persamaan
(kesetaraan dan keadilan) substantif antara perempuan dan laki-laki dalam
bidang-bidang:
1.

Kehidupan politik dan publik (Pasal 7).

2.

Mewakili negara di tingkat internasional dan berpartisipasi dalam
pekerjaan organisasi internasional (Pasal 8).

3.

Memperoleh, mengubah dan mempertahankan kewarganegaraannya
(Pasal 9).

4.

Pendidikan, termasuk turut serta dalam kurikulum dan ujian yang
sama, serta staf pengajar, gedung dan peralatan sekolah dan mutu
yang sama (Pasal 10).

5.

Ketenagakerjaan, termasuk bekerja sebagai hak asasi manusia, hak
atas kesempatan kerja yang sama, secara bebas memilih profesi dan
pekerjaan, upah yang sama termasuk tunjangan dan perlakuan yang
sama sehubungan dengan pekerjaan yang sama nilainya, maupun hak
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atas jaminan sosial, perlindungan atas kesehatan dan keselamatan
kerja, dan perlindungan fungsi reproduksi (Pasal 11).
6.

Pemeliharaan kesehatan, termasuk hak untuk mendapat pelayanan
yang berkaitan dengan keluarga berencana, kehamilan, melahirkan
dan menyusui dengan ASI (Pasal 12).

7.

Kesetaraan Perempuan dan laki-laki dalam bidang kehidupan ekonomi,
dan sosial hukum, hak atas tunjangan keluarga, hak atas pinjaman
bank, agunan dan kredit permodalan, hak untuk ikut serta dalam
kegiatan rekreasi, oleh raga dan semua kehidupan kebudayaan (Pasal
13).

8.

Konvensi memberikan perhatian pada masalah-masalah khusus yang
dihadapi oleh perempuan pedesaan dan menghapus diskriminasi
terhadap perempuan di daearh pedesaan, sehingga mereka dapat
turut serta dalam, dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan
desa (Pasal 14).

9.

Menjamin persamaan hak perempuan dan laki-laki di muka hukum,
kecakapan hukum yang sama, dan menghormati mobilitas orangorang serta pilihan tempat tinggal dan domisili (Pasal 15).

10. Perkawinan dan hubungan keluarga, termasuk hak untuk memasuki
jenjang perkawinan, memilih pasangan, serta hak, kewajiban dan
tanggungjawab yang sama sebagai orangtua yang berkaitan dengan
anakanak mereka (Pasal 16).
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Kewajiban Perumus, wajib
mempertombangkan:
a. Kesetaraan dan keadilan Akses.
b. Menikmati manfaat.

Bertujuan untuk menghasilkan out
put yang memastikan adanya:
a. Persamaan kesempatan
(kebijakan, program, kegiatan).
b. Kesetaraan dan keadilan akses.
c. Kesetaraan dan keadilan
memperoleh manfaat yang nyata
atau riil.

Dimaksudkan
memperjelas Asas
manfaat
Bertujuan untuk mengurangi atau
menghapuskan:
a. Pengakuan;
b. Penikmatan;
c. Penggunaan HAM; dan
d. Kebebasab pokok di bidang:
- Praktik
- Ekonomi
- Budaya
- Sipil
- Dan lain-lain yang berkaitan
bagi laki-laki dan perempuan

Atas dasar jenis kelamin

Setiap norma peraturan PerundangUndangan wajib melarang pelakuan:
a. Perbedaan;
b. Pengecualian; dan
c. Pembatasan

Prinsip Kesetaraan

Prinsip Keadilan

2. P. Non Diskriminasi

1. P. Kesetaraan Subtantif

2. Pelaksanaan/Realisasi
3. Affirmative Action/Tindakan
Afirmatif

Dalam membuat peraturan PerundangUndangan:
• Harmonisasi peraturan PerundangUndangan dan perumusan kebijakan
pembangunan memiliki kesetaraan dan
keadilan gender.
• Mengakhiri diskriminasi terhadap
perempuan segala bentuknya dengan
mengambil upaya-upaya yang tepat.
• Memasukkan prinsip-prinsip kesetaraan
dalam sistem hukum, mancabut semua
UU yang diskriminatif dan menetapkan
UU yang tepat yang melarang
diskriminasi.
• Membentuk pengadilan khusus dan
lembaga-lembaga publik lainnya untuk
memastikan perlindungan efektif
dan memastikan semua perbuatan
diskriminasi terhadap perempuan
oleh orang per orangan, orang dan
perusahaan.

1. Kelengkapan Hukum

3. P. Kewajiban Negara

Prinsip-prinsip dalam CEDAW
(Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Againts Women)
Umdang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Penghapusan
Segala Tindak Diskriminatif terhadap Perempuan

BAB IV

PARAMETER KESETARAAN
GENDER DALAM
PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN
4.1. Indikator Kesetaraan Gender dalam Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan.
Secara tegas dinyatakan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang- Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan,
bahwa Asas Materi Muatan Peraturan Perundangundangan meliputi:
a. pengayoman;
b. kemanusian;
c. kebangsaan;
d. kekeluargaan;
e. kenusantaraan;
f. bhinneka tunggal ika;
g. keadilan;
h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau.
j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
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Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h, menyatakan bahwa, yang
dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap Materi Muatan Peraturan
Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi
setiap warga negara tanpa kecuali. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas
kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah setiap Materi
Muatan Peraturan Perundangundangan tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat
membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras,
golongan, gender, atau status sosial. Akses ini seyogyanya diperkuat dengan
ketentuan bahwa setiap materi muatan Peraturan Perundang-undangan tidak
boleh berisi hal-hal yang bersifat memberikan atau berakibat membedakan,
berdasarkan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender,
atau status sosial.
Berdasarkan pada ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 beserta penjelasannya tersebut bahwa pada dasarnya Materi Muatan suatu
Peraturan Perundang-undangan tidak boleh mengandung atau mengakibatkan
hal-hal yang bersifat diskriminatif, ketidakadilan, ketidaksetaraan, termasuk
ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender, serta berbagai hal yang tidak selaras
dengan asas-asas materi muatan sebagaimana telah ditentukan tersebut. Salah
satu upaya agar materi muatan Peraturan Perundang-undangan adalah memenuhi
unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Nomor
12 Tahun 2011 maka perlu dan penting dilakukan kajian dan analisisnya terlebih
dahulu mengenai apa dan mengapa serta tujuan dibentuknya suatu peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya sasaran yang ingin diwujudkan, jangkauan
dan arah pengaturan yang akan disusun, yang akan dijelaskan dalam konsepsi
yang akan dibangun dalam rangka memenuhi kebutuhan adanya pokok pikiran,
lingkup atau obyek yang akan diatur, semua itu membutuhkan analisis agar
dampak atas suatu pengaturan tersebut dapat dikandung nilai-nilai keadilan
baik dalam rumusan (de-jure) maupun de-facto nya. Salah satu langkah yang
perlu dipertimbangkan untuk adanya bentuk pengaturan yang responsif gender,
dan menghidarkan ketentuan yang netral gender, adalah dukungan semua
kalangan untuk diarahkan pada pembentukan Peraturan Perundang-undangan
yang responsif gender dan tidak diskriminatif terhadap salah satu jenis kelamin
sebagaimana dimaksud dalam prinsip-prinsip Konvensi CEDAW.
Guna memastikan bahwa suatu Peraturan Perundang-undangan telah memenuhi
unsur-unsur atau dapat dikategorikan responsif gender, diperlukan suatu alat
analisis dalam setiap tahap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
berupa Parameter Kesetaraan Gender, yang di dalamnya terdapat indikator
-indikator mengenai kesetaraan gender yang terdiri dari:
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•
•
•
•

Akses;
Partisipasi;
Kontrol; dan
Manfaat.

Atau yang lebih lanjut dikenal dengan singkatan APKM.
Ke-empat indikator tersebut perlu diintegrasikan pada setiap tahapan dalam
proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pengintegrasian keempat
indikator ini dapat digambarkan sebagai berikut:
AKSES :
Mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara
antara laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur
dalam Peraturan Perundang-undangan, sehingga norma-norma hukum yang
dirumuskan mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender.
Beberapa hal yang terkait dengan Akses, adalah:
Informasi :
-

Perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan pengetahuan
dan pemahaman mengenai sasaran yang akan diwujudkan dan /atau
persoalan yang dihadapi;

-

Tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah dan dapat
dimengerti atau dipahami dengan mudah, dan dapat digunakan sebagai
bahan referensi oleh yang bersangkutan.

Sumberdaya :
-

Biaya yang terjangkau;

-

Tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dan kemudahan
mencapai sarana dan prasarana tersebut.

-

Tersedianya SDM yang dapat memberikan bantuan dan/atau membantu
memberikan solusi mengatasi persoalan yang dihadapi.

Faktor sosial budaya :
-

Perlu ditumbuhkan budaya kebersamaan antara perempuan dan lakilaki
untuk mengatasi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi.

-

Perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi/kebiasaan yang
dapat merugikan perempuan tanpa mengesampingkan kearifan lokal.
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Contoh :
Tradisi yang dapat merugikan perempuan:
Menunggu suami dan/atau mertua untuk mengambil putusan mengantar isteri/
menantu ke rumah sakit untuk melahirkan. Untuk mengatasinya diperlukan
pemberdayaan perempuan untuk mempunyai kemampuan pengambilan
keputusan yang terbaik bagi perempuan yang akan melahirkan. Untuk segera
dibawa/diantar ke rumah sakit, apalagi dia mengalami kesulitan melahirkan.
Termasuk penyediaan sarana prasarana yang memamadai memudahkan bagi
perempuan.
PARTISIPASI:
Memperhatikan apakah Peraturan Perundang-undangan memberikan
kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak
dan kewajibannya dalam setiap kebijakan dan program pembangunan, antara
lain untuk:
Menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi.
-

Turut serta dalam pengambilan keputusan baik terkait dengan jumlah
maupun kualitas.

Keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan
yang dihadapi, terutama persoalan yang dihadapi perempuan.
KONTROL:
Menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam Peraturan Perundangundangan memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan
antara laki-laki dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.
Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan
haknya dengan berdaya guna dan berhasil guna.
-

Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang
adil bagi perempuan dan laki-laki.

-

Adanya norma Peraturan Perundang-undangan yang menjamin perwujudan
kesetaraan antara perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan –
perempuan pedesaan dan perempuan kepala keluarga.

Contoh:
Undang-undang / Perda dan kebijakan nasional dan daerah yang menjamin
terwujudnya kesetaraan dan keadilan bagi perempuan dan laki-laki.
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MANFAAT:
Analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa suatu
kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki
dan perempuan di kemudian hari.
Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang
dipenuhi.
-

Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama
dipenuhinya hak perempuan.

Contoh :
a. Perempuan menikmati manfaat dari hasil kerjanya untuk dirinya sendiri dan
keluarganya.
b.

Hak Perempuan untuk menikmati manfaat dari pemilikan dan pengelolaan
hak atas tanah.

c.

Adanya ketentuan tentang hak bagi perempuan, untuk menikmati hasil
pembangunan sarana prasarana.

Ke-empat indikator yang meliputi: Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat,
pada dasarnya saling berkaitan antar satu dengan lainnya, mempunyai nilai yang
sama penting dan sama kuatnya, tidak hierarkis, dan harus dikaji secara holistik.
Dengan demikian yang dimaksud dengan Peraturan Perundang-undangan yang
Responsif Gender dalam pedoman ini, Peraturan Perundang-undangan dengan
mengadopsi pendekatan dan analisis atas keempat indikator kesetaraan gender
dan mengintegrasikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi CEDAW,
yang tercermin dalam tahap-tahap proses Pembentukan Peraturan Perundangundangan.
Uraian lebih lanjut untuk penjabaran Indikator APKM diintegrasikan ke dalam
40 (empat puluh) Hak Konstitusional, yang dituangkan dalam Matrik Parameter
Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (hal
95 - 166).
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4.2. Pengintegrasian Kesetaraan Gender dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Proses pengintegrasian kesetaraan gender tersebut didasarkan pada ketentuan
dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, yang terdiri dari 14 (empat belas) rumpun Hak Dasar dan terjabarkan
menjadi 40 (empat puluh) Hak Konstitusional dengan mempertimbangkan Akses,
Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan.
40 HAK KONSTITUSIONAL DALAM 14 RUMPUN
1. Hak atas
Kewarganegaraan
2. Hak atas Hidup

1. hak atas status kewarganegaraan
2. hak atas kesamaan di dalam hukum dan pemerintahan
3. hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya
4. hak aras kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang
5. hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan
hak dasar pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan
budaya

3. Hak untuk
mengembangkan diri

6. hak atas jaminan sossial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia bermartabat
7. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk
mengembangkan peran lingkungan sosial
8. hak atas pendidikan
9. hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani
10. hak atas kebebasan meyakini kerpecayaan

4. Hak atas kebebasan
meyakini kepercayaan

11 hak untuk bebas memeluk agama da beribadat menurut
agamanya
12. hak untuk bebas memilih pendidikan, pengajaran pekerjaan,
kewarganegaraan, tempat tinggal
13. hak atas kebebasan berserikat dan berkumpul
14. hak untuk menyatakan fikiran dan sikap sesuai dengan hati
nurani
15. hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi

5. Hak atas informasi

6. Hak atas kerja dan
penghidupan layak

16. hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,
mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia
17. hak atas penghidupan dan pekerjaan yang layak bagi
kemanusiaan
18. hak untuk bekerja dan memperoleh imbalan dan perlakuan
yang adil dan layak dalam hubungan kerja
19. hak untuk tidak diperbudak

7. Hak atas kepemilikan
dan perumahan

20. hak untuk mempunyai kekayaan pribadi
21. hak untuk bertempatinggal
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40 HAK KONSTITUSIONAL DALAM 14 RUMPUN
8. Hak atas kesehatan
dan lingkungan yang
sehat

22. hak untuk sejahtera lahir dan batin

9. Hak berkeluarga

25. hak untuk membentuk keluarga

10. Hak atas kepastian
hukum dan keadilan

23. hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat
24. hak untuk memperoleh layanan kesehatan
26. hak atas pengakuan jaminan dan perlindungan dan kepastian
hukum yang adil
27. hak atas kesamaan di muka hukum
28. hak untuk diakui sebaga pribadi di hadapan hukum

11. Hak bebas dari
ancaman, diskriminasi
dan kekerasan

29. hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak
asasi
30. hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang
merendahkan derajat martabat manusia
31. hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif
32. hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan yang sama
guna mencapai persamaan dan keadilan
33. hak ayas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat, dan harta benda yang berada di bawah
kekuasaannya

12. Hak atas perlindungan

34. hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap pengakuan
yang bersifat diskriminatif
35. hak atas perlindungan identitas budaya dan hak masyarakat
tradisional yang selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban
36. hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif
37. hak untuk memperoleh suaka politik dari Negara lain

13. Hak memperjuangkan
hak
14. Hak atas
pemerintahan

38. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya
secara kolektif
39. hak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat, dan
40. hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam
pemerintahan

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, diatur mengenai
batasan pengertian (definisi) mengenai: “Pembentukan Peraturan Perundangundangan” adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup
tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan,
dan pengundangan.
Apabila kita cermati substansi pengaturan yang dituangkan dalam Bab demi
Bab sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,
maka secara garis besar dapat digambarkan mengenai tahapan pembentukan
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
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5. Pengundangan
a. Rapat dengar
pendapat umum;
b. Kunjungan Kerja;
c. Sosialisasi; dan atau
d. Seminari, Lokakarya
dan/Diskusi

4. Pengesahan/
Penetapan
Partisipasi Masyarakat
3. Pembahasan
2. Penyusunan

Pembentukan
Peraturan Perundangundangan

1. Perencanaan

Penyebarluasan

Masyarakat dan
Pemangku Kepentingan

Tahap I : Perencanaan
A.
B.
C.
D.
E.
F.

Perencanaan penyusunan Undang-Undang;
Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah;
Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden;
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi;
Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan Lainnya.

I.

[TAHAP] PERENCANAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Analisis: Pengintegrasian kesetaraan gender pada tahap Perencanaan
Undang-Undang atau Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dan
Tahap Perencanaan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota atau Program Legislasi Daerah Provinsi (Prolegda
Provinsi) serta Program Legislasi Daerah Kabupaten/Kota (Prolegda
Kabupaten/Kota.
Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program Legislasi
Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Undang- Undang Nomor
12 Tahun 2011. Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan
Undang-Undang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional.
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Begitu pula halnya dengan Perencanaan penyusunan Perda Provinsi sebagaimana
diatur dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Prolegda Provinsi
ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas
pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
Didalamnya memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul
Rancangan Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan
Peraturan Perundang-undangan lainnya; Materi yang diatur dan keterkaitannya
dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan
mengenai konsepsi Rancangan Undang- Undang yang meliputi:
a.
b.
c.

latar belakang dan tujuan penyusunan;
sasaran yang ingin diwujudkan; dan
jangkauan dan arah pengaturan.

Sedangkan Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan
keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan lainnya.
Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan mengenai
konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
a.
b.
c.
d.

latar belakang dan tujuan penyusunan;
sasaran yang ingin diwujudkan;
pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
jangkauan dan arah pengaturan.

Selanjutnya untuk Prolegda Kabupaten/Kota, ketentuan mengenai perencanaan
penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana tersebut di atas berlaku
secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan Daerah.
Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan
dalam Naskah Akademik.
Hal ini berarti bahwa setiap Materi Rancangan Undang-undang, Materi
Rancangan Perda Povinsi, dan Materi Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang
meliputi latar belakang dan tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan,
pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur dan jangkauan serta arah
pengaturan telah melalui suatu proses pengkajian dan penyelarasan sebagaimana
yang dituangkan dalam Naskah Akademik.
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Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum
dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut
dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi,
atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap
permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
Di akhir batasan pengertian Naskah Akademik, ditutup dengan frasa “sebagai
solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”, frasa
demikian menunjukan bahwa dalam Naskah Akademik sudah terpenuhi suatu
solusi yang akan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diatur dalam
suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota bahkan merupakan pemenuhan
terhadap kebutuhan hukum masyarakat.
Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik menjadi sangat penting sekali
dalam menentukan “kualitas” atau “bobot” suatu Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota, terkait pengintegrasian indikator Peraturan Kesetaraan Gender
sebagai alat atau pisau analisis dalam setiap pembentukan Peraturan Perundangundangan terutama Undang-Undang, Perda Provinsi, dan Perda Kabupaten/
Kota. Pada tahap kajian teoritis dan praktik empiris hendaknya Prinsip Kesetaraan
Gender sudah mulai digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan
gender dalam narasi atau deskripsi pada bab awal Naskah Akademik. Bab
selanjutnya, yakni evaluasi dan analisis Peraturan Perundang-undangan terkait,
indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Kesetaraan Gender tersebut benar-benar sudah dijadikan alat
atau pisau analisisnya terutama untuk mengkaji, menguji, dan meneliti materi
muatan yang akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Memasuki Bab Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis indikator APKM (Akses,
Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) semakin mempertegas sejalannya aspek-aspek
tersebut terintegrasi dalam setiap Rancangan Undang-Undang, Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pada tahapan Perencanaan (Prolegnas dan Prolegda), dimana didalamnya
terdapat Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
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Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga
indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) sudah diharapkan
terintegrasi sejak awal.
Catatan:
Uraian mengenai Pengintegrasian Kesetaraan Gender dalam Tahapan
Perencanaan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana diuraikan dalam
penjelasan Analisis Parameter Kesetaraan Gender dalam Perencanaan Peraturan
Perundang-undangan. (Proses perencanaan untuk pembentukan UndangUndang dan Peraturan Daerah Provinsi, dan mutatis mutandis berlaku Perda
Kabupaten/Kota).

UNDANGUNDANG
PER UU
LAINNYA

PER. PEM

PERENCANAAN

PERDA
KAB/KOTA

PERPRES

PERDA
PROVINSI

ad. A. Perencanaan penyusunan Undang-Undang.
•

Perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU Nomor
12 Tahun 2011.

•

Prolegnas merupakan skala prioritas program pembentukan UndangUndang dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional (Pasal 17).

•

Dalam penyusunan Prolegnas penyusunan daftar Rancangan UndangUndang didasarkan atas (Pasal 18):
a)

perintah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945;
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b)

perintah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;

c)

perintah Undang-Undang lainnya;

d)

sistem perencanaan pembangunan nasional;

e)

rencana pembangunan jangka panjang nasional;

f)

rencana pembangunan jangka menengah;

g)

rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR;

h)

aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat.

•

Memuat program pembentukan Undang-Undang dengan judul Rancangan
Undang-Undang, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan
Perundang-undangan lainnya (Pasal 19).

•

Materi yang diatur dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan
Undang-Undang yang meliputi:
a.

latar belakang dan tujuan penyusunan;

b.

sasaran yang ingin diwujudkan; dan

c.

jangkauan dan arah pengaturan.

•

Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang
dituangkan dalam Naskah Akademik.

•

Penyusunan Prolegnas dilaksanakan oleh DPR dan Pemerintah (Pasal 20).

•

Prolegnas ditetapkan untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan
skala prioritas pembentukan Rancangan Undang-Undang.

•

Penyusunan dan penetapan Prolegnas jangka menengah dilakukan pada
awal masa keanggotaan DPR sebagai Prolegnas untuk jangka waktu 5 (lima)
tahun.

•

Prolegnas jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan
dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.
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DPR + Pemerintah

Prolegnas Jangka
Menengah 5 Tahun

Prolegnas Prioritas
Tahunan (1 tahun)

Prog. Pembentuk UU
- Judul RUU;
- Materi yang diatur;
- Keterkaitan dg
Per-UU lainnya

Sistem
Hukum
Nasional

Jenis & Hierarki
Peraturan
Perundang-undangan

- Pemerintah UUD NRI 1945;
- Pemerintah TAP MPR RI;
- UU Lainnya;
- SPPN;
- RPJPN;
- RPJMN;
- RKP & Restra DPR RI;
- Aspirasi & Kebutuhan;
Hukum masyarakat

Naskah Akademik
Rancangan Undangundang

Konsepsi meliputi :
a. Latar belakang dan tujuan penyusunan
b. Sasaran yang diinginkan diwujudkan; dan
c. Jangkauan dan arah pengaturan

Skema Penyusunan Prolegnas Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ttg PPP

•

Penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan sebagai pelaksanaan
Prolegnas jangka menengah dilakukan setiap tahun sebelum penetapan
Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara.

•

Penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah dikoordinasikan oleh
DPR melalui alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi
(Pasal 21 AYAT (1)).

•

Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 21 ayat
(2)).

•

Penyusunan Prolegnas di lingkungan DPR sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan usulan dari fraksi, komisi,
anggota DPR, DPD, dan/atau masyarakat (Pasal 21 ayat (3)).

•

Penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

•

Tata cara tentang penyusunan Prolegnas diatur dengan Peraturan DPR.

•

Tata cara tentang penyusunan Prolegnas di lingkungan Pemerintah diatur
dengan Peraturan Presiden.

•

Hasil penyusunan Prolegnas antara DPR dan Pemerintah disepakati menjadi
Prolegnas dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR (Pasal 22).

•

Prolegnas tersebut ditetapkan dengan Keputusan DPR.
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Program Legislasi Nasional:

Memuat daftar kumulatif
terbuka yang terdiri atas:
a. pengesahan perjanjian
internasional tertentu;
b. akibat putusan
Mahkamah Konstitusi;
c. Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara;
d. pembentukan,
pemekaran, dan
penggabungan daerah
Provinsi dan/atau
Kabupaten/Kota; dan
e. penetapan/pencabutan

Dalam keadaan tertentu,
DPR atau Presiden dapat
mengajukan RUU di luar
Prolegnas mencakup;
a. untuk mengatasi
keadaan luar biasa,
keadaan konflik, atau
bencana alam;
b. keadaan tertentu lainnya
yg memastikan adanya
urgensi nasional atas
suatu RUU yg dapat
disetujui bersama oleh
alat

ad.B. Perencanaan Penyusunan Peraturan Pemerintah
•

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu
program penyusunan Peraturan Pemerintah (Pasal 24).

•

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah memuat daftar judul dan
pokok materi muatan Rancangan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan
Undang-Undang sebagaimana mestinya (Pasal 25).

•

Perencanaan ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

•

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
(Pasal 26).

•

Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.

•

Rancangan Peraturan Pemerintah berasal dari kementerian dan/atau
lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan bidang tugasnya (Pasal
27).

•

Dalam keadaan tertentu, kementerian atau lembaga pemerintah
nonkementerian dapat mengajukan Rancangan Peraturan Pemerintah di
luar perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah (Pasal 28).
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Koordinator
Menkumham

RPP berasal dari
Kem/LPNK sesuai
bidang tugasnya

Dalam keadaan tertentu
Kem/LPNK dapat mengajukan
RPP di luar Perencanaan
Penyusunan RPP

RPP dibuat berdasarkan
kebutuhan UU atau Putusan
Mahkamah Agung

Program
Penyusunan
Per. Pem

Perencanaan
Penyusunan RPP
untuk 1 (satu) tahun

Menjalankan
UU atau Putusan
Mahkamah Agung

memuat daftar judul dan
pokok materi muatan RPP
untuk menjalankan UU
sebagaimana mestinya

Skema Program Penyusunan RPP

•

Rancangan Peraturan Pemerintah dalam keadaan tertentu dibuat
berdasarkan kebutuhan Undang-Undang atau putusan Mahkamah Agung
(Pasal 8 ayat (2))

•

Tata cara tentang perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah diatur
dengan Peraturan Presiden (Pasal 29)

ad.C. Perencanaan Penyusunan Peraturan Presiden
Perencanaan penyusunan Peraturan Presiden dilakukan dalam suatu
program penyusunan Peraturan Presiden (Pasal 30).
Ketentuan mengenai perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah
berlaku secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan
Peraturan Presiden (Pasal 31).
ad.D. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi
•

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam
Prolegda Provinsi (Pasal 32).

•

Prolegda memuat program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi
dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, materi yang diatur, dan
keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya (Pasal 33).
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•

Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan Perundangundangan
lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keterangan
mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang meliputi:
a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
b.

sasaran yang ingin diwujudkan;

c.

pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan

d.

jangkauan dan arah pengaturan.

e.

Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang
dituangkan dalam Naskah Akademik.

•

Penyusunan Prolegda Provinsi dilaksanakan oleh DPRD Provinsi dan
Pemerintah Daerah Provins (Pasal 34).

•

Prolegda Provinsi ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan
skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi.

•

Penyusunan dan penetapan Prolegda Provinsi dilakukan setiap tahun
sebelum penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.

•

Dalam penyusunan Prolegda Provinsi, penyusunan daftar rancangan
peraturan daerah provinsi didasarkan atas (Pasal 35):
a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
b. rencana pembangunan daerah;
c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
d. aspirasi masyarakat daerah.

•

Penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah Daerah
Provinsi dikoordinasikan oleh DPRD Provinsi melalui alat kelengkapan DPRD
Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 36).

•

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD Provinsi dikoordinasikan
oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang
legislasi.

•

Penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi
dikoordinasikan oleh biro hukum dan dapat mengikutsertakan instansi
vertikal terkait.

•

Tata cara mengenai penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan DPRD  
Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi.

•

Tata cara mengnai penyusunan Prolegda Provinsi di lingkungan Pemerintah
Daerah Provinsi diatur dengan Peraturan Gubernur.
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•

Hasil penyusunan Prolegda Provinsi antara DPRD Provinsi dan Pemerintah
Daerah Provinsi disepakati menjadi Prolegda Provinsi dan ditetapkan dalam
Rapat Paripurna DPRD Provinsi (Pasal 37).

•

Prolegda Provinsi ditetapkan dengan Keputusan DPRD Provinsi.

•

Dalam Prolegda Provinsi dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri
atas:
a. Akibat putusan Mahkamah Agung; dan
b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi.
c. Dalam keadaan tertentu, DPRD Provinsi atau Gubernur dapat mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi di luar Prolegda Provinsi:
d. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana
alam;
e. Akibat kerjasama dengan pihak lain; dan
f. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu
rancangan peraturan daerah provinsi yang dapat disetujui bersama oleh
alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi
dan biro hukum. (Pasal 38).

ad.E. Perencanaan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
•

Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan
dalam Prolegda Kabupaten/Kota (Pasal 39).

•

Perencanaan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku
secara mutatis mutandis terhadap perencanaan penyusunan Peraturan
Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 40).

•

Dalam Prolegda Kabupaten/Kota dapat dimuat daftar kumulatif terbuka
mengenai pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau
nama lainnya dan/atau pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
Desa atau nama lainnya (Pasal 41).

ad.F. Perencanaan
Lainnya

Penyusunan

Peraturan

Perundang-undangan

•

Perencanaan penyusunan Peraturan Perundang-undangan lainnya
merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan lembaga,
komisi, atau instansi masing-masing (Pasal 42).

•

Perencanaan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masingmasing
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

55

Tahap II: Penyusunan
A.
B.
C.
D.
E.

Bagian Kesatu
Bagian Kedua
Bagian Ketiga
Bagian Kesatu
Bagian Kesatu

: penyusunan Undang-Undang;
: penyusunan Peraturan Pemerintah;
: penyusunan Peraturan Presiden;
: penyusunan Peraturan Daerah Provinsi;
: penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

II.

TAHAP PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011

Analisis : Pengintegrasian Kesetaraan Gender pada Tahap Penyusunan
Rancangan Undang-Undang dan Tahap Penyusunan Peraturan Daerah
Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden dan Rancangan
Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD. Rancangan
Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD harus disertai Naskah
Akademik. Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR,
komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani
bidang legislasi atau DPD.
Terhadap Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau DPD proses
pengharmonisasiannya dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus
menangani bidang legislasi danTata cara mempersiapkan Rancangan UndangUndang diatur dengan Peraturan DPR.
Pada Tahap Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR atau
DPD, indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) dapat digunakan
untuk alat atau pisau analisis dalam penyusunannya. Saat pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang menjadi hal
yang sangat strategis penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol,
dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang
legislasi. Diharapkan dengan digunakannya indikator APKM (Akses, Partisipasi,
Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani
bidang legislasi, konsistensi substansi sebagaimana telah diintegrasikan dalam
Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam Rancangan Undang-Undang
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akan terjaga dengan baik hingga masuk pada tahap pembahasan dengan
pemerintah.
Begitu pula halnya dengan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh
Presiden yang disiapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah
nonkementerian sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia antarkementerian dan/
atau antarnonkementerian dan tata cara mempersiapkan Rancangan UndangUndang diatur dengan Peraturan Presiden.
Baik pada tahap pembahasan di tingkat panitia antarkementerian dan/ atau
antarnonkementerian maupun pada saat dilakukan proses pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang yang
berasal dari Presiden yang dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum (dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia), penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan
Manfaat) sebaiknya tetap dilakukan agar konsistensi substansi sebagaimana
telah diintegrasikan dalam Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam
Rancangan Undang-Undang akan terjaga dengan baik hingga masuk pada
tahap pembahasan dengan DPR.
Untuk penyusunan Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi
atau Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi disertai dengan penjelasan
atau keterangan dan/atau Naskah Akademik. Rancangan Peraturan Daerah
Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat
kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan tata cara
mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dalam Peraturan
DPRD Provinsi.
Terhadap Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD proses
pengharmonisasiannya dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi
yang khusus menangani bidang legislasi.
Pada Tahap Penyusunan Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari DPRD,
indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) harus digunakan
untuk alat atau pisau analisis dalam penyusunannya. Saat pengharmonisasian,
pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda Provinsi menjadi hal
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yang sangat strategis penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol,
dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang
legislasi. Diharapkan dengan digunakannya indikator APKM (Akses, Partisipasi,
Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani
bidang legislasi, konsistensi substansi sebagaimana telah diintegrasikan dalam
Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam Rancangan Undang-Undang
akan terjaga dengan baik hingga masuk pada tahap pembahasan dengan
pemerintah daerah.
Begitu pula halnya dengan Rancangan Perda Provinsi yang diajukan oleh Gubernur
yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan diprakarsai oleh pimpinan SKPD atau
lembaga non SKPD sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya.
Dalam penyusunan Rancangan Perda Provinsi, Biro Hukum dan pimpinan SKPD
atau lembaga non SKPD terkait membentuk tim antarSKPD dan/atau lembaga
non SKPD. tata cara mempersiapkan Rancangan Perda Provinsi diatur dengan
Peraturan Presiden.
Baik pada tahap pembahasan di tingkat tim antarSKPD dan/atau lembaga non
SKPD maupun pada saat dilakukan proses pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Perda Provinsi yang berasal dari Gubernur
yang dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi
vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang hukum (dalam hal ini Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia), penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol,
dan Manfaat) harus tetap dilakukan agar konsistensi substansi sebagaimana
telah diintegrasikan dalam Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam
Rancangan Perda Provinsi akan terjaga dengan baik hingga masuk pada tahap
pembahasan dengan DPRD.
Selanjutnya penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan
Manfaat) untuk Rancangan Perda Kabupaten/Kota pada Tahap Penyusunan
berlaku sesuai dengan penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol,
dan Manfaat) pada Rancangan Perda Provinsi.
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TAHAP PENYUSUNAN

Undangundang

Peraturan
Presiden

Peraturan
Pemerintah

Penyusunan

Peraturan
Daerah
Kabupaten /
Kota

Peraturan
Daerah
Provinsi

ad.A. Bagian Kesatu : Penyusunan Undang-Undang
•

Rancangan Undang-Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden (Pasal
43).

•

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR dapat berasal dari DPD.

•

Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD
harus disertai Naskah Akademik.

•

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak berlaku bagi
Rancangan Undang-Undang mengenai:
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
b. penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi
Undang-Undang; atau
c.

pencabutan Undang-Undang atau pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.

•

Rancangan Undang-Undang disertai dengan keterangan yang memuat
pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

•

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang dilakukan
sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik (Pasal 44).

•

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
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•

Rancangan Undang-Undang, baik yang berasal dari DPR maupun Presiden
serta Rancangan Undang-Undang yang diajukan DPD kepada DPR disusun
berdasarkan Prolegnas (Pasal 45).

•

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD adalah rancangan
undang-undang yang berkaitan dengan:
a. otonomi daerah;
b. hubungan pusat dan daerah;
c. pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah;
d. pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
dan
e. perimbangan keuangan pusat dan daerah.

•

Rancangan Undang-Undang dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi,
gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPR yang khusus menangani
bidang legislasi atau DPD (Pasal 46).

•

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Undang-Undang yang berasal dari DPR dikoordinasikan oleh alat kelengkapan
DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

•

Tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang diatur dengan
Peraturan DPR.

•

Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden disiapkan oleh
menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan
lingkup tugas dan tanggung jawabnya (Pasal 47).

•

Dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang, menteri atau pimpinan
lembaga pemerintah nonkementerian terkait membentuk panitia
antarkementerian dan/atau antarnonkementerian.

•

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Undang-Undang yang berasal dari Presiden dikoordinasikan oleh menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

•

Tata cara mempersiapkan Rancangan Undang-Undang diatur dengan
Peraturan Presiden.

•

Rancangan Undang-Undang dari DPD disampaikan secara tertulis oleh
pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan harus disertai Naskah Akademik
(Pasal 48).

•

Usul Rancangan Undang-Undang disampaikan oleh pimpinan DPR kepada
alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi untuk
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dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi
Rancangan Undang-Undang.
•

Alat kelengkapan dalam melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan
pemantapan konsepsi Rancangan Undang-Undang dapat mengundang
pimpinan alat kelengkapan DPD yang mempunyai tugas di bidang
perancangan Undang-Undang untuk membahas usul Rancangan UndangUndang.

•

Alat kelengkapan menyampaikan laporan tertulis mengenai hasil
pengharmonisasian kepada pimpinan DPR untuk selanjutnya diumumkan
dalam rapat paripurna.

•

Rancangan Undang-Undang dari DPR disampaikan dengan surat pimpinan
DPR kepada Presiden (Pasal 49).

•

Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas Rancangan
Undang-Undang bersama DPR dalam jangka waktu paling lama 60 (enam
puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan DPR diterima.

•

Menteri mengoordinasikan persiapan pembahasan dengan menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

•

Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden
kepada pimpinan DPR (Pasal 50).

•

Surat Presiden memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden
dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.

•

DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dalam
jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat
Presiden diterima.

•

Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri
atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan
Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

•

Apabila dalam satu masa sidang DPR dan Presiden menyampaikan
Rancangan Undang-Undang mengenai materi yang sama, yang dibahas
adalah Rancangan Undang-Undang yang disampaikan oleh DPR dan
Rancangan Undang-Undang yang disampaikan Presiden digunakan sebagai
bahan untuk dipersandingkan (Pasal 51).
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ad. B. Bagian Kedua : Penyusunan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
•

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus diajukan ke DPR
dalam persidangan yang berikut (Pasal 52).

•

Pengajuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilakukan
dalam bentuk pengajuan Rancangan Undang-Undang tentang penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi UndangUndang.

•

DPR hanya memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan
terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang.

•

Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang mendapat
persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang tersebut ditetapkan menjadi Undang- Undang.

•

Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tidak
mendapat persetujuan DPR dalam rapat paripurna, Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang tersebut harus dicabut dan harus dinyatakan
tidak berlaku.

•

Dalam hal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang harus dicabut
dan harus dinyatakan tidak berlaku, DPR atau Presiden mengajukan
Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang.

•

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang mengatur segala akibat hukum dari pencabutan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.

•

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang ditetapkan menjadi Undang-Undang tentang
Pencabutan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dalam rapat
paripurna yang sama.

•

Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang diatur dengan Peraturan Presiden. (Pasal 53)

ad.C. Bagian Ketiga : Penyusunan Peraturan Pemerintah
•

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah, pemrakarsa
membentuk panitia antarkementerian dan/atau lembaga pemerintah
nonkementerian (Pasal 54).
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•

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Pemerintah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

•

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan panitia
antarkementerian dan/atau antarnonkementerian, pengharmonisasian,
penyusunan, dan penyampaian Rancangan Peraturan Pemerintah diatur
dengan Peraturan Presiden.

ad.D. Bagian Keempat : Penyusunan Peraturan Presiden
•

Dalam penyusunan Rancangan Peraturan Presiden, pemrakarsa membentuk
panitia antarkementerian dan/atau antarnonkementerian (Pasal 55).

•

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

•

Tata cara pembentukan panitia antar kementerian dan/atau antar non
kementerian, pengharmonisasian, penyusunan, dan penyampaian
Rancangan Peraturan Presiden diatur dalam Peraturan Presiden.

ad.E. Bagian Keempat : Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi
•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat berasal dari DPRD Provinsi atau
Gubernur (Pasal 56).

•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.

•

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai:
a.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;

b.

pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau

c.

perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah
beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok
pikiran dan materi muatan yang diatur.

•

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik (Pasal 57).

•

Ketentuan mengenai teknik penyusunan Naskah Akademik tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari UndangUndang ini.
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•

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari DPRD Provinsi dikoordinasikan
oleh alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi
(Pasal 58).

•

Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari Gubernur dikoordinasikan oleh
Biro Hukum dan dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

•

Tata cara penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal
dari Gubernur diatur dengan Peraturan Presiden (Pasal 59).

•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat diajukan oleh anggota, komisi,
gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus
menangani bidang legislasi (Pasal 60).

•

Tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur
dalam Peraturan DPRD Provinsi.

•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disiapkan oleh DPRD Provinsi
disampaikan dengan surat pimpinan DPRD Provinsi kepada Gubernur (Pasal
61).

•

Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Gubernur
disampaikan dengan surat pengantar Gubernur kepada pimpinan DPRD
Provinsi.

•

Apabila dalam satu masa sidang DPRD Provinsi dan Gubernur menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai materi yang sama, yang
dibahas adalah Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan oleh
DPRD Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang disampaikan
oleh Gubernur digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan (Pasal
62).

ad.F. Bagian Kelima : Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota
•

Penyusunan Peraturan Daerah Provinsi berlaku secara mutatis mutandis
terhadap penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 63).
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LAMPIRAN : II
TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Pasal 64:
(1) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai
dengan teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.
(2) Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan Perundangundangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.
(3) Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan
Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan
Peraturan Presiden.
Tahap III dan Tahap IV : Pembahasan dan Pengesahan/ Penetapan
A.

Bagian Kesatu 		

: Pembahasan Rancangan Undang-Undang;

B.

Bagian Kedua 		

: Pengesahan Rancangan Undang-Undang;

C.

Bagian Ketiga 		

: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

D.

Bagian Kelima 		
		

: Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 		
Kabupaten/Kota;

E.

Bagian Keenam

: Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi;

F.

Bagian Ketujuh
		

: Penetapan Rancangan Peraturan Daerah 		
Kabupaten/Kota.

ad.A. Bagian Kesatu : Pembahasan Rancangan Undang-Undang;

RUU

Pembahasan
DPR + Pres

7 hari persetujuan bersama

Pengesahan
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III. TAHAP PEMBAHASAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011
Analisis : Pengintegrasian Kesetaraan Gender pada Tahap Pembahasan
Rancangan Undang-Undang dan Tahap Pembahasan Peraturan Daerah
Provinsi serta Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama Presiden
atau Menteri yang ditugasi. Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan
melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan. Dua tingkat pembicaraan terdiri atas :
a.

pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat
Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus; dan

b.

pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut :
a. pengantar musyawarah;
b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
c. penyampaian pendapat mini.
Daftar Inventarisasi Masalah diajukan pada:
Saat pembicaraan tingkat I, baik dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi,
rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, dimana
pembahasan secara intens antara DPR dengan Pemerintah terhadap suatu
Rancangan Undang-Undang yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan
politis. Diharapkan dalam proses pembahasan ini seyogyanya penggunaan
indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) menjadi bagian pokok
juga dalam diskusi dua arah di lembaga legislatif tersebut. Hal ini dimaksudkan
agar konsistensi materi dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah baik
yang terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Badan Legislasi,
Rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia Khusus, rambu-rambu indikator
APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) yang telah terintegrasi tetap
terakomodir hingga selesai pembicaraan tingkat I final. Dengan demikian
rambu-rambu indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) dapat
mewarnai Rancangan Undang-Undang hingga mendapatkan persetujuan
bersama dalam Rapat Paripurna pada sesi pembicaraan tingkat II antara DPR
dengan Pemerintah.
Tahap Pembahasan Rancangan Perda Provinsi, Pembahasan Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. Pembahasan
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bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. Tingkat-tingkat
pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/ panitia/badan/alat kelengkapan
DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang
legislasi dan rapat paripurna.
Saat pembicaraan tingkat I, baik dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi,
rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, dimana
pembahasan secara intens antara DPRD dengan Pemerintah Daerah terhadap
suatu Rancangan Perda Provinsi yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan
politis; seyogyanya pun penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol,
dan Manfaat) menjadi bagian pokok dalam diskusi dua arah di lembaga legislatif
tersebut, sehingga konsistensi materi dalam pembahasan daftar inventarisasi
masalah baik yang terjadi dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat
Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, rambu-rambu
indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) juga terintegrasi dan
tetap terakomodir hingga selesai pembicaraan tingkat I final.  Dengan demikian
rambu-rambu indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) dapat
mewarnai Rancangan Perda Provinsi hingga mendapatkan persetujuan bersama
dalam Rapat Paripurna pada sesi pembicaraan tingkat II antara DPR dengan
Pemerintah.
Sedangkan Tahap Pembahasan untuk Rancangan Perda Kabupaten/ Kota,
mekanisme penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan
Manfaat) sesuai dengan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang
dilakukan oleh DPRD Provinsi.
•

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan oleh DPR bersama
Presiden atau menteri yang ditugasi (Pasal 65).

•

Pembahasan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan:

•

a.

otonomi daerah;

b.

hubungan pusat dan daerah;

c.

pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah;

d.

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya;
dan

e.

perimbangan keuangan pusat dan daerah, dilakukan dengan
mengikutsertakan DPD.

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang
dilakukan hanya pada pembicaraan tingkat I.
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•

Keikutsertaan DPD dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang
diwakili oleh alat kelengkapan yang membidangi materi muatan Rancangan
Undang-Undang yang dibahas.

•

DPD memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan UndangUndang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Rancangan
Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.

•

Pembahasan Rancangan Undang-Undang dilakukan melalui 2 (dua) tingkat
pembicaraan (Pasal 66).

•

Dua tingkat pembicaraan terdiri atas (Pasal 67) :
a. pembicaraan tingkat I dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi,
rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus;
dan
b. pembicaraan tingkat II dalam rapat paripurna.

•

Pembicaraan tingkat I dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut (Pasal
68):
a. pengantar musyawarah;
b. pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan
c. penyampaian pendapat mini.

•

Dalam pengantar musyawarah :
a. DPR memberikan penjelasan dan Presiden menyampaikan pandangan
jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR;

•

b.

DPR memberikan penjelasan serta Presiden dan DPD menyampaikan
pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan
kewenangan DPD berasal dari DPR;

c.

Presiden memberikan penjelasan dan fraksi memberikan pandangan
jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden; atau

d.

Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan
pandangan jika Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan
kewenangan DPD berasal dari Presiden.

Daftar inventarisasi masalah diajukan oleh:
a. Presiden jika Rancangan Undang-Undang berasal dari DPR; atau
b.

DPR jika Rancangan Undang-Undang berasal dari Presiden dengan
mempertimbangkan usul dari DPD sepanjang terkait dengan
kewenangan DPD.
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•

Penyampaian pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaraan tingkat I
oleh:
a. fraksi;
b. DPD, jika Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan kewenangan
DPD sebagaimana; dan
c. Presiden.

•

Dalam hal DPD tidak menyampaikan pandangan dan/atau tidak
menyampaikan pendapat mini, pembicaraan tingkat I tetap dilaksanakan.

•

Dalam pembicaraan tingkat I dapat diundang pimpinan lembaga negara
atau lembaga lain jika materi Rancangan Undang-Undang berkaitan dengan
lembaga negara atau lembaga lain.

•

Pembicaraan tingkat II merupakan pengambilan keputusan dalam rapat
paripurna dengan kegiatan (Pasal 69):
a.

penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat
mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I;

b.

pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiaptiap fraksi dan anggota
secara lisan yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna; dan

c.

penyampaian pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri
yang ditugasi.

•

Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk
mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak.

•

Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak mendapat persetujuan bersama
antara DPR dan Presiden, Rancangan Undang-Undang tersebut tidak boleh
diajukan lagi dalam persidangan DPR masa itu.

•

Rancangan Undang-Undang dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama
oleh DPR dan Presiden (Pasal 70).

•

Rancangan Undang-Undang yang sedang dibahas hanya dapat ditarik
kembali berdasarkan persetujuan bersama DPR dan Presiden.

•

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penarikan kembali Rancangan
Undang-Undang diatur dengan Peraturan DPR.

•

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme
yang sama dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (Pasal 71).

•

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang dilaksanakan melalui mekanisme
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khusus yang dikecualikan dari mekanisme pembahasan Rancangan UndangUndang.
•

Ketentuan mengenai mekanisme khusus dilaksanakan dengan tata cara
sebagai berikut:
a.

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang diajukan oleh DPR atau Presiden;

b.

Rancangan Undang-Undang tentang Pencabutan diajukan pada saat
Rapat Paripurna DPR tidak memberikan persetujuan atas Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden;
dan

c.

Pengambilan keputusan persetujuan terhadap Rancangan UndangUndang tentang Pencabutan dilaksanakan dalam Rapat Paripurna
DPR yang sama dengan rapat paripurna penetapan tidak memberikan
persetujuan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
tersebut.

ad.B. Bagian Kedua : PENGESAHAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG

RUU

Rapat
Paripurna

7 hari persetujuan bersama

Pengesahan

•

Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama oleh DPR dan
Presiden disampaikan oleh Pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan
menjadi Undang-Undang (Pasal 72).

•

Penyampaian Rancangan Undang-Undang dilakukan dalam jangka waktu
paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

•

Rancangan Undang-Undang disahkan oleh Presiden dengan membubuhkan
tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak Rancangan Undang-Undang tersebut disetujui bersama oleh DPR dan
Presiden (Pasal 73).
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•

Dalam hal Rancangan Undang-Undang tidak ditandatangani oleh Presiden
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan
Undang-Undang tersebut disetujui bersama, Rancangan Undang-Undang
tersebut sah menjadi Undang-Undang dan wajib diundangkan.

•

Dalam hal sahnya Rancangan Undang-Undang, kalimat pengesahannya
berbunyi: Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan Pasal
20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

•

Kalimat pengesahan yang harus dibubuhkan pada halaman terakhir
Undang-Undang sebelum pengundangan naskah Undang-Undang ke
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

•

Dalam setiap Undang-Undang harus dicantumkan batas waktu penetapan
Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya sebagai pelaksanaan UndangUndang tersebut (Pasal 74).

•

Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan
dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak atas perintah suatu UndangUndang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74
ayat (1).

ad.C. Bagian Ketiga :

PEMBAHASAN
RANCANGAN
DAERAH PROVINSI

PERATURAN

RAPERDA

Pembahasan
DPRD + Gub.

7 hari persetujuan bersama

Pengesahan

•

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan oleh DPRD
Provinsi bersama Gubernur (Pasal 75).

•

Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan.

•

Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/panitia/badan/
alat kelengkapan DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi
dan rapat paripurna.
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•

Tata cara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur dengan
Peraturan DPRD Provinsi.

•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dapat ditarik kembali sebelum dibahas
bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur (Pasal 76).

•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang sedang dibahas hanya dapat
ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD Provinsi dan
Gubernur.

•

Tata cara penarikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Provinsi diatur
dengan Peraturan DPRD Provinsi.

ad.D. Bagian Keempat : PEMBAHASAN
RANCANGAN
DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERATURAN

RAPERDA

Pembahasan
DPRD + Gub./
Walikota

•

7 hari persetujuan bersama

Pengesahan

Ketentuan mengenai pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota (Pasal 77).

ad.E. Bagian Kelima :

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI.

RAPERDA

Rapat
Paripurna

7 hari persetujuan bersama

Pengesahan

72
Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang telah disetujui bersama oleh
DPRD Provinsi dan Gubernur disampaikan oleh pimpinan DPRD Provinsi
kepada Gubernur untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi
(Pasal 78).

•

Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dilakukan dalam
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan
bersama.

•

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi ditetapkan oleh Gubernur dengan
membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui
bersama oleh DPRD Provinsi dan Gubernur (Pasal 79).

•

Dalam hal Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tidak ditandatangani oleh
Gubernur dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan
Peraturan Daerah Provinsi tersebut disetujui bersama, Rancangan Peraturan
Daerah Provinsi tersebut sah menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan wajib
diundangkan.

•

Dalam hal sahnya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, kalimat
pengesahannya berbunyi: Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.

•

Kalimat pengesahan yang berbunyi harus dibubuhkan pada halaman terakhir
Peraturan Daerah Provinsi sebelum pengundangan naskah Peraturan Daerah
Provinsi dalam Lembaran Daerah.

ad.F. Bagian Keenam :

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA.

RAPERDA

Rapat
Paripurna

7 hari persetujuan bersama

Pengesahan
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•

Ketentuan mengenai penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi
sebagaimana berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Tahap V : Pengundangan
Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus
diundangkan dengan menempatkannya dalam:
a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
c. Berita Negara Republik Indonesia;
d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
e. Lembaran Daerah;
f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
g. Berita Daerah.
•

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia, meliputi (Pasal 82) :
(1) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
(2) Peraturan Pemerintah;
(3) Peraturan Presiden; dan
(4) Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam
Lembaran Negara Republik Indonesia.

•

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara
Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam
Berita Negara Republik Indonesia (Pasal 83).

•

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia memuat penjelasan
Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia (Pasal 84).

•

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia memuat penjelasan Peraturan
Perundang-undangan yang dimuat dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

•

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia atau Berita Negara Republik Indonesia dilaksanakan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
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(Pasal 85).
• Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah
adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
(Pasal 86).
•

Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota diundangkan dalam
Berita Daerah.

•

Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah
dan Berita Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah (Pasal 87).

•

Peraturan Perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam
Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

PENYEBARLUASAN
Bagian Kesatu :
A. Prolegnas;
B. Rancangan Undang-Undang;
C. Undang-Undang.

PROLEGNAS
PENYEBARLUASAN

RUU

Masyarakat dan
Pemangku
Kepentingan

UU

•

Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan
Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan
Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang (Pasal
88).

•

Yang dimaksud dengan “penyebarluasan” adalah kegiatan menyampaikan
informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan UndangUndang yang sedang disusun, dibahas, dan yang telah diundangkan agar
masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap UndangUndang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan.
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Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan,
misalnya, melalui media elektronik dan/atau media cetak (Penjelasan Pasal
88 Ayat (1)).
•

Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau
memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.

•

Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah
yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani
bidang legislasi (Pasal 89).

•

Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR
dilaksanakan oleh komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus
menangani bidang legislasi.

•

Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden
dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

•

Penyebarluasan Undang-Undang yang telah diundangkan dalam Lembaran
Negara Republik Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan
Pemerintah (Pasal 90).

•

Penyebarluasan Undang-Undang dapat dilakukan oleh DPD sepanjang
berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

•

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan perlu diterjemahkan ke
dalam bahasa asing, penerjemahannya dilaksanakan oleh menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Pasal 91).

•

Terjemahan merupakan terjemahan resmi.

Bagian Kedua :
A. Prolegda;
B. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota; dan
C. Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
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RANCANGAN PERDA PROV.
ATAU KABUPATEN/KOTA

PERDA PROVINSI ATAU
PERDA KABUPATEN/KOTA

PENYEBARLUASAN

PROLEGDA

Masyarakat dan
Pemangku
Kepentingan

•

Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah
sejak penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah,
pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, hingga Pengundangan Peraturan
Daerah (Pasal 92).

•

Penyebarluasan dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/ atau
memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

•

Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah
Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota yang dikoordinasikan oleh alat
kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi (Pasal 93).

•

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari DPRD
dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.

•

Penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Gubernur
atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

•

Penyebarluasan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/
Kota yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama
oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota (Pasal
94).

Bagian Ketiga :
Naskah yang Disebarluaskan
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Naskah Peraturan Perundang-undangan yang disebarluaskan harus merupakan
salinan naskah yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara
Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran
Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah (Pasal 95).
PARTISIPASI MASYARAKAT

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Pasal 96 ayat (1).
Rapat dengar pendapat umum/Seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
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Sosialisasi

Kunjungan kerja;

•

Masukan secara lisan dan/atau tertulis dapat dilakukan melalui:
a. rapat dengar pendapat umum;
b. kunjungan kerja;
c. sosialisasi; dan/atau
d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.

•

Masyarakat adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang
mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundangundangan.

•

Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan
dan/atau tertulis, setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus
dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Termasuk dalam kelompok orang antara lain, kelompok/organisasi masyarakat,
kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.
PERAN PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
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•

Setiap
tahapan
Pembentukan
Peraturan
Perundang-undangan
mengikutsertakan Perancang Peraturan Perundang-undangan (Pasal 98).

•

Ketentuan mengenai keikutsertaan dan pembinaan Perancang Peraturan
Perundang-undangan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Yang dimaksud dengan “Perancang Peraturan Perundang-undangan” adalah
pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak,
secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun
Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan (Penjelasan Pasal 98
ayat (1).

•

Selain Perancang Peraturan Perundang-undangan, tahapan pembentukan
Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah
Kabupaten/Kota mengikutsertakan peneliti dan tenaga ahli (Pasal 99).

Hal itu semua dibutuhkan kejelian, kecermatan, kepekaan para perancang
peraturan perundang-undangan, peneliti, tenaga ahli, terlebih lagi para
pengambil keputusan dan/atau penentu kebijakan utamanya dalam menyikapi
untuk adanya perspektif gender diyakini telah terintegrasi sekaligus dijadikan
sebagai bahan pertimbangan dalam proses perumusan dan antisipasi untuk
diperolehnya manfaat yang adil kelak pada penerapan/implementasi Peraturan
Perundang-undangan yang dibentuknya.
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BAB V

MEKANISME PENGAWASAN
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN YANG RESPONSIF
GENDER
Kesepakatan CEDAW berkaitan dengan perundang-undangan yang bias
gender secara tegas dinyatakan dalam Pasal 2 butir f dan g: “Negara-negara
pihak mengutuk diskriminasi terhadap perempuan dalam segala bentuknya
dan bersepakat untuk menjalankan dengan segala cara yang tepat dan tanpa
ditunda-tunda, kebijakan menghapus diskriminasi terhadap perempuan, dan
untuk tujuan itu berusaha melakukan langkah-tindak yang tepat, termasuk
pembuatan undang-undang untuk mengubah dan menghapuskan undangundang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek yang
diskriminatif terhadap perempuan dan mencabut semua ketentuan pidana
nasional yang diskriminatif terhadap perempuan”.
Munculnya kesepakatan ini tentu disebabkan bahwa diberbagai negara di dunia
termasuk Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang bias
gender atau bersifat diskriminatif. Di Indonesia sendiri masih banyak ditemukan
undang-undang (UU) dan peraturan daerah (Perda) yang bersifat diskriminatif.
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Ini berarti bahwa kesepakatan CEDAW menjadi kewajiban negara yang harus
segera dilaksanakan dalam upaya mempercepat tercapainya kesetaraan substantif
sebagaimana yang diamanatkan oleh CEDAW. Dengan demikian, peran lembaga
yang berwenang melakukan uji materiil terhadap perundang-undangan menjadi
salah satu komponen penting dalam menghapus perlakuan diskriminatif kepada
setiap warga negara.
Dalam kepustakaan maupun dalam tataran praktek dikenal dua macam hak
menguji yaitu hak menguji formal dan hak menguji materiil. Hak menguji formal
adalah wewenang untuk menilai, apakah suatu produk legislatif seperti undangundang dibuat melalui prosedur sebagaimana yang sudah ditetapkan dalam
undang-undang. Sedangkan hak menguji materiil adalah suatu wewenang
untuk menyelidiki dan kemudian menilai, apakah suatu peraturan perundangundangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi atau sederajatnya, serta apakah suatu kekuasaan
tertentu berhak mengeluarkan peraturan-peraturan tertentu. Jadi hak menguji
materiil ini berkenaan dengan isi dari suatu peraturan dan hubungannya dengan
peraturan yang lebih tinggi derajatnya. Apabila suatu peraturan dilihat dari isinya
bertentangan dengan UUD 1945, maka peraturan tersebut harus dinyatakan
tidak punya daya mengikat.
Bentuk pengawasan Peraturan Perundang-undangan dapat dilakukan dengan
3 cara yaitu; (1). Pengawasan melalui Jalur Hukum (Yudicial Review): Ini dapat
dilakukan melalui Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. (2). Pengawasan
Pemerintah yaitu pengawasan secara presentif dan represif sebagaimana diatur
dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (3). Pengawasan
Legislatif legislative Review) – Ini dapat dilakukan oleh DPR untuk pembentukan
Undang- Undang yang lebih tepat dan oleh DPRD untuk pembentukan Perda,
Peraturan Kepala Daerah d.l.l misalnya yang lebih mempertimbangkan prinsip
kewajiban Negara CEDAW.

5.1. Pengawasan Melalui Jalur Hukum (Yudicial Review)
Terkait dengan yudicial eview, ada dua lembaga utama yang diberi wewenang
untuk melakukan uji materiil (yudicial review) terhadap peraturan perundangundangan yaitu Makamah Konstitusi (MK), yang berwenang menguji suatu
undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan Mahkamah
Agung (MA), yang berwenang menguji peraturan perundang-undangan di
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bawah undang-undang seperti; Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden
(Perpres), dan Peraturan Daerah (Perda) atau Qanun di Aceh. Peraturan Daerah
mencakup Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa atau
nama lainnya.

5.1.1. Permohonan Gugatan Hak Uji Materiil Undang-Undang
Mahkamah Konstitusi (MK) berwenang menguji suatu undang-undang terhadap
UUD Negara Republik Indonesia 1945, tetapi UU yang dapat dimohonkan untuk
diuji adalah UU yang dituangkan setelah perubahan UUD Republik Indonesia
1945.8 Tatacara permohonan gugatan hak uji materiil undang-undang adalah:9
o

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan
konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:
perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat
sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undangundang; Badan hukum publik atau privat; atau Lembaga Negara.

o

Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang
hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya.

o

Dalam permohonan pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa
pembentukan Undang-undang yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan
UUD Republik Indonesia 1945; dan atau materi muatan dalam ayat, pasal,
dan/ atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UU
Republik Indonesia Tahun 1945.

o

Pengujian peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang yang
sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undangundang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam
proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah
Konstitusi.10

o

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa
materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang bertentangan
dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
materi muatan ayat, pasal dan/ atau bagian undang-undang tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat.11

8
9
10
11

Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Pasal 51 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Pasal 55 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Pasal 57 ayat 1 UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
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o

Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya. menyatakan bahwa
pembentukan undang-undang dimaksud tidak memenuhi ketentuan
pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat.

o

Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan wajib
dimuat dalam Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga
puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan.

5.1.2. Permohonan Gugatan Hak Uji Materiil melalui Mahkamah Agung
(MA)
Mahkamah Agung (MA) berwenang menguji peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang seperti Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden
(Perpres), Peraturan Daerah,12 (Perda). Tatacara permohonan gugatan hak uji
materiil terhadap peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
adalah:13
• Permohonan pengujian peraturan peraturan perundang- undangan
dibawah undang- undang terhadap undang- undang diajukan langsung
oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara
tertulis dalam bahasa Indonesia.
•

Permohonan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap
haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di
bawah undang-undang, yaitu: (a). perorangan warga negara Indonesia;
(b). kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai
dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia yang diatur dalam undang-undang; atau (c). badan hukum publik
atau badan hukum privat.

•

Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: (a). nama dan alamat
pemohon; (b). uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan
dan menguraikan dengan jelas bahwa: (1). materi muatan ayat, pasal, dan/
atau bagian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang
dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi; dan/atau (2). pembentukan peraturan perundang-undangan tidak
memenuhi ketentuan yang berlaku; dan (c). hal-hal yang diminta untuk
diputus.

12
13

Istilah Peraturan Daerah disebut Qanun di Provinsi Nangro Aceh Darussalam.
Pasal 31A UU No. 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua tentang Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah
Agung.
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•

Permohonan pengujian dilakukan oleh Mahkamah Agung paling lama 14
(empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.

•

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa pemohon atau
permohonannya tidak memenuhi syarat, amar putusan menyatakan
PERMOHONAN TIDAK DITERIMA.

•

Dalam hal Mahkamah Agung berpendapat bahwa permohonan beralasan,
amar putusan menyatakan PERMOHONAN DIKABULKAN.

•

Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan menyatakan dengan
tegas materi muatan ayat,pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundangundangan di bawah undang-undang yang bertentangan dengan Peraturan
Perundang- undangan yang lebih tinggi.

•

Putusan Mahkamah Agung yang mengabulkan permohonan harus dimuat
dalam Berita Negara atau Berita Daerah paling lama 30 (tiga puluh) hari
kerja terhitung sejak tanggal putusan diucapkan.

•

Dalam hal Peraturan Perundang-undangan di bawah undang-undang
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih
tinggi dan/atau tidak bertentangan dalam pembentukannya, amar putusan
menyatakan PERMOHONAN DITOLAK.

•

Ketentuan mengenai tata cara pengujian Peraturan Perundang-undangan
di bawah undang-undang diatur dengan Peraturan Mahkamah Agung.

5.2. Pengawasan Oleh Pemerintah (Executive Review)
Pemerintah dapat melakukan sepengawasan secara Preventif dan Represif yang
diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pengawasan
Preventif dilakukan oleh Pemerintah terhadap Rancangan PERDA sejak awal,
Proses Penetapan Rancangan PERDA yang berkaitan dengan pajak daerah dan
restribusi daerah dan tata ruang daerah menjadi PERDA, BERLAKU PASAL 185
DAN PASAL 186, dengan ketentuan bentuk PAJAK daerah dan restribusi daerah
dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan dan untuk tata ruang
daerah dikoordinasikan oleh menteri yang membidangi urusan tata ruang.
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Pasal 185
(1) Rancangan Perda propinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama
dan rancangan peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum
ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri untuk dieveluasi.
(2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh
Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari
terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
(3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran
APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan yang
dimadsud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
(4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda
tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran
APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi, Gubernur bersarna DPRD melakukan
penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil
evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan
Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan
Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan
Gubernur, Menteri Dalam Negeri rnembatalkan Perda dan Peraturan
Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun
sebelumnya.
Pasal 186
(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui
bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
APBD Beli\um ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari
disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
(2) Hasil Evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/ Walikota paling
lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda
kabupaten/ kota dan rancangan peraturan Bupati/ Walikota tentang
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
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(3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD
danperaturan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran
APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peratutan perundangundangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan
dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/ Walikota.
(4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD
dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak
sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan
yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPR melakukan penyempurnaan
paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
(5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota danDPRD,
dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan
rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi
Perda dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan
Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya
pagu APBD tahun sebelumnya.
(6) Gubernur menyampaikan hasil, evaluasi rancangan Perda kabupaten/ kota
tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran
APBD kepada Menteri Dalam Negeri.
Pengawasan Represif adalah pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah
terhadap Perda Peraturan Daerah/ peraturan Kepala Daerah d.l.l
Pasal 136
(1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah mendapat persetujuan bersam DPRD.
(2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/
kabupaten/ kota dan tugas pembantuan.
(3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih
lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dengan
memperhatikan ciri khas masing-masing daerah
(4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/ atau peraturan perundang-Undangan yang lebih
tinggi.
(5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan
dalam lembaran daerah.

87

Pasal 139
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam
rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
(2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda
berpedoman kepada peraturan perundang-Undangan.
Pasal 144
(1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur
atau Bupati/ Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur
atau Bupati/ Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.
(2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung Sejas
tanggal persetujuan bersama.
(3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/ Walikota paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
(4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/ Walikota
dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda
tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya
dalam lembaran daerah.
(5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4),
rumusan kalimat pengesahannya berbunyi “Perda dinyatakan sah,” dengan
mencantumkan tanggal sahnya.
(6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan
pada halaman terakir Perda sebelum pengundangan Naskah perda Negara
kedalam lembaran daerah.
Pasal 145
(1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan.
(2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan
kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih
tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
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(3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan PERATURAN PRESIDEN paling lama 60 (enam puluh) hari
sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan
Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah rnencabut Perda
dimaksud.
(5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan
pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan
yang dapat dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan, kepala daerah
dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.

5.3. Pengawasan Melalui Badan Legislatif (Legislative
Review)
Dilaksanakan oleh DPR-RI dan DPRD untuk mengambil tindakan legislatif dengan
menuangkan dalam produk Undang-undang atau membentuk peraturan
perundang-undangan yang tepat dihubungkan dengan prinsip ke-3 (tiga)
CEDAW, yaitu, Prinsip Kewajiban Negara. Ada beberapa hal pokok yang menjadi
substansi Kewajiban Negara untuk menghapus segala bentuk diskriminasi,
meliputi :
1. Kewajiban negara untuk menerapkan adanya asas persamaan/kesetaraan
antara perempuan dan laki-laki dalam segala bidang pembangunan.
2.

Kewajiban negara untuk melakukan perlindungan hukum yang sama bagi
semua warga negara.

3.

Kewajiban negara untuk menjamin tidak ada perlakuan diskriminasi.

4.

Kewajiban negara untuk memastikan adanya kesempatan, akses, manfaat
dan kontrol bagi perempuan dalam pembangunan.
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Ps. 145 (7)

Bila Pemerintah tidak
mengeluarkan
PERPRES untuk
membatalkan PERDA,
maka PERDA tetap
berlaku.

Ps. 185 (5)

KEMENTERIAN
DALAM NEGERI

Ps. 189, 185, 186

Rencana PERDA Pajak,
Retribusi & Tata Ruang
Daerah

PERPRES dapat dinyatakan
tidak mempunyai kekuatan
hukum Ps. 145 (6)

Ps. 145 (5)

MA dapat memutuskan

Ps. 145 (5)

(ps 59)

Pemutusan MK mengenai
pengujian UU terhadap
UUD RI 1945 disampaikan
kepada :
- DPR
- DPD
- Presiden - MA

Ps. 10 (1) a, Ps. 14 Ps. 51

Undang-undang
terhadap UUD RI
1945

Mahkamah
Konstitusi

DPRD

Mengambil tindakan legislatif yang tepat
Prinsip Kewajiban Negara
Pasal 2-16 CEDAW

DPR

Pengawasan melalui Badan Legislatif
Legislative Review

Berita Daerah

Berita Negara

1. Permohonan TIDAK DITERIMA
- Pemohon dan/atau Permohonan tidak memenuhi
syarat Ps. 56 (1)
2. Permohonan DIKABULKAN Berita Negara (Ps 57 (3)
Permohonan beralasan Ps 56 (2) :
- Materi muatan, ayat, pasal, dan/atau dari undangundang yang bertentangan dengan UUD Negara RI
1945, UU tersebut tidak mempunyai kekuatan
hukum mengikat (Ps 56 (3) jo Ps 57 (1)
- Pembentukan UU tidak memenuhi ketentuan UU
berdasarkan UUD Negara RI 1945 uu tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat Ps 56 (4) jo
Ps 57 (2)
3. Permohonan
UU tidak bertentangan dengan
DITOLAK Ps 56 (5)
UUD RI 1945 :
- baik pembentukan, maupun
- materi

C

1. Permohonan TIDAK DITERIMA
- Pemohon atau Permohonan tidak memenuhi syarat Ps. 31 A (5)
2. Permohonan DIKABULKAN
Dicantumkan (Ps 31 A (8)
Permohonan beralasan Ps 31 A (6) :
- Dalam amar putusan menyatakan dengan tegas materi, muatan
ayat, pasal, dan/atau bagian dari peraturan perundang-undangan
di bawah undang-undang yang bertentangan dengan peraturan
perundang-undngan yang lebih tinggi. (Ps 31 A (7)
3. Permohonan DITOLAK
- Ps 31 A (9)
Peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang tidak
bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi
dan/atau tidak bertentangan dengan pembentukkannya.

Ps. 31 (1), Ps. 31 A (2)

Perundangundangan di
bawah Undangundang

Mahkamah
Agung

UU No. 24 Th. 2003

Pengawasan Hukum
Judicial Review

UU No. 3 Th. 2009
PERMA

B

Bila Propinsi/ Kabupaten/
Kota keberatan terhadap
PERPRES, kepala Daerah
dapat mengajukan ke MA

Ps. 145 (3)

Pembatalan
dengan PERPRES

Ps. 166 - 149

PERDA

Represif

UU No. 32 Th. 2004

Pengawasan Pemerintah
Executive Review

Preventif

A

MEKANISME PENGAWASAN & EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB VI

PENUTUP

A.

RENCANA TINDAK LANJUT

Berdasarkan uraian dan penjelasan Bab demi Bab tersebut di atas, langkah
lebih lanjut dalam upaya untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam
proses pembentukan Peraturan Perundang-undangan, meliputi hal-hal sebagai
berikut:
a. Bahwa semakin disadari pentingnya pengintegrasian perspektif gender
dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi suatu
keniscayaan dan kebutuhan adanya analisis gender dalam setiap perumusan
norma peraturan perundang-undangan, demi terjaminnya pemenuhan hak
yang adil bagi semua pihak, yakni perempuan dan laki-laki serta kelompok
rentan lainnya.
b.

Hal itu semua dibutuhkan kesiapan dan ketersediaan Sumber Daya
Manusia (SDM) yang memahami mengenai konsep dan isu gender serta
mampu melakukan analisis terhadap setiap permasalahan dari perspektif
gender. Dalam rangka memenuhi kualifikasi/kapasitas SDM tersebut
sangat diharapkan bahwa bukan saja terhadap para pembentuk peraturan
perundang-undangan, penentu kebijakan/keputusan, para perancang
peraturan perundang-undangan, namun terhadap para penyusun dan/
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atau pelaksana kebijakan teknis operasionalnya-pun diharapkan mampu
melakukan analisis gender .
c.

B.

Upaya untuk pemenuhan kebutuhan SDM sebagaimana tersebut di atas,
langkah lebih lanjut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan, antara lain:
capacity building, bimbingan teknis dan/atau bentuk-bentuk bimbingan
lain yang sejenis, misalnya, dalam bentuk kegiatan kediklatan atau diklatdiklat teknis baik di Pusat maupun di Daerah. Hal ini seyogyanya dapat
diprogramkan oleh setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

KESIMPULAN

1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N.R.I.
1945) menjamin kepada setiap warga negaranya, baik laki-laki maupun
perempuan kedudukannya sama dihadapan hukum dan pemerintahan,
sehingga segala bentuk tindakan diskriminasi harus dihapuskan karena
tidak sesuai dengan dasar falsafah dan konstitusi negara ini. Jaminan negara
tersebut secara tegas disebutkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa: ”Segala warga
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan
dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada
kecualinya”. Lebih lanjut dalam Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga diamanatkan bahwa: ”Setiap
orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar
apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang
bersifat diskriminatif itu”.

2.

Indonesia telah meratifikasi Convention on the Elimination of All Forms
of Discrimination Against Women 1979 (CEDAW), dengan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembaran
Negara Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3277), Konvensi, Rekomendasi Umum dan komitmen akan Komite CEDAW
merupakan satu-satunya instrumen hukum internasional yang secara khusus
mempromosikan , menghormati dan melindungi hak-hak perempuan secara
khusus ditegaskan bahwa mewujudkan kesetaraan gender adalah hal yang
mutlak bagi perwujudan pembangunan yang sejahtera dan berkelanjutan.

3.

Dalam Pasal 2 Konvensi CEDAW pada intinya mengamanatkan bahwa
negara-negara peserta sepakat mengutuk diskriminasi dalam segala

92
Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

bentuknya dan bersepakat untuk menjalankan segala cara yang tepat dan
tanpa ditunda-tunda untuk membentuk kebijakan menghapus diskriminasi,
dan untuk tujuan itu Negara Indonesia berusaha:
a)

mencantumkan asas kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam
setiap Konstitusi masing-masing peserta,

b)

membuat peraturan perundang-undangan yang tepat dan peraturanperaturan lainnya termasuk sanksi-sanksinya di mana perlu, melarang
semua diskriminasi,

c)

menegakkan perlindungan hukum melalui pengadilan nasional yang
kompeten,

d)

menjamin bahwa pejabat-pejabat pemerintah dan lembaga-lembaga
negara akan bertindak sesuai dengan kewajiban mereka,

e)

membuat peraturan perundang-undangan yang tepat untuk
menghapus perlakuan diskriminasi oleh setiap orang, organisasi atau
perusahaan

f)

membuat peraturan-peraturan yang tepat, termasuk pembuatan
undang-undang, untuk mengubah dan menghapuskan undangundang, peraturan-peraturan, kebiasaan-kebiasaan dan praktekpraktek yang diskriminatif, dan

g)

mencabut semua ketentuan pidana nasional yang diskriminatif.

4.

Indonesia sebagai Negara pihak atas Konvensi CEDAW mempunyai
kewajiban untuk melakukan seluruh ketentuan-ketentuan, prinsip-prinsip
dan konsep Konvensi CEDAW secara sistematis dan berkelanjutan guna
menjamin agar Konvensi dan Peraturan Perundang-undangan lainnya
dibuat sebagai bagian integral dari pendidikan dan pelatihan para penegak
hukum dan para penyusun/pembentuk peraturan perundang-undangan
agar dapat membangun hukum yang mendukung terwujudnya kesetaraan
dan keadilan gender dan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan di
Indonesia.

5.

Penyusunan Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan ini merupakan langkah nyata untuk mewujudkan
kesetaraan dan keadilan gender melalui pengintegrasian prinsip-prinsip
kesetaraan gender ke dalam proses perencanaan penyusunan dan
pembahasan Peraturan Perundang-undangan yang responsif gender.
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6.

Proses pengintegrasian kesetaraan gender tersebut didasarkan pada
ketentuan dasar yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun
1945, yang terdiri dari 14 (empat belas) rumpun hak dan terjabarkan menjadi
40 (empat puluh) Hak Konstitusional dengan mempertimbangkan Akses,
Partisipasi, Kontrol dan Manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan,
guna menjamin keadilan gender di setiap bidang pembangunan dan/atau
aspek kehidupan

7.

Kesetaraan gender adalah suatu keadaan setara antara perempuan dan
laki-laki dalam hak (hukum) dan kondisi (kualitas hidup). Keadilan gender
tercermin dalam keadaan dimana perempuan dan laki-laki mempunyai hak,
wewenang dan status yang sama dimuka hukum, memiliki peluang dan
kesempatan yang sama dan adil dalam menikmati hasil pembangunan. Hal
ini bisa dicapai melalui pelaksanaan kebijakan dan strategi pembangunan
yang berdasakan kesetaraan dan keadilan.

94
Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

95

I. HAK ATAS
KEWARGANEGARAAN

RUMPUN HAK

LAMPIRAN

1. Hak atas
status
kewarganegaraan

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28
D (4)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps. 2,
Ps.5, Ps. 9

CEDAW
UndangUndang
Nomor 7
Tahun 1984

Ps.1.1, Ps.2,
Ps.4, Ps.5,
Ps.26, Ps.27,
Ps.45, Ps 47,
Ps 53

HAM
UndangUndang
Nomor 39
Tahun 1999
tentang
HAM

-

UndangUndang
Nomor 23
Tahun 2002
Tentang
Perlindungan
Anak

DASAR HUKUM

- Ps.2, 24, ICCPR
- Ps.7, 8 CRC
- ICERSC PS.2

Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2005, UndangUndang Nomor 12
Tahun 2005
Kovenan Hak Ekosob
(ICESCR) dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi Hak
Anak (CRC)
BPFA 1995, MDG’s 2000

Akses:
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam akses pada informasi dan
menggunakannya:
• Hak yang sama untuk memperoleh,
mengubah atau mempertahankan
kewarganegaraannya;
• Perkawinan dengan orang asing maupun
perubahan kewarganegaraan oleh suami,
selama perkawinan tidak secara otomatis
mengubah kewarganegaraan istri,
menjadikannya tidak berkewarganegaraan
atau memaksakan kewarganegaraan suami
kepadanya;
• Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
atas suatu nama sebagai identitas diri dan
kewarganegaraan;
• Anak yang dilahirkan dari perkawinan
campuran antara WNI dan WNA, berhak
memperoleh kewarganegaraan dan ayah
atau ibunya.
• Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan kewarganegaraan
anaknya.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Manfaat :
• Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam menikmati manfaat yang
bersumber dan melekat pada status
kewarganearaannya;

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya untuk menentukan pilihan status
kewarganegaraan bagi dirinya dan/atau anakanaknya yang masih di bawah umur (dibawah
18 tahun).

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam :
 memenuhi persyaratan untuk status
kewarganegaraannya.
 mempertahankan dan/atau mengganti,
memperoleh kembali status
kewarganegaraannya.
 Melaksanakan kewajibannya sebagai
warganegara.
 Menentukan pilihan status
kewarganegaraan anak-anaknya perempuan
dan laki-laki yang masih di bawah umur (18
tahun).

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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2. Hak atas
kesamaan
di dalam
hukum dan
pemerintahan

Pasal 27 ayat (1)
Pasal 28 D (1),
(3)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5, Ps. 7,
Ps.8, Ps. 15

Ps. 1.1, Ps.3(2)
Pasal 4, ps.5,(1)
Ps.6, Ps.7,
Ps.45, Ps 52, Ps
66 (b)

Ps 4, Ps 6, Ps 17
Ps 18, Ps 21, Ps
27, Ps 28, Ps 33

- Ps 3, Ps 14,
Ps 16, Ps 26
ICCPR
- BPFA, A, F
- CRC Ps 2
- Hak atas
Upaya…
di dalam
hukum dan
pemerintahan.

 Hak untuk mendapatkan bantuan hukum
cuma-cuma dan perlindungan yang adil dari
peradilan yang obyektif dan tidak berpihak.
 Hak kekhususan bagi kelompok rentan
untuk mendapatkan bantuan hukum
cuma-cuma dan perlindungan yang lebih
berkenaan dengan kekhususannya.
 Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum
yang berlaku surut.
 Hak melaksanakan semua urusan sipil dan
kecakapan hukum dan kesempatan yang
sama untuk menjalankan kecakapannya.
 Hak untuk menandatangani kontrak,
mengelola hak milik dan diberikan
perlakuan yang sama dalam segala
tingkatan prosedur di muka majelis hakim
dan peradilan.
 Hak yang sama berkenaan dengan hukum
yang berhubungan dengan mobilitas orangorang dan kebebasan untuk memilih tempat
tinggal dan domisilinya.
 Hak untuk menggunakan semua upaya
hukum nasional dan forum internasional
atas semua pelanggaran hak asasi manusia
yang dijamin oleh hukum Indonesia dan
hukum Internasional mengenai hak asasi
manusia yang telah diterima oleh Negara
Republik Indonesia.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi dan pemenuhan
hak atas kesamaan dan kedudukan di muka
hukum.

• Anak perempuan dan laki-laki menikmati
manfaat dari status kewarganegaraannya.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

b. Kesamaan kedudukan di dalam
pemerintahan
 Hak yang sama untuk memberikan suara
dalam semua pemilu dan referendum dan
dapat dipilih dalam pemilihan untuk suatu
lembaga yang didasarkan atas pemilu.

 Hak setiap anak, perempuan dan laki-laki
untuk mendapat bantuan dan perlindungan
haknya agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat,
serta mendapat perlindungan dari kekerasan
dan diskriminasi.
 Hak setiap anak, perempuan dan laki-laki
untuk mendapat penghormatan dan
jaminan hak-haknya tanpa diskriminasi
dalam bentuk apapun, tanpa memandang
ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa,
agama, pandangan politik, atau pandangan
lain, asal muasal bangsa, suku bangsa, atau
sosial, harta kekayaan, cacat, kekerasan atau
aturan lain dari anak atau dari orang tua
atau walinya yang sah menurut hukum.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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 Kesempatan yang sama untuk turut serta
dalam perumusan kebijakan pemerintahan
dan pelaksanaannya untuk menduduki dan
mengisi posisi serta jabatan publik pada
seluruh tingkatan pemerintahan.
 Hak yang sama untuk mewakili
pemerintahnya pada tingkat internasional
dan untuk ikut serta dalam pekerjaan
organisasi-organisasi internasional.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
memperoleh perlindungan dari sasaran
penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan
hukuman yang tidak manusiawi;
 Setiap anak perempuan dan laki-laki berhak
untuk memperoleh kebebasan sesuai
dengan hukum;
 Penangkapan, penahanan atau tindak
pidana penjara anak hanya dilakukan
apabila sesuai dengan hukum yang berlaku
dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya
terakhir;
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
untuk :
1. Mendapatkan perlakuan secara
manusiawi dan penempatannya
dipisahkan dari orang dewasa;
2. Memperoleh bantuan hukum atau
bantuan lainnya secara efektif dalam
setiap tahapan upaya hukum yang
berlaku dan;
3. Membela diri dan memperoleh keadilan
di depan pengadilan anak yang objektif
dan tidak memihak dalam sidang
tertutup untuk umum;
4. Setiap anak perempuan dan laki-laki,
yang menjadi korban atau pelaku
kekerasan seksual atau yang berhadapan
dengan hukum berhak di bebaskan;
5. Setiap anak perempuan dan laki-laki,
yang menjadi korban atau pelaku pidana
berhak mendapatkan bantuan hukum
dan bantuan lainnya.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menentukan dan memutuskan memperoleh:
 perlindungan, kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan peradilan
yang obyektif dan tidak berpihak.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam:
 Memperoleh kesempatan turut serta
menentukan proses, mendapat
perlindungan, kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan peradilan
yang obyektif dan tidak berpihak.
 kesempatan mendapatkan bantuan hukum
secara cuma-cuma.
 Memperoleh kesempatan turut serta dalam
perumusan kebijakan pemerintahan dan
pelaksanaannya untuk menduduki dan
mengisi posisi serta jabatan publik pada
seluruh tingkatan pemerintahan.
 Merumuskan dan pemenuhan hak anak
perempuan dan laki-laki untuk memperoleh
bantuan hukum, perlindungan dari tindak
kekerasan.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat:
 perlindungan, kepastian hukum dan
perlakuan yang sama di depan peradilan
yang obyektif dan tidak berpihak.
 bantuan hukum yang dikehendaki dan
cuma-cuma.
 menduduki dan mengisi jabatan pada
semua tingkatan dalam birokrasi negara/
pemerintahan.
 Hak anak perempuan dan laki-laki,
untuk menikmati manfaat dan jaminan
perlindungan dari perlakuan nondiskriminatif dan penghapusan tindak
kekerasan.

 bantuan hukum yang dikehendaki.
 untuk menduduki dan mengisi jabatan,
pada semua tingkatan dalam birokrasi
negara/ pemerintahan.
 memperoleh pemenuhan jaminan perlakuan
non-diskriminasi dan penghapusan tindak
kekerasan.
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2.

HAK ATAS
HIDUP

RUMPUN HAK

3. Hak untuk
hidup dan
mempertahan-kan
kehidupannya

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 A, 28
I (1)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5,
Ps. 12, Ps.13,
Ps.14

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps.1.1, Ps.4 Ps.9
(1) (2), Ps.45,
Ps.36, Ps.53

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

- Ps 59, Ps 60,
Ps 61, Ps 62,
Ps 64, Ps 65,
Ps 66, Ps 67,
Ps 68, Ps 69,
Ps 70, Ps 71

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

-

Ps 6
Ps.3
Ps.2 ICCPR
Ps 11 ICESC

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi dan pemenuhan
hak untuk hidup dan mempertahankan hidup
dan meningkatkan taraf kehidupannya:
 Hak untuk hidup tentram, aman, damai,
bahagia, sejahtera lahir dan batin.
 Hak atas kehidupan yang layak, khususnya
yang berhubungan dengan perumahan,
sanitasi, listrik, penyediaan air bersih,
transportasi dan komunikasi, dan layanan
perawatan kesehatan dan kesehatan
reproduksi perempuan.
 Hak untuk membangun, menciptakan
lingkungan hidup yang baik, sehat dan
berkelanjutan.
 Hak Anak
• Hak setiap anak, atas perlindungan
dan jaminan terpenuhinya hak untuk
dapat hidup, tumbuh berkembang
dan berpartisipasi secara optimal
sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat dari:

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan:
 untuk memperoleh akses menghuni rumah
dan berkehidupan yang layak dalam suatu
komunitas yang aman dan bermartabat.
 melakukan segala langkah yang diperlukan
untuk hidup dan mempertahankan
kehidupan yang layak dalam bidang
ekonomi, sosial, politik dan budaya.
 Hak Anak
• setiap anak, memperoleh keberdayaan
untuk dapat hidup dalam lingkungan
yang sehat , aman dan sejahtera.

Partisipasi :
 Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya turut serta menentukan dan dapat
menghuni rumah dan berkehidupan yang
layak dalam suatu komunitas yang aman
dan bermartabat.
 Perempuan dan laki-laki memiliki kesetaraan
dan keberdayaan dalam menjalankan
haknya untuk hidup dan mempertahankan
kehidupannya yang baik dalam bidang
ekonomi, sosial, politik dan budaya.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
mendapatkan perlindungan untuk turut
serta dalam mempertahankan hidup dan
kehidupannya.

• Adanya kewajiban untuk mengambil
langkah legislatif, yudikatif, dan
administratif untuk pelaksanaan hak
hidup dan mempertahankan kehidupan
anak.
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RUMPUN HAK

4. Hak atas
kelangsungan
hidup,
tumbuh dan
berkembang

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 B (2)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5, Ps.7,
Ps.8, Ps.10,
Ps.11 Ps. 12,
Ps.13, Ps. 14

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps.1.1 Ps.9(1)
(2)(3), Ps.10,
Ps.11, Ps.12,
Ps.13, Ps. 14(1)
Ps.45, Ps 15

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Ps 3, Ps 4

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

- Ps 11,ICESCR
-Ps 6,2,3, ICCPR
- BPFA, C, F, I, L
- Ps 2,3,4 CRC

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam akses pada informasi dan
menggunakannya :
 Hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang.
 Hak atas perlindungan bagi pengembangan
pribadi, memperoleh pendidikan,
mencerdaskan diri, dan meningkatkan
kualitas hidup.

 menghuni rumah dan berkehidupan yang
layak dalam suatu komunitas yang aman
dan bermartabat.
 kehidupan yang layak dalam bidang
ekonomi, sosial, politik dan budaya.
 Hak anak
• Setiap anak perempuan dan laki-laki,
berhak dan berdaya menikmati manfaat
hidup dalam komunitas yang aman dan
bermartabat.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
untuk ikut serta dalam menentukan
terlaksananya pemenuhan :
 perlindungan bagi pengembangan pribadi,
memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri,
dan meningkatkan kualitas hidup.

 Jaminan pelayanan kesehatan bagi
perempuan dan laki-laki termasuk yang
berhubungan dengan keluarga berencana
dan pelayanan yang tepat berkaitan dengan
masa kehamilan, kelahiran, dan pasca
kelahiran serta pemberian makanan bergizi
yang cukup selama menyusui.
 Adanya pelayanan cuma-cuma.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
dan berdaya :
• Mendapatkan perlindungan dan jaminan
terpenuhinya hak untuk dapat hidup,
tumbuh dan berkembang mencerdaskan
diri dan meningkatkan kualitas hidupnya.
• Atas pelayanan dan perawatan kesehatan
sejak di dalam kandungan, lahir dan
tumbuh berkembang.
• Untuk memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka pengembangan
pribadinya dan tingkat kecerdasannya
sesuai dengan minat dan bakatnya.
• Khusus bagi anak yang menyandang
cacat berhak memperoleh pendidikan
khusus.
• Bagi anak yang memiliki keunggulan
berhak mendapatkan pendidikan khusus.
• Pemenuhan hak anak, perempuan
dan laki-laki atas kelangsungan hidup,
tumbuh dan berkembang.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan:
 perlindungan bagi pengembangan pribadi,
memperoleh pendidikan, mencerdaskan diri,
dan meningkatkan kualitas hidupnya.
 jaminan pelayanan kesehatan reproduksi
bagi termasuk yang berhubungan dengan
keluarga berencana (perempuan dan lakilaki) dan pelayanan yang tepat berkaitan
dengan masa kehamilan, kelahiran, dan
pasca kelahiran serta pemberian makanan
bergizi yang cukup selama menyusui dengan
ASI.

 jaminan pelayanan kesehatan bagi
perempuan termasuk yang berhubungan
dengan keluarga berencana (perempuan
dan laki-laki) dan pelayanan yang tepat
berkaitan dengan masa kehamilan,
kelahiran, dan pasca kelahiran serta
pemberian makanan bergizi yang cukup
selama menyusui dengan ASI.
 adanya pelayanan cuma-cuma.
 Hak anak perempuan dan laki-laki,
atas kelangsungan hidup, tumbuh dan
berkembang secara optimal, baik fisik,
mental maupun sosial dan berakhlak mulia.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat dari:
 Terpenuhinya perlindungan bagi
pengembangan pribadi, memperoleh
pendidikan, mencerdaskan diri, dan
meningkatkan kualitas hidupnya.
 Terpenuhinya jaminan pelayanan kesehatan
bagi dirinya termasuk yang berhubungan
dengan keluarga berencana (perempuan
dan laki-laki) dan pelayanan yang tepat
berkaitan dengan masa kehamilan,
kelahiran, dan pasca kelahiran serta
pemberian makanan bergizi yang cukup
selama menyusui dengan ASI.
 pelayanan cuma-cuma:
 Hak Anak:
- setiap anak, perempuan dan lakilaki menikmati manfaat dari layanan
perawatan kesehatan cuma-cuma,
mendapatkan pendidikan berkelanjutan
dan mencerdaskan diri serta kualitas
hidup yang aman dan sejahtera.
- setiap anak, perempuan dan lakilaki berdaya menikmati manfaat dan
pedidikan cuma-cuma dan beasiswa dana
bantuan yang diperolehnya.

 pelayanan cuma-cuma.
 Hak setiap anak perempuan dan laki-laki
untuk :
- Berdaya mengembangkan dirinya
memperoleh pendidikan berkelanjutan,
mencerdaskan diri dan meningkatkan
kualitas hidupnya.
- Mendapatkan pelayanan perawatan
kesehatan sejak di dalam kandungan,
lahir dan tumbuh berkembang.
- Memperoleh pelayanan cuma-cuma.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

- anak yang menyandang cacat perempuan
dan laki-laki berdaya menikmati
manfaat dari pendidikan luar biasa yang
diperolehnya.
- anak yang memiliki keunggulan
perempuan dan laki-laki berdaya
menikmati manfaat dari pendidikan
khusus yang diperlukannya.
- untuk mengembangkan diri melalui
pemenuhan kebutuhan dasar ilmu
pengetahuan, seni dan budaya.
- untuk pendidikan mengembangkan
dan memperoleh manfaat dari ilmu
pengetahuan dan teknologi, ilmu dan
budaya sesuai dengan martabat manusia
demi kesejahteraan pribadinya, bangsa
dan umat manusia.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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3.

HAK
UNTUK
MENGEMBANGKAN
DIRI

5. Hak untuk
mengembangkan
diri melalui
pemenuhan
kebutuhan dasar
pendidikan,
ilmu pengetahuan,
teknologi,
seni dan
budaya

Pasal 28 C (1)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5,Ps.7,
Ps.8, Ps. 10,
Ps.11, Ps.13,
Ps.14

Ps.1.1, Ps.9(1)
(2)(3), Ps.11,
Ps.12, Ps.13,
Ps.14(1), Ps.15,
Ps.45

Ps 4, Ps 21, Ps 9,
Ps 65

Ps 3, Ps 13,Ps 1,
Ps 15 4 ICESCR
- ICCPR Ps.2,3
- CRC Ps 31
- BPFA B, L

Akses:
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam akses pada informasi dan
menggunakannya:
 kesempatan yang sama dalam bimbingan
karir dan keterampilan, akses pada
pendidikan dan pengajaran serta pelatihan
keterampilan dan memperoleh ijazah di
lembaga-lembaga pendidikan pada segala
tingkatan.
 adanya standarisasi kurikulum, ujian dan
pengajar yang sama bagi perempuan dan
laki-laki.
 adanya kesempatan yang sama dalam
memperoleh beasiswa dan dana bantuan
pendidikan lainnya.
 adanya penyelenggaraan program-program
bagi perempuan putus sekolah.
 adanya pendidikan olahraga dan jasmani
bagi perempuan dan laki-laki.
 adanya pendidikan khusus yang menjamin
kesehatan dan kesejahteraan keluarga,
termasuk penyuluhan keluarga berencana
bagi perempuan dan laki-laki.
 adanya kesempatan pendidikan dan
pengembangan berkelanjutan di bidang
ilmu pengetahuan dan teknologi.
 adanya kesempatan berkelanjutan dalam
pendidikan dan pengembangan seni dan
budaya.
 hak setiap, anak perempuan dan lakilaki untuk memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka pengembangan
dirinya.
 hak khusus anak penyandang cacat,
perempuan dan laki-laki memperoleh
pendidikan luar biasa .
 Hak setiap anak perempuan dan lakilaki, yang memiliki keunggulan untuk
mendapatkan pendidikan khusus.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Setiap anak, perempuan dan laki-laki berdaya
untuk memilih dan menentukan pendidikan
dan pengajaran sesuai dengan minat dan
bakatnya.

Kontrol:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menentukan dan memutuskan atas pilihan
karir yang dikehendaki sesuai dengan
pendidikan dan keterampilan serta persyaratan
yang berlaku.

Partisipasi:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya:
 memilih karir yang sesuai pendidikan dan
keterampilannya.
 memiliki dan meraih kesempatan untuk
mengikuti program-program pendidikan
baik formal maupun non formal.
 setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
dan berdaya turut menentukan pendidikan
dan pengajaran sesuai dengan tingkat
kecerdasannya dan sesuai dengan minat dan
bakatnya.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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6. Hak atas
jaminan
sosial yang
memungkinkan pengembang-an dirinya secara
utuh sebagai
manusia
bermartabat

Pasal 28 H (3)

Ps.1, Ps.2,
Ps.3,Ps.4,
Ps.5,Ps.11,Ps.12
Ps.13, Ps.14

Ps.1.1, Ps 41,Ps
42 , Ps.45

Ps 12

BPFA, A, B, C,D
G, I, L
Ps 3, 9, ICESCR
ICCPR Ps2,3

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki penyandang cacat,
lansia, anak-anak dan perempuan hamil setara
dan berdaya dalam:
 memperoleh kemudahan dan perlakuan
khusus.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam akses pada informasi dan
menggunakan:
 Hak bagi penyandang cacat , lansia,
wanita hamil, dan anak-anak memperoleh
kemudahan dan perlakuan khusus.
 Hak memperoleh perawatan, pendidikan,
pelatihan dan bantuan khusus atas biaya
negara sesuai martabat kemanusiannya.
 Jaminan atas pekerjaan dan semua
tunjangan dan fasilitas kerja.
 Jaminan sosial, yaitu hak pensiun,sakit,
cacat dan lanjut usia dan hak atas cuti yang
dibayar.
 Hak dan kesempatan bagi anak (perempuan
dan laki-laki) memperoleh pelayanan
kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan
kebutuhan mental, spiritual dan sosial.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki yang
menyandang cacat berhak menggunakan
kesempatan memperoleh rehabilitasi
bantuan sosial dan pemeliharaan, taraf
kesejahteraan sosial.

Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
dan berdaya untuk menikmati manfaat
dari hasil pendidikan dan pengajaran ilmu
pengetahuan dan seni dan budaya.

Manfaat:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
untuk menikmati manfaat dari pendidikan
formal dan non formal yang diperolehnya.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki penyandang cacat,
dan wanita hamil, lanjut usia, setara dan
berdaya dalam menikmati manfaat atas
kemudahan dan perlakuan khusus perawatan,
pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus
atas biaya negara.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki penyandang cacat,
lansia, anak-anak dan perempuan hamil
setara dan berdaya dalam menentukan dan
memutuskan untuk memperoleh kemudahan
dan perlakuan khusus, perawatan, pendidikan,
pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya
Negara.

 memperoleh perawatan, pendidikan,
pelatihan dan bantuan khusus atas biaya
negara sesuai martabat kemanusiannya.
 memperoleh jaminan atas pekerjaan dan
semua tunjangan dan fasilitas kerja.
 jamnian sosial, yaitu adanya hak
pensiun,sakit, cacat dan lanjut usia dan hak
atas cuti yang dibayar.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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7. Hak untuk
berkomunikasi dan
memperoleh
informasi untuk
mengembangkan
peran
lingkungan
sosial

Pasal 28 F

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5, Ps. 7,
Ps.13, Ps.14

Ps. 1.1 Ps.14,
Ps.15, Ps.45

Ps 10

BPFA, J
ICCPR Ps.2,3
CRC Ps 17

Manfaat
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat berkomunikasi
dan informasi dalam pengembang di
lingkungan sosial yang berkualitas dan
berkelanjutan.

Setiap anak perempuan dan laki-laki berdaya
untuk berkomunikasi untuk mengembangkan
peran lingkungan sosial.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
untuk menentukan pola komunikasi dan
informasi untuk pengembangan dirinya di
lingkungan sosialnya.

Setiap anak, perempuan dan laki-laki setara
dan berdaya untuk berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
peran lingkungan sosial.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam berkomunikasi dan terlibat dalam
pengembangan diri di lingkungan sosialnya.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi dan menggunakan
kesempatan:
 hak berkomunikasi dan memperoleh
informasi yang diperlukan dalam
pengembangan diri di lingkungan sosialnya.
 Hak setiap, anak perempuan dan lakilaki untuk menyatakan dan didengar
pendapatnya, menerima, mencari dan
memberikan informasi sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya demi
pengembangan dirinya sesuai dengan nilainilai kesusilaan dan kepatutan.
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RUMPUN HAK

8. Hak atas
pendidikan.

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 C(1)
Pasal 31(1)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5,
Ps.10, Ps.11,
Ps.14

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps.1.1, Ps.11,
Ps.12, Ps.13,
Ps.14, Ps.15,
Ps.16, Ps.45,
Ps.48, Ps. 60,

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

- Ps 3, Ps 13,
14 ICESCR
- Ps 28, 29 CRC
- BPFA,B, L
- ICCPR Ps.2,3

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

- Ps 9, Ps 10, Ps
48, Ps 49, Ps
50, Ps 51, Ps
52, Ps 53

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi dan menggunakan
kesempatan:
 hak memperoleh pendidikan dan
pengajaran di semua jenis, jenjang, dan jalur
pendidikan sesuai dengan bakat minatnya.
 Hak memperoleh pendidikan dan
pengajaran dalam rangka pengembangan
dirinya sesuai bakat, minat, dan tingkat
kecerdasannya.
 Hak mencari, menerima dan memberikan
informasi sesuai dengan intelektualitas dan
usianya.
 Hak mendapatkan pendidikan yang bebas
biaya.
 Hak mendapat dana pendidikan beasiswa
dan dana lain sesuai dengan bakat, minat
dan intelektualitasnya.

 Setiap anak, perempuan dan laki-laki
setara dan berdaya menikmati manfaat
dari berkomunikasi dan informasi
pengembangan lingkungan sosial yang
berkelanjutan.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menentukan dan memutuskan jenis
pendidikan dan pengajaran, pelatihan
keterampilan sesuai dengan minat dan
bakatnya.

Partisipasi:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam:
 memperoleh dan menggunakan
kesempatan mendapatkan semua jenis,
jenjang, dan jalur pendidikan.
 pendidikan dan pengajaran dalam rangka
pengembangan dirinya sesuai bakat, minat,
dan tingkat kecerdasannya.
 mencari, menerima dan memberikan
informasi sesuai dengan intelektualitas dan
usianya.
 mendapatkan pendidikan yang bebas biaya.
 Hak anak, perempuan dan laki-laki untuk
memperoleh dan meraih kesempatan
pendidikan, pengajaran dan pelatihan
keterampilan yang berkelanjutan.

 Hak memperoleh segala jenis pelatihan
formal maupun non-formal termasuk yang
berhubungan dengan pemberantasan
buta aksara fungsional, serta sesuai
pelayanan penyuluhan guna meningkatkan
keterampilan.
 Kewajiban untuk menggagas konsep yang
alternatif di segala tingkat dan dalam segala
bentuk pendidikan
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
dan berdaya memperoleh pendidikan ,
pengajaran dan pengajaran dan pelatihan
keterampilan
 Kewajiban untuk mengurangi angka putus
sekolah anak perempuan
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4.

HAK ATAS
KEMERDEKAAN
PIKIRAN
DAN
KEBEBASAN
MEMILIH

RUMPUN HAK

9. Hak atas kemerdekaan
pikiran dan
hati nurani

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 I (1)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps. 7,
Ps.10

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps.1.1, Ps.23,
Ps. 24, Ps. 25,
Ps. 38(2), Ps.39,
Ps. 43(1), Ps.
45, Ps. 49(1)

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

- Ps 10

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

- ICCPR Ps.2,3,
18, Ps 19.
- CRC Ps 14
- BPFA J
- ICEPC Ps 2,
Ps 3

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi dan berdaya
menggunakan:
 hak atas kemerdekaan pribadi dan hati
nuraninya
 adanya kebebasan untuk memilih dan
mempunyai keyakinan politiknya sesuai
dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
 kebebasan mengeluarkan dan
menyebarluaskan pendapat sesuai hati
nuraninya secara lisan dan atau tulisan
melalui media cetak maupun elektronik
dengan memperhatikan nilai-nilai yang
berlaku.

Setiap anak, perempuan dan laki-laki setara
dan berdaya menikmati manfaat dari hasil
pendidikan, pengajaran dan pelatihan
keterampilan yang diperolehnya.

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat hasil pendidikan, dan
pengajaran pada semua jenis jenjang sesuai
dengan minat dan bakatnya.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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10. Hak atas
kebebasan
meyakini kepercayaan

Pasal 28 E (2)

Ps.1, Ps.5

Ps.1.1 Ps.45,
Ps. 22,

Ps 6

ICCPR Ps.2,3,18,
Ps 19
- CRC Ps 14

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menentukan dan memutuskan keyakinan atas
kepercayaannya.

Partisipasi:
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam meyakini dan menjalankan
kepercayaannya.

Akses:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada menggunakan kesempatan
hak atas kebebasan meyakini kepercayaannya
yang dijamin oleh Negara.

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat atas kebebasan fikiran dan
hati nurani.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan pilihan
fikiran dan hati nurani.

Partisipasi :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
mengembangkan fikiran dan hati nuraninya
berperan aktif dalam menyampaikan
pendapat dalam proses-proses politik sesuai
dengan pilihan dan keyakinan politiknya
sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku.
 Setiap orang bebas untuk mempunyai,
mengeluarkan pendapat dan
menyebarluaskan pendapat sesuai hati
nuraninya secara lisan dan/atau tulisan
melalui media cetak maupun elektronik
dengan memperhatikan nilai-nilai agama,
kesusilaan, kepentingan umum dan
kepentingan bangsa.
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RUMPUN HAK

11. Hak untuk
bebas
memeluk
agama dan
beribadat
menurut
agamanya

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 E (1),
29 (2)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps.1.1, Ps.22,
Ps.45

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Ps 6

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

ICCPR Ps.2,3,18
CRC Ps 14

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya.

Partisipasi:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menjalankan ibadah menurut
agamanya.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi:
 Hak atas kebebasan untuk memeluk agama
dan beribadah sesuai dengan agama dan
kepercayaannya.
 Hak setiap anak, perempuan dan laki-laki
untuk beribadah menurut agamanya sesuai
dengan tingkat kecerdasan dan usianya
dalam bimbingan orang tua.

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat dari kebebasan menyakini
dan menjalankan kerpercayaannya.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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12. Hak untuk
bebas
memilih
pendidikan, pengajaran,
pekerjaan,
kewarganegaraan,
tempat
tinggal

Pasal 28 E (1)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4,Ps.5, Ps
10, Ps. 9, Ps.10,
Ps.14

Ps. .1.1, Ps 24,
Ps.26, Ps. 45,
48, 53, 60, 40

Ps 5, Ps 9

ICCPR Ps.2,3
ICESC Ps
1,2,3,6,7,11.1,
13
BPFA B, F

Akses:
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya pada aksesnya pada informasi dan
menggunakan:
 Kebebasan memilih jenis pendidikan sesuai
dengan minat dan bakat yang diinginkan.
 Kebebasan memilih cara proses belajar
pengajar tanpa diskriminasi
 Kebebasan memilih jenis profesi dan
pekerjaan, sesuai bakat, kecakapan,
kemampuan atas pekerjaan yang layak.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
memperoleh pendidikan dan pengajaran
serta pelatihan keterampulan sesuai dengan
minat dan bakatnya.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
status kewarganegaraannya.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
atas tempat tinggal yang layak.

Setiap anak, perempuan dan laki-laki
menikmati manfaat menjalankan ibadah
menurut agamanya.

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat kebebasan memeluk
agama atas pilihan agama dan dan beribadah
menurut agamanya.

Setiap anak, perempuan dan laki-laki setara
dan berdaya untuk menjalankan ibadah
menurut agamanya.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan dalam
kebebasan memeluk dan beribadat menurut
agama.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Manfaat:
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat atas pilihan jenis
pendidikan, pengajaran, pekerjaan, status
kewarganegaraanya dan tempat tinggalnya.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki
menikmati manfaat dari pendidikan,
pengajaran dan pelatihan keterampilan
yang diperolehnya sesuai dengan minat dan
bakatnya.

Kontrol:
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan pilihan
pendidikan, pengajaran, pekerjaan, status
kewarganegaraan, dan tempat tinggal.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
turut menentukan pilihan pendidikan,
pengajaran dan pelatihan keterampilan
sesuai dengan minat dan bakatnya.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menggunakan kesempatan,
memperoleh pendidikan, pengajaran,
pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat
tinggal.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Pasal 28 E (3)

Pasal 28 E (2)

13. Hak atas
kebebasan
berserikat

14.
Hak untuk
menyatakan
pikiran dan
sikap sesuai
dengan hati
nurani
Ps.1,Ps.2,
Ps.3,Ps.5,

Ps.1,Ps.2, Ps.3,
Ps.4,Ps.5 Ps.11,
Ps.15, Ps.7

Ps. .1.1, Ps.23,
Ps.24,Ps.25,
Ps.45

Ps. .1.1, Ps.45,
Ps.24, Ps.25,
Ps 39

- ICCPR
Ps.2,3,19
- CRC Ps 13, 14
- BPFA J

- ICCPR Ps.2,3
- ICESC Ps
2,3,8
- BPFA F

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam akses pada informasi dan
menggunakan:
 kebebasan untuk menyatakan dan
mengungkapkan pikiran sesuai dengan hati
nuraninya.

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat atas status dan perannya
dalam berserikat, berapat atau berkumpul
dan dalam berorganisasi lembaga swadaya
masyarakat atau organisasi lainnya.

Kontrol:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menentukan dan memutuskan status dan
perannya dalam berserikat, berapat atau
berkumpul dalam berorganisasi pendirian
lembaga swadaya masyarakat atau organisasi
lainnya.

Partisipasi:
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya untuk beraktifitas dalam organisasi
perserikatan, partai, lembaga swadaya
masyarakat yang diikutinya.

Akses:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi dan menggunakan
kesempatan:
 Hak untuk berkumpul, berapat dan
berserikat untuk maksud-maksud damai;
 Hak setiap warganegara atau kelompok
masyarakat untuk mendirikan partai.
 Hak mendirikan dan berorganisasi dalam
lembaga swadaya masyarakat atau
organisasi lainnya.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Kontrol :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan
bentuk ekspresi dan ungkapannya sesuai
dengan hati nuraninya.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki
berdaya dalam menyatakan pendapatnya
sesuai dengan hati nurani.

Partisipasi :
 Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam mengekspresikan dan
mengungkapkan pikiran sesuai dengan hati
nuraninya.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki
berhak berpartisipasi dalam menyatakan
dan didengar pendapatnya sesuai dengan
tingkat kecerdasan dan usianya.

 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
menyatajan dan didengar pendapatnya
sesuai dengan tingkat kecerdasan dan
usianya dan sesuai dengan nilai kesusilaan
dan kepatutan.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.

123

5.

HAK ATAS
INFORMASI

15. Hak untuk
berkomunikasi dan
memperoleh
informasi

Pasal 28 F

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5

- Ps. .1.1,
Ps.13,
Ps.14(1)
Ps.45

-

BPFA C, J, L

Kontrol :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan jenis,
bentuk, sarana komunikasi yang akan
dipergunakan.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki bedaya
untuk berkomunikasi, memperoleh, mencari
dan memberikan informasi serta informasi
yang diperolehnya

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
untuk berperan aktif dalam berkomunikasi dan
memperoleh informasi untuk mengembangkan
pribadi dan lingkungan sosialnya.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam akses pada informasi dan
menggunakan:
 Hak berkomunikasi dan memperoleh
informasi Untuk mengembangkan pribadi
dan lingkungan sosialnya.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki
berhak berperan aktif dalam berkomunikasi,
menerima, mencari dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan
dan usianya.

Manfaat :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat atas kebebasan dalam
mengungkapkan bentuk ekspresi dan
ungkapannya sesuai dengan hati nuraninya.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki
menikmati manfaat menyatakan dan
didengar pendapatnya.
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RUMPUN HAK

16. Hak untuk
mencari,
memperoleh,
memiliki,
menyimpan, mengolah, dan
menyampaikan
informasi
dengan
menggunakan segala
jenis saluran yang
tersedia.

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 F

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.3, Ps.5

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps.1.1, Ps 13,Ps
14

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam akses pada informasi dan
menggunakan:
 Adanya hak mencari, memperoleh memiliki
menyimpan mengolah dan menyampaikan
informasi dengan menggunakan jenis sarana
yang tersedia.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
menerima, mencari, dan memberikan
informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan
dan usianya dengan menggunakan segala
saluran yang tersedia.

Manfaat :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat atas penggunaan
jenis, bentuk, sarana komunikasi dan
informasi yang diperolehnya.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki
menikmati manfaat dari berkomunikasi
dan informasi yang diperolehnya dan
diberikannya.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat dari informasi
yang diperolehnya melalui segala jenis
saluran yang ada.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki
berdaya dalam menikmati manfaat dari
informasi yang dicarinya, disimpan, diolah
dan disampaikan dengan menggunakan
segala jenis saluran yang tersedia.

Kontrol :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan
jenis informasi yang dicarinya, diperoleh,
dimilikinya, disimpan dan diolah serta
disampaikan dengan menggunakan segala
jenis saluran informasi yang tersedia.
 Setiap anak, perepuan dan laki-laki
berdaya dalam menentukan informasi yang
dicarinya, disimpan, diolah dan diberikannya
dengan menggunakan jenis saluran yang
tersedia.

Partisipasi :
 Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam melaksanakan setiap
tahap dari proses pencarian, perolehan,
pemilikan, penyimpanan, pengolahan
dan penyampaian informasi. Dengan
menggunakan jenis saluran yang tersedia.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki berhak
menentukan dan turut memutuskan jenis
informasi yang diperolehnya, dicari dan
diberikannya
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6.

HAK ATAS
KERJA DAN
PENGHIDUPAN LAYAK

RUMPUN HAK

17. Hak atas
penghidupan dan
pekerjaan
yang layak
bagi kemanusiaan

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 27 (2)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5,
Ps. 11, Ps.13,
Ps.14,

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps .1.1 Pasal 38,
Ps 40

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

-

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

- F2 BPFA
- ICESC Ps 3, Ps
7, Ps 7

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada dan informasi tentang
hak atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan:
 hak untuk bekerja sebagai hak asasi
manusia yang tidak dapat dicabut.
 hak atas kesempatan kerja yang
sama termasuk kriteria seleksi dalam
penerimaannya.
 kebebasan dalam memilih profesi dan
pekerjaan.
 hak untuk memperoleh pelatihan dan
ketrampilan secara berkala.
 hak atas upah dan tunjangan yang sama
untuk pekerjaan yang sama.
 kesetara dan berdayaan dalam perlakuan
dan penilaian kualitas pekerjaan.
 adanya jaminan sosial antara lain pensiun,
cuti hamil,
 perlindungan kesehatan dan keselamatan
kerja termasuk perlindungan fungsi
reproduksi.
 dikembangkannya dan ...
 adanya jaringan pelayanan kesehatan
perempuan pedesaan ...

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
berperan:
 ikut serta dalam memperoleh pekerjaan dan
profesi serta jaminan sosial yang layak tanpa
diskriminasi.
 berperan dalam upaya perlindungan dan
jaminan khusus dalam pelayanan kesehatan
reproduksi selama kehamilan, melahirkan
dan pasca melahirkan.
 mendorong dalam upaya tersedianya
bentuk pelayanan sosial antara lain tempat
penitipan anak,
 mendorong peningkatan peran
serta perempuan pedesaan dalam
mempertahankan dan mengembangkan
kelangsungan hidup ekonomi keluarga,
termasuk pekerjaan yang tidak dinilai
dengan uang.

 perempuan pedesaan ...
 tidak adanya pemecatan atas dasar
kehamilan atau cuti hamil termasuk
pemecatan atas perkawinan.
 dikembangkannya jaringan pelayanan sosial
yang diperlukan bagi penitipan anak.
 adanya perlindungan khusus perempuan
selama kehamilan dari pekerjaan yang
berbahaya.
 tidak adanya diskriminasi khususnya hak
atas tunjangan keluarga,
 adanya perlindungan khusus
perempuan pedesaan mengembangkan
mempertahanan kelangsungan hidup
ekonomi keluarga, termasuk pekerjaan yang
tidak dinilai dengan uang.
 Setiap anak, perempuan dan laki-laki setara
dan berdayaberhak atas penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.

Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

128

RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat atas :

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya:
 dalam menentukan dan memutuskan jenis
dan bentuk jaminan sosial atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak, serta jenis dan
bentuk jaminan perlindungan khusus dan
pelayanan kesehatan reproduksinya.
 perempuan pedesaan berdaya dalam
menentukan dan memutuskan
kelangsungan hidup ekonomi keluarga,
termasuk pekerjaan yang tidak dinilai
dengan uang.
 memutuskan keberdayaan untuk
meniadakan kebiasaan dan tradisi
perempuan.

 dalam mengatasi masalah selama proses
melahirkan meniadakan.
 dalam menentukan adanya jaringan
perempuan pedesaan.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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18. Hak untuk
bekerja
dan memperoleh imbalan dan
perlakuan
yang adil
dan layak
dalam
hubungan
kerja

Pasal 28 D (2)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5,
Ps.11, Ps.13,
ps.14, Ps.15,
Ps.16

Ps .1.1 , Ps. 38,
Ps. 39, Ps 45 ,
Ps 49

-

- F1 BPFA
- ICESC Ps 3, Ps
6, Ps 7

Partisipasi :
Setiap perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam:
 pemilihan pekerjaan yang sesuai dengan
bakat, kecakapan dan kemampuan,
 pemilihan pekerjaan yang disukai dan syarat
syarat ketenagakerjaan yang adil.

Akses :
Setiap perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya pada akses dan menggunakan
informasi tentang :
 adanya hak untuk memilih pekerjaan yang
layak sesuai dengan bakat, kecakapan dan
kemampuan
 adanya kebebasan memilih pekerjaan yang
disukai dan syarat syarat ketenagakerjaan
yang adil.
 adanya hak dalam melakukan pekerjaan
yang sama, sebanding, serupa, berhak atas
upah serta syarat-syarat perjanjian kerja
yang sama.
 adanya hak upah yang sama dan adil sesuai
dengan prestasinya dan dapat menjamin
kelangsungan hidupnya.
 Berdaya dalam mendapatkan informasi
tentang peraturan-peraturan kerja untuk
dapat memahami tentang hak dan
kewajiban yang dimilikinya.

 jaminan sosial atas pekerjaan dan jaminan
perlindungan khusus dan pelayanan
kesehatan reproduksi yang diperolehnya.
 perempuan pedesaan menikmati manfaat
atas kelangsungan hidup ekonomi keluarga,
termasuk pekerjaan yang tidak dinilai
dengan uang.
 menikmati manfaat optimalisasi pelayanan
kesehatan di pedesaan.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Kontrol :
Setiap perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya menentukan dan memutuskan
adanya:
 pekerjaan yang sesuai dengan bakat,
kecakapan dan kemampuan.
 pekerjaan yang disukai dan syarat-syarat
ketenagakerjaan yang adil.
 pekerjaan yang sama, sebanding, serupa,
berhak atas upah serta syarat-syarat
perjanjian kerja yang sama.
 upah yang adil sesuai dengan prestasinya
yang dapat menjamin kelangsungan
hidupnya.
 Upaya pengaduan penentuan hak dan
pekerja antara perempuan dan laki-laki.

 melakukan pekerjaan yang sama,
sebanding, serupa, berhak atas upah serta
syarat-syarat perjanjian kerja yang sama.
 mendorong adanya upah yang adil sesuai
dengan prestasinya yang dapat menjamin
kelangsungan hidupnya.
 menentukan dan dipatuhinya ketentuanketentuan hak dan kewajibannya.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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19. Hak untuk
tidak diperbudak

Pasal 28 I (1)

Ps. 1, Ps.2,
Ps.3, Ps.5, Ps.6,
Ps.14, Ps.15

Ps .1.1 , Ps.4
Ps.20, Ps. 21,
Ps.

-

- ICCPR
Ps.2,3,8
- ICESC Ps 3

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam:
 Upaya pencegahan dan penghapusan
perdagangan orang dan perbudakan
yang bertujuan serupa seperti KDRT dan
perdagangan orang.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
untuk turut serta dalam:
 Upaya dan langkah tindak pencegahan
dan penghapusan perbudakan dan segala
perbuatan yang tujuannya serupa.
 Upaya perlindungan dan pemulihan korban
KDRT dan Perdagangan Orang.
 Untuk mencegah terjadinya pekerja di
dalam Rumah Tangga dan atau perusahaan
keluarga yang tidak dibayar.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi bahwa :
 tidak seorangpun boleh diperbudak dan
diperhamba.
 perbudakan atau perhambaan perdagangan
budak, perdagangan perempuan dari
segala jenis perbuatan berupa apapun yang
tujuannya serupa dilarang.
 Adanya hak mendapat bantuan dan
perlindungan yang adil dari peradilan yang
objektif dan tidak berpihak.
 Hak perlindungan yang khusus bagi anak
perempuan dan laki-laki korban penculikan,
pengucilan dan perdagangan anak.

Manfaat :
Setiap perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam menikmati manfaat atas upah
yang layak dan adil.
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7.

HAK ATAS
KEPEMILIKAN
DAN
PERUMAHAN

RUMPUN HAK

20 Hak untuk
mempunyai
kekayaan
pribadi

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 H (4)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.5,
Ps.13, Ps.14,
Ps.15, Ps.16

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps .1.1 , Ps. 36,
Ps. 37,

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Partisipasi :
Setiap perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam berperan serta dalam:
 pengaturan hak miliknya untuk tidak
dirampas secara sewenang-wenang dan
melawan hukum akibat perceraian dan
kematian, pelanggaran dan kejahatan
 pengaturan hak miliknya yang mempunyai
fungsi sosial.
 Mengatasi kebiasaan yang merugikan
permpuan dalam haknya untuk mempunyai
kekayaan pribadi

Akses :
Setiap perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam akses pada informasi:
 adanya hak milik pribadi sendiri maupun
bersama-sama yang tidak dapat diambilalih
secara sewenang-wenang oleh siapapun.
 adanya hak milik yang mempunyai fungsi
sosial.
 Tiada suatu pelanggaran atau kejahatan
apapun diancam dengan hukuman
perampasan seluruh harta kekayaan milik
yang bersalah

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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21 Hak untuk
bertempat
tinggal

Pasal 28 H (1)

Ps.1,Ps.5, Ps.16,
Ps.14

Ps .1.1 , Ps 40

ICCPR Ps.2,Ps
3,Ps 12.1

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat atas tempat tinggal yang
nyaman

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dan berdaya dalam menentukan dan
memutuskan atas tempat tinggal yang layak.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam hak memperoleh kesempatan yang
sama dalam bertempat tinggal.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi tentang adanya
hak untuk mempunyai kesempatan yang sama
mendapat tempat tinggal yang layak baginya

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat atas keutuhan hak
miliknya.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
memiliki kewenangan menentukan dan
memutuskan perlindungan atas hak
perempuan untuk mempunyai kekayaan
pribadi miliknya agar tidak dirampas dengan
sewenang-wenang dan secara melawan
hukum akibat perceraian atau kematian ,
pelanggaran dan kejahatan.
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8.

HAK ATAS
KESEHATAN DAN
LINGKUNGAN
YANG
SEHAT

RUMPUN HAK

22 Hak untuk
sejahtera
lahir dan
bathin

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 H (1)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.5,
Ps.13,
Ps.14, Ps.15,
Ps.16

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps .1.1 , Ps
9 (2),Ps 36,
Ps.37,Ps 38, Ps
40,Ps.41, Ps.42

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

-

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

BPFA I , L

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam upaya memperoleh :
 kehidupan yang tentram, aman, damai,
bahagia, sejahtera lahir batin baik pangan,
sandang, dan papan.
 perlakuan yang adil tanpa adanya
pemaksaan, ancaman atau intimidasi,
penyiksaan serta tidak adanya diskriminasi.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi :
 adanya kesempatan yang sama untuk
meraih kehidupan yang tentram, aman,
damai, bahagia, sejahtera lahir batin baik
pangan, sandang, dan papan.
 adanya perlakuan yang adil tanpa adanya
pemaksaan, ancaman atau intimidasi,
penyiksaan serta tidak adanya diskriminasi.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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23 Hak untuk
mendapatkan
lingkungan
yang baik
dan sehat

Pasal 28 H (1)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps.12,
Ps.14

Ps .1.1 , Ps.9,
Ps 45

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat lingkungan yang
aman dan sehat.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan langkah
tindak dalam rangka mewujudkan lingkungan
yang aman dan sehat

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam upaya memelihara dan melestaraikan
lingkungan yang aman dan sehat.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi :
adanya hak mendapatkan dan kewajiban
memelihara lingkungan yang aman dan sehat.

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat kehidupan yang
sejahtera lahir dan batin.

Kontrol :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan atas
kehidupan yang tentram, aman, damai,
bahagia, sejahtera lahir batin baik pangan
serta adil tanpa adanya pemaksaan,
ancaman atau intimidasi, penyiksaan serta
tidak adanya diskriminasi.
 Dalam memperoleh dan membangun
kehidupan yang sejahtera lahir dan batin.
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RUMPUN HAK

24 Hak untuk
memperoleh
layanan
kesehatan

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 H (1)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4,Ps.5, Ps 11,
Ps.12, Ps.14

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps 1.1, Ps 45, Ps
49 (2)

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

-

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

- C 1, BPFA
- ICESC Ps 3, Ps
12

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Partisipasi :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam berperan aktif guna mendorong
tersedianya pelayanan kesehatan bermutu
dan ekonomis/bermutu serta mudah
terjangkau.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi:
Adanya hak atas layanan kesehatan yang
memadai berupa:
 jaminan kesehatan.
 fasilitas kesehatan yang mutu.
 adanya pelayanan kesehatan yang bermutu
dan ekonomis terjangkau.
 adanya pelayanan kesehatan yang mudaah
terjangkau jarak, jalan dan infrastruktur.
 tersedianya fasilitas layanan kesehatan
yang berkaitan dengan fungsi reproduksi,
utamanya bagi perempuan.
 hak setiap anak, perempuan dan laki-laki
untuk mendapat layanan kesehatan.
 hak anak yang cacat perempuan dan lakilaki untuk memeperoleh layanan kesehatan
khusus, rehabilitasi bantuan sosial dan
pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
 Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya memperoleh manfaat dari layanan
kesehatan yang bermutu ekonomis dan
terjangkau.
 Anak dan anak yang menyandang cacat
perempuan dan laki-laki menikmati
manfaat.
 Adanya pelayanan kesehatan anak dan
pelayanan khusus bagi anak penyandang
cacat yang bermutu, ekonomis dan
terjangkau.
 Menikmati manfaat dari kebiasaan setempat
yang merugikan perempuan dan anak.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
untuk:
 memutuskan dan menentukan jenis
pelayanan kesehatan dan pelayanan
kesehatan yang berkaitan dengan fungsi
reproduksi, yang bermutu ekonomis dan
terjangkau.
 memutuskan dan menentukan pelayanan
kesehatan anak dan pelayanaan kesehatan
khusus bagi anak yang menyandang cacat
perempuan dan laki-laki yang ekonomis dan
terjangkau.
 Untuk memutuskan dan menentukan
peniadaan kebiasaan perempuan dan anak.

 Mendorong tersedianya pelayanan
kesehatan yang bermutu dan ekonomis dan
mudah terjangkau bagi anak, anak cacat
perempuan dan laki-laki.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam mengatasi masalah selama kehamilan
dan melahirkan (pasca melahirkan) dengan
meniadakan kebiasaan setempat yang
merugikan perempuan dan anak.
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9.

HAK
BERKELUARGA

RUMPUN HAK

25 Hak untuk
membentuk
keluarga

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 B (1)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.5, Ps.9,
Ps.12, Ps.14,
Ps. 16

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps 1.1, Ps. 10,
Ps 45

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

-

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

- ICCPR Ps.2, 3,
23
- ICESC Ps3, Ps
10

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi:
 hak yang sama untuk merencanakan dan
membangun keluarga yang diinginkannya.
 hak yang sama untuk memperoleh jenjang
perkawinan.
 hak yang sama untuk memilih suami, istri
secara bebas, memasuki jenjang perkawinan
hanya dengan persetujuan yang bebas
sepenuhnya.
 hak dan tanggung jawab yang sama
selama perkawinan dan pada pemutusan
perkawainan.
 hak dan tanggung jawab yang sama sebagai
orang tua, terlepas dari status perkawainan
mereka dalam urusan-urusan yang
hubungannya dengan anak-anak mereka
dalam semua hal kepentingan anak-anak.
 hak yang sama untuk menentukan
secara bebas dan bertanggung jawab
jumlah dan penjarakan kelahiran anakanak mereka serta untuk memperoleh
penerangan, pendidikan dan sarana untuk
memungkinkan mereka menggunakan hak
itu.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat dari keluarga yang
dibangunnya sehat dan sejahtera.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan bersama
keluarga yang dibangunnya sehat dan
sejahtera.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
untuk bersama-sama dalam merencanakan
dan membangun keluarga yang sehat dan
sejahtera.

 hak dan tanggung jawab yang sama
berkenaan dengan perwalian, pemilihan,
pengawasan dan penganggkatan anak,
dalam semua hal, kepentingan anak-anak
yang wajib diutamakan.
 hak pribadi yang sama sebagai suami-istri,
termasuk memilih nama keluarga, profesi
dan jabatan.
 hak yang sama kedua suami-istri, berkenaan
dengan pemilihan pendidikan, pengelolaan
administrasi, pemeliharaan dan pemindah
tangan harta benda, baik secara cuma-cuma
maupun dengan pengantian uang.
 setelah putusnya perkawinan seorang
perempuan mempunyai hak dan tanggung
jawab yang sama dengan mantan suaminya
atau semua hal yang berkenaan dengan
anak-anaknya dengan memperhatikan
kepentingan terbaik bagi anak.
 setelah putusnya perkawinan seorang
perempuan mempunyai hak yang sama
dengan mantan suaminya atas semua hak
berkenaan dengan harta bersama tanpa
mengurangi hak anak.
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10. HAK
ATAS KEPASTIAN
HUKUM
DAN KEADILAN

RUMPUN HAK

26 Hak atas
pengakuan,
jaminan,
dan perlindungan
dan kepastian hukum
yang adil

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 D (1)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps.15,
Ps.16, Ps.14,
Ps.13

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps .1.1, Ps 17,
Ps 18, Ps 19

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

-

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

ICCPR Ps.2,3,14
(1)Ps 15,
Ps,16,26

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi tentang:
 hak yang sama mendapatkan jaminan,
perlindungan dan kepastian hukum yang
adil.
 setiap orang perempuan dan laki-laki tanpa
diskriminasi berhak untuk memperoleh
keadilan dengan mengunakan permohonan
pengakuan dan gagasan baik dalam
mengajukan perkara pidana, perdata
maupun administrasi.
 diadili melalui proses peradilan yang bebas
dan tidak memihak sesuai dengan hukum
acara yang menjamin pemeriksaan yang
objektif oleh hakim yang jujur dan adil
untuk memperoleh putusan yang adil dan
benar.
 setiap orang perempuan dan laki-laki yang
ditangkap, ditahan dan dituntut karena
tindak pidana berhak dianggap tidak
bersalah sampai dibuktikan kesalahanya
secara sah dalam suatu sidang pengadilan
dan dibaikan segala jaminan hukum yang
diperlukan untuk pembelaannya.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat yang sama atas
terpenuhinya jaminan, perlindungan dan
kepastian hukum yang adil.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam memutuskan untuk menggunakan
jaminan, atas hak perlindungan dan kepastian
hukum yang adil.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
upaya dalam menyuarakan terpenuhinya
jaminan, perlindungan dan kepastian hukum
yang adil.

 setiap orang perempuan dan laki-laki tidak
boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi
pidana kecuali berdasarkan suatu peraturan
perundang-undangan yang sudah ada
sebelum tindak pidana itu dilakukan.
 setiap ada perubahan dalam peraturan
perundang-undangan, maka berlaku
ketentuan yang paling menguntungkan bagi
tersangka.
 setiap orang perempuan dan laki-laki yang
dipidana berhak mendapatkan bantuan
hokum pada sejak saat penyidikan sampai
adanya putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap
 setiap orang perempuan dan laki-laki tidak
dapat dituntut untuk kedua haknya dalam
perkara yang sama atas suatu perbuatan
yang telah memperoleh putusan yang telah
di adili oleh pengadilan yang berkekuatan
hukum tetap.
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RUMPUN HAK

27 Hak atas
kesamaan
di muka
hukum

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Ps. 27(i),
Pasal 28 D (1)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps.15,
Ps.14, Ps.16,
Ps.13

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

-

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

-

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

ICCPR Ps.2,3,14
(1),26

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi:
 memperoleh bantuan hukum ketika
mengalami tindak kekerasan dan
diskriminasi berbasis gender.
 Jaminan hak atas kesamaan di muka
hukum.
 Jaminan hak atas kesamaan kecakapan
hukum dan kesempatan yang sama untuk
menyatakan kecakapan tersebut.
 Hak yang sama untuk menandatangani
kontrak dan menguasai harta benda.
 Hak untuk mendapat perlakuan yang sama
pada semua tingkatan prosedur di hadapan
majelis hakim dan peradilan.
 Hak untuk memperoleh keadilan dengan
mengajukan permohoan pengaduan dan
gugatan baik dalam perkara pidana, perdata
maupun administrasi.
 Hak untuk diadili melalui peradilan yang
bebas dan tidak memihak sesuai dengan
hukum acara yang menjamin pemeriksaan
yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil
untuk memperoleh putusan yang adil dan
benar.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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28 Hak untuk
diakui
sebagai
pribadi
dihadapan
hukum

Pasal 28 I (1)

Ps. 1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps.13,
Ps.14, Ps.15,
Ps.16

Ps 1.1, Ps 17

ICCPR Ps.2,3,
16, 26

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi;
 adanya hak untuk diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum.
 Setiap orang berhak atas perlindungan
Hak Asasi Manusia dan kebebasan dasar
manusia tanpa diskriminasi.
 Setiap orang perempuan dan laki-laki
diakui sebagai manusia pribadi yang berhak
menuntut dan memperoleh perlakuan serta
perlindungan yang sama sesuai dengan
martabat kemanusiaannya di depan hukum.
 Setiap orang peremuan dan laki-laki
mendapat bantuan dan perlindungan yang
adil dari pengadilan yang objektif dan tidak
berpihak.

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati perlindungan dan keadilan
berdasarkan kesamaan hukum.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam:
 mendapatkan kompesasi, rehabilitasi dan
restitusi sebagai korban kekerasan dan
diskriminasi berbasis gender.
 untuk mendapat serta mempertahankan hak
atas kesamaan di muka hukum.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menentukan jenis bantuan hukum berupa
pendampingan, pelayanan informasi tentang
peraturan perundang-undangan dan haknya
sebagai korban kekerasan dan diskriminasi
berbasis gender.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat adanya pengakuan.
 Dipenuhinya hak memperoleh pengakuan/
perlindungan….

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam:
 mempertahankan hak diakui sebagai pribadi
dihadapan hukum.
 yang termasuk dalam kelompok masyarakat
yang rentan dalam menentukan …lebih
kekhususannya.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam mempertahankan bahwa setiap indiviidu
memiliki hak untuk diakui sebagai pribadi di
hadapan hukum.

 Setiap orang perempuan dan laki-laki yang
termasuk dalam kelompok masyarakat
yang rentan berhak memperoleh perlakuan
dan perlindungan lebih berkenan dengan
kekhususannya.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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11. HAK
BEBAS
DARI ANCAMAN,
DISKRIMINASI DAN
KEKERASAN

29 Hak atas
rasa
aman dan
perlindungan dari
ancaman
ketakutan
untuk
berbuat
atau tidak
berbuat sesuatu yang
merupakan
hak asasi

Pasal 28 G (1)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps.14,
Ps.15, Ps.16

Ps 1.1, Ps 1.4

- ICCPR Ps.2,3,
16
- BPFA D

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam:
 Mewujudkan rasa aman bagi diri dan
keluarganya dan masyarakat.
 Memberikan perlindungan dari rasa
ketakutan dan tindak kekerasan berbasis
gender.

Partisipasi :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam dalam menentukan langkah tindak
perwujudan keamanan bagi diri dan
keluarganya dan masyarakat.
 Melakukan kerjasama dan atau membantu
mencegah berlangsungnya tindak pidana
kekerasan berbasis gender
 Melakukan kerjasama dan/atau membantu
memberikan perlindungan pada korban.
 Melakukan kerjasama dan/atau membantu
memberikan pertolongan darurat.
 Melakukan kerjasama dan/atau membantu
proses pengajuan permohonan penetapan
perlindnguan.

Akses :
 Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam akses pada informasi
untuk mendapatkan hak atas rasa aman
perlindungan dari ancaman ketakutan bagi
dirinya, keluarganya, dan masyarakat.
 Setiap orang perempuan dan laki-laki
berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan martabat dan hak
miliknya.
 Setiap orang perempuan dan laki-laki
berhak untuk bebas dari penyiksaan,
penghukuman dan perlakuan yang kejam
tidak manusia dan martabat.
 Setiap orang perempuan dan laki-laki
berhak untuk bebas dari kekerasan dalam
rumah tanggga dan perdagangan orang.
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RUMPUN HAK

30 Hak untuk
bebas
dari penyikasaan
atau
perlakuan
yang
merendahkan derajat
martabat
manusia

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 G (2)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.5,
Ps,14, Ps.7,
Ps.6

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

D3 BPFA

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

ICCPR Ps.12,3,15

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Partisipasi :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
memberikan dorongan dan advokasi
pemenuhan hak tidak terjadinya kekerasan
berbasis gender serta penyiksaan dan
perlakukan yang merendahkan derajat dan
martabat.
 Melakukan advokasi dan perlindungan
korban kekerasan berbasis gender,
pemulihan dan rehabilitasi.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses pada informasi:
 Adanya hak untuk bebas dari penyiksaan
atau perlakukan yang merendahkan.derajat
dan martabat.
 Adanya hak untuk bebas dari kekerasasn
berbasis gender, kekerasasn dalam rumah
tangga dan perdagangan orang.

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat dari rasa aman
dari ancaman ketakutan dan kekerasan
berbasis gender bagi diri dan keluarganya dan
masyarakat.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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31 Hak untuk
bebas dari
perlakuan
diskriminatif

Pasal 28 I (2)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps 6, Ps7,
Ps 8, P9, Ps 9,
Ps 10, Ps 11, Ps
12, Ps 13, Ps
14, Ps 15, Ps 16

Ps 1.1., Ps 1.3

ICCPR Ps.2,3

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam mendapatkan akses
informasi mengenai:
 Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif
dan kekerasan berbasis gender (Pasal 1
konvensi CEDAW dan tindak kekerasan
berbasis gender).
 Hak untuk bebas dari perlakuan
diskriminatif.
 bentuk-bentuk perlakuan diskriminasi baik
di ranah publik dan privat.
 langkah tindak oleh perempuan jika
mengalami diskriminasi.
 Akses pada perlindungan dan bantuan
hukum apabila terjadi diskriminasi dan
kekerasan berbasis gender di ranah publik
dan privat (domestik).
 Akses pada pemulihan korban diskriminasi
kekerasan berbasis gender.

Manfaat:
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam:
 menikmati manfaat atas hasil advokasi;
 menghapus dan memberikan perlindngan
korban kekerasan berbasis gender
serta penyiksaan dan perlakukan yang
merendahkan derajat dan martabat.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam:
 melaksanakan langkah tindak penghapusan
kekuasaan berbasis gender serta perlakukan
yang merendahkan derajat dan martabat.
 Memberikan bantuan perlindungan,
pemulihan dan rehabilitasi korban kekerasan
berbasis gender.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam proses perumusan dan pelaksanaan:
 kebijakan penghapusan diskriminasi di
ranah publik dan privat ;
 upaya-upaya yang harus ditempuh untuk
menghapuskan diskriminasi gender dengan
mengutamakan pengalaman perempuan.
 memberikan perlindungan dan bantuan
hukum pada korban diskriminasi dan
kekerasan berbasis gender di ranah publik
dan privat.

Pemberdayaan perempuan miskin dan
pedesaan, mengenai:
 Hak untuk tidak mendapat perlakuan
diskriminatif di segala bidang kehidupan
sosial, ekonomi dan budaya.
 Hak untuk mendapatkan perlindungan
, pengaduan dan bantuan hukum gratis
apabila terjadi tindak diskriminasi dalam
kehidupan sosial, ekonomi dan budaya.
 Akses pada pendidikan dan pelatihan
keterampilan, kegiatan kesehatan dan
kesehatan reproduksi, kemudahan
transportasi, listrik dan lingkungan hidup
yang sehat dan aman.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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32 Hak untuk
mendapatkan kemudahan dan
perlakuan
yang sama
guna
mencapai
persamaan
dan keadilan

Pasal 28 H (2)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps.14,
Ps.13, Ps.7,
Ps.8, Ps 10,
Ps 11

Ps 1.1, Ps 1.3,
Ps 7, Ps 17,
Ps 45

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam memperoleh informasi mengenai :
 Hak mendapatkan dan perlakuan sama
guna mencapai persamaan dan keadilan.
 Dilaksanakannya tindakan-khusussementara (tindakan afirmasi) guna
mencapai kesetara dan berdayaan de
facto perempuan di bidang politik dan
publik sedikit-dikitnya 30% keterwakilan
perempuan di lembaga perwakilan dan
jabatan pengambilan keputusan di lembaga
publik dan swasta
 Hak-khusus perempuan untuk mendapat
pelayanan yang layak berkaitan dengan
kehamilan dan persalinan dan masa sesudah
persalinan cuma-cuma, serta pemberian
makanan bergizi yang cukup selama
kehamilan dan masa menyusui.

Manfaat :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat dari terhapusnya
perlakuan diskriminasi berbasis gender
dan bentuk diskriminasi lainnya perlakuan
diskriminasi oleh pejabat dan pejabat
institusi publik, perusahaan dan sektor
swasta;
 Tersedianya sumber daya manusia dan
alokasi keuangan yang memadai untuk
melasanakan dan memantau langkah tindak
penghapusan diskriminasi bebrbasis gender
dan diskriminasi lainnya.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam:
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Catatan : selama ini lebih sering diperankan
kepada laki-laki sebagai kepala keluarga.

Manfaat :
dalam memperoleh penikmatan manfaat atas :
 Terwujudnya kemudahan dalam bermitra
yang setara dan adil dalam kehidupan
ekonomi, sosial dan budaya.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan
terlaksananya atas terwujudnya kemudahan
dan perlakuan yang sama sehingga terjadi
keadilan.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan
perencanaan, pembuatan keputusan dan
memutuskan hal-hal untuk mendapatkan
kemudahan dan perlakuan yang sama guna
mencapai persamaan dan keadilan baik di
ranah publik maupun privat (rumah tangga).

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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12. HAK ATAS
PER-LINDUNGAN

33 Hak atas
perlindungan diri
pribadi,
keluarga,
kehormatan,
martabat,
dan harta
benda
yang
berada
di bawah
kekuasaannya

Pasal 28 G (1)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps.13,
Ps.14, Ps. 16

Ps 1.1., Ps 45

Kontrol :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam ikut menentukan hasil perencanaan,
pengelolaan dan memutuskan perlindungan
bagi diri pribadi, keluarga, kehormatan,
martabat dan harta benda yang berada
dibawah kekuasaannya.
 Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya dalam menentukan perencanaan,
penggunaan hak, pengelolaan hak milik
pribadi dan hak atas harta bersama yang
diperoleh sebelum, selama dan sesudah
perkawinan.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam berperan serta dalam:
 proses pengaturan perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta
benda yang berada dibawah kekuasaannya.
 pelibatan secara aktif dalam pengaturan hak
milik pribadi maupun bersama-sama dengan
orang lain yang diperoleh sebelum, selama
maupun sesudah dalam perkawinan.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam memberikan dan mendapatkan
pendidikan keluarga mencakup pemahaman
yang tepat mengenai kehamilan sebagai
fungsi sosial dan pengakuan tanggung
jawab bersama laki-laki dan perempuan
dalam pengasuhan dan tumbuh kembang
anak-anaknya, dan pemahaman bahwa
kepentingan anak adalah pertimbangah
pertama dan utama dalam semua hal.

Akses :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam akses informasi mengenai:
 cara mendapatkan perlindungan diri,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta
benda yang berada di bawah kekuasaannya.
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RUMPUN HAK

34 Hak untuk
mendapatkan perlindungan
terhadap
perlakuan
yang
bersifat diskriminatif

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 I (2)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12,
13, 14, Ps.15,
Ps 16

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps 1.1,Ps 1.3, Ps
45, Ps 3

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

- ICESR Ps 2 (4),
Ps 3,
- ICCPR Ps 3

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam mendapatkan dan mneggunakan
informasi mengenai perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminasi berbasis
gender.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam mendapatkan pelayanan publik dan
pemenuhan hak atas diskriminatif perlakuan
berbasis gender dan kekerasan berbasis
gender.

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat atas:
 perlindungan bagi diri pribadi, keluarga,
kehormatan, martabat dan harta benda
yang berada di bawah kekuasaannya.
 hak milik pribadi dan harta bersama yang
diperoleh sebelum, selama, maupun
sesudah perkawinan.

 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam mencegah terjadinya pernikahan dini.
Catatan: dari pasal 26 UU PA.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
 Perempuan pekerja menikmati manfaat dari
pemenuhan hak mendapat perlindungan
hukum kesehatan reproduksi dan
pelayanaan kesehatan perempuan di tempat
kerja dari semua tindakan diskriminatif
terhadap perempuan di dunia kerja.

Kontrol :
 Perempuan dan laki-aki setara dan
berdaya dalam menggunakan haknya
untuk mendapat perlindungan dari tindak
diskriminatif berbasis gender.
 langkah tindak pemenuhan hak perempuan
untuk mendapat perlindungan terhadap
perlakuan dan tindakan diskriminasi berbasis
gender dan segala bentuk kekerasan
berbasis gender.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menentukan bentuk langkah tindak
pemenuhan hak perlindungan terhadap
perlakuan yang bersifat diskriminatif.

 Perempuan setara dan berdaya dengan
laki-laki dalam mendapatkan dan
menggunakan informasi tentang hak
mendapatkan perlindungan terhadap
perlakuan diskriminatif terhadap perempuan
di bidang pendidikan, dunia kerja, kegiatan
ekonomi, politik dan bidang-bidang lainnya.
Antara lain : untuk mendapatkan pekerjaan,
peghasilan/ tunjangan dan pengupahan
yang sama untuk pekerjaan yang nilainya
sama.
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RUMPUN HAK

35 Hak atas
perlindungan identitas budaya
dan hak
masyarakat
tradisional yang
selaras
dengan
perkembangan
zaman dan
peradaban

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 I (3)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.5,
Ps.13, Ps.14

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps 1.1., Ps 1.3,
Ps 6

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

ICESC Ps 3, Ps
2 (2)

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki dalam masyarakat
tradisional setara dan berdaya dalam :
 Membangun masyarakatnya serta akses
pada pendidikan dan keterampilan
pelayanan kesehatan dan pelayanan
kesehatan reproduksi perempuan
mengelola sumber daya ekonomi,
melestarikan lingkungan hidup,
berkelanjutan dan melindungi wilayah
tradisionalnya.
 Keikutsertaan dalam perlindungan
identitas budaya dan perkembangannya
selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.
 Perempuan setara dengan laki-laki dalam
berdaya dalam pengambilan keputusasn dan
dalam kehidupan normal biasa.
 Perempuan setara dan berdaya dengan
laki-laki berdaya mengubah dan menghapus
budaya tradisional yang diskriminatif
terhadap perempuan dan anak-anak
perempuan.

Akses :
Perempuan dan laki-laki secara setara dan
berdaya untuk memiliki akses pada informasi
dan menggunakannya tentang :

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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36 Hak atas
perlindungan dari
kekerasan
dan diskriminatif

Pasal 28 B (2)
Pasal 28 I (2)

Ps.1,Ps.2, Ps.3,
Ps.5, Ps.6, Ps 14

- ICES Ps 3
- BPFA D, L

Akses :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam memperoleh perlindungan dari
kekerasan dan diskriminasi berbasis gender.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam memahami, mengenai arti dan
dampak berbagai bentuk kekerasan dan
diskriminasi terhadap perempuan.
 Langkah tindak dan upaya hukum
perlindungan perempuan korban kekerasan
dan diskriminasi berbasis gender.

Manfaat :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat atas terjaminnya
perlindungan budaya tradisional yang
selaras dengan perkembangan zaman dan
peradaban.
 Perempuan setara dengan laki-laki berdaya
dalam menikmati manfaat terhapusnya
tindakan budaya yang diskriminatif terhadap
perempuan dan anak perempuan.
 Perempuan setara dengan laki-laki berdaya
dalam menikmati manfaat pembangunan
dan pelestarian berkelanjutan sumber daya
dalam masyarakat tradisional dan budaya
tradisional.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menentukan dan memutuskan :
 setiap pengambilan keputusan di
komunitasnya dalam rumah tangganya.
 terwujudnya perlindungan budaya
tradisional yang selaras dengan
perkembangan zaman dan peradaban.
 Merubah dan menghapus budaya tradisional
yang diskriminatif terhadap perempuan dan
anak perempuan.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Setiap anak perempuan dan laki-laki yang
dirampas kebebasannya berhak untuk:
 Mendapatkan perlakuan secara manusiawi
dan penempatannya dipisahkan dengan
orang dewasa.
 Memperoleh bantuan hukum atau bantuan
lainnya secara efektif dalam setiap tahapan.

 Perempuan korban kekerasan memiliki
kedekatan jarak dengan sarana pelayanan
publik .
 Perempuan korban kekerasan dapat
mengakses layanan dengan biaya murah
atau gratis.
 Perempuan korban kekerasan psikis dapat
mengakses layanan pemulihan psikologis.
 Hak anak perempuan dan laki-laki untuk
memperoleh perlindungan dari sasaran
penganiayaan, penghinaan atau penjatuhan
hukuman yang tidak manusiawi.
 Penangkapan, penahanan atau penjara
anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan
hukum yang berlaku dan hanya dapat
dilakukan sebagai upaya terakhir.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat atas terwujudnya
perlindungan hukum, sosial dan politik
bagi perempuan korban kekerasan dan
diskriminasi berbasis gender.
 Perempuan menikmati manfaat dalam
hal mendapatkan kompensasi, rehabilitasi
dan restitusi sebagai perempuan korban
kekerasan dan diskriminasi berbasis gender
 Anak perempuan dan laki-laki menkmati
manfaat terwujudnya perlindungan anak
terhadap kekerasan.
 Anak perempuan dan laki-laki, korban
kekerasan menikmati manfaat pemulihan
kesehatan fisik dan mental psikologis di
tempat perlindungan anak.

Kontrol :

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam mendorong adanya langkah tindak
perlindungan hukum, sosial dan politik
terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi
berbasis gender.

 Membela diri dan memperoleh keadilan di
depan pengadilan anak yang objektif dan
tidak memihak dalam sidang yang tertutup
untuk umum.
 Setiap anak perempuan dan laki-laki yang
menjadi korban atau pelaku kekerassn
seksual atau yang berhadapan dengan
hukum berhak dirahasiakan.
 Setiap anak yang menajdi korban atau
pelaku tindak pidana berhak mendapatkan
bantuan hukum dan bantuan lainnya.
 Cat: Bu AHI
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RUMPUN HAK

37 Hak untuk
memperoleh suaka
politik dari
Negara lain

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28 G (2)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.5

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps 1.1., Ps 1.3,
Ps 2, Ps 28

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

ICCPR Ps.2,3,12

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Manfaat :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat dari pemberian
suaka politik yang dikehendakinya.

Kontrol :
Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam memutuskan untuk suaka politik dari
negara lain.

Partisipasi :
Perempuan dan laki-laki setara dalam membuat
keputusan untuk meminta suaka politik dari
negara lain.

Akses :
 Perempuan dan laki-laki setara dalam
memperoleh suaka politik dari negara lain.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam mendapatkan akses informasi dan
ekonomi untuk memperoleh suaka politik
dari negara lain.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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13. HAK
MEM-PERJUANGKAN HAK

38 Hak untuk
memajukan dirinya dalam
memperjuang kan
haknya
secara
kolektif

Pasal 28 C (2)

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5
Ps 7,Ps 14

Ps 1.1, Ps 1.3,
Ps 15, Ps 24, Ps
25, Ps 39, Ps
45, Ps 46

Ps 2, Ps 3, Ps 22

Akses :
- Hak atas kesemptan kerja yang sama
termasuk penerapan kriteria seleksi yang
sama dalam penerimaan pegawai ;
- Hak untuk kenaikan pangkat, jaminan
kerja dan semua tunjangan serta fasilitas
kerja, hak untuk memperoleh pelatihan
kejuruan dan latihan ulang termasuk masa
kerja sebagai magang, latihan kejuruan dan
latihan ulang;
- Hak untuk menerima upah yang sama,
termasuk tunjangan-tunjangan, baik untuk
perlakuan yang sama untuk pekerjaan
yang sama nilainya, maupun persamaan
perlakuan dan penilaian kualitas pekerjaan ;
- Hak atas jaminan sosial, khususnya dalam
hal pensiunan, pengangguran, sakit cacat,
lanjut usia, serta lain-lain ketidakmampuan
bekerja, hak atas cuti yang dibayar ;
- Hak atas perlindungan fungsi reproduksi ;
- Hak untuk mencegah diskriminasi atas dasar
perkawinan atau kehamilan dan menyusui
hak efektif untuk bekerja.
- Melarang dengan mengenakan sanksi
pemerintah atas dasar kehamilan atau
cuti hamil dan diskriminasi dalam
pemberhentian atas dasar status
perkawinan;
- Cuti hamil dengan bayaran atas tunjangan
sosial yang sebanding tanpa kehilangan
pekerjaan semula;
- Mendorong … pelayanan sosial berupa
jaringan tempat-tempat penitipan anak,
guna … para orang tua … kewajiban
keluarga dengan tanggung jawab
pekerjaan dan partisipasi dalam kehidupan
masyarakat;
- Memberi perlindungan khusus kepada
perempuan secara … pekerjaan yang
terbukti berbahaya bagi mereka ;
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Partisipasi :
 Setiap perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya telah memenuhi persyaratan yang
telah ditentukan dapat berpartisipasi dalam
pencalonan perwakilan di lembaga-lembaga
perwakilan.

Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
mendapatkan akses pada informasi dan
berkesempatan menggunakan :
 Hak untuk memajukan dirinya dalam
memperjuangkan haknya secara kolektif
 Hak untuk melaksanakan langkah tindak
memperjuangkan secara kolektif dan
memenuhi persyaratan keterwakilan
perempuan sedikit- sedikitnya 30% dalam
partai politik, lembaga perwakilan, dan
jabatan publik di lembaga-lembaga publik
dan sektor swasta.

- Dapat mendorong dan memperjuangkan
sedikit-dikitnya 30% keterwakilan
perempuan di lembaga-lembaga perwakilan
dan lembaga strategis yang keanggotaannya
… terbuka.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Manfaat :
 Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya ikut serta dalam pengelolaan
dan bermanfaat sumber daya ekonomi,
lingkungan hidup yang sehat dan aman
pemberdayaan, sanitasi, pelayanan
kesehatan dan kesehatan reproduksi
perempuan dan laki-laki.
 Buruh/pekerja perempuan dan laki-laki
setara dan berdaya memperjuangkan dan
mengawasi dilaksanakannya pemenuhan
hak pekerja perempuan dalam perlindungan
pelayanan kesehatan fungsi reproduksinya.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
melaksanakan secara kolektif hak:
- sedikit-dikitnya 50% perempuan dalam
lembaga perwakilan politik dan publik;
- terlaksananya pemenuhan hak sebagai
buruh /pekerja tanpa diskriminasi;
- terlaksananya pemenuhan hak atas
perlindungan dan pelayanan kesehatan
reprodusi buruh/pekerja perempuan;
- terlaksananya secara kolektif pengawasan
pemenuhan hak buruh/pekerja di
perusahaan dan sektor swasta.
 Perempuan pedesaan berdaya
melaksanakan terwujudnya pemenuhan
haknya membangun desanya, politik, sosial
dan ekonomi.

Kontrol :
- sedikit-dikitnya 50% perempuan dalam
lembaga perwakilan politik dan publik
- terlaksananya pemenuhan hak sebagai
buruh /pekerja tanpa diskriminasi
- terlaksananya pemenuhan hak atas
perlindungan dan pelayanan kesehatan
reprodusi buruh .pekerja perempuan
- terlaksananya pengawasan secara kolektif
pekerja di perumahan dan sektor swasta.
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RUMPUN HAK

39 Hak atas
kebebasan
berserikat,
berkumpul
dan mengeluar-kan
pendapat

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 28
Pasal 28 E (3)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5,
Ps 7, Ps 8, Ps 14

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps 1.1, Ps 1.3,
Ps 23, Ps 24, Ps
25, Ps 39, Ps
45, Ps 46

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

- ICCP Ps 2, Ps
3, Ps 25,
- BPFA G

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses:
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
memiliki akses informasi kesempatan untuk
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapatnya.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat dari harta …dalam
perkembangan politik, sosial dan ekonomi
dan lainnya.
 Buruh/pekerja perempuan dan laki-laki
setara dan berdaya menikmati manfaat dari:
- terlaksananya pemenuhan hak buruh/
pekerja perempuan dan laki-laki ;
- terlaksananya pemenuhan hak buruh/
pekerja perempuan atas perlindungan
dan pelayanan kesehatan reproduksi
perempuan.
 Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya memiliki akses pada informasi dan
kesempatan pemenuhan :

 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
menikmati manfaat dari keterwakilan
perempuan di lembaga perwakilan politik
dan publik.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Kontrol :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam melakukan pengawasan/ kontrol
terhadap pelaksanaan hak berserikat dan
mengeluarkan pendapat.
 Perempuan dan laki-laki berdaya dan
mengembangkan kemampuannya dalam
melaksanakan kewajibannya dalam
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat yang berkualitas dan bermanfaat.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
mendorong dan membentuk lembaga
dan/atau kelompok swadaya dan … yang
dikelola dan beranggotakan perempuan.

Partisipasi :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
turut serta dalam aktifitas perserikatan,
perkumpulan dan mengeluarkan pendapat.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam setiap aktivitas berserikat, berkumpul
dan mengeluarkan pendapat.
 Perempuan yang bekerja di sektor rumah
tangga turut serta aktivitas berserikat,
berkumpul dan mengeluarkan pendapat.
 Perempuan dan laki-laki setara dan
berdaya berhak untuk meningkatkan
kemampuannya memenuhi persyaratan.

- hak atas kebebasan berserikat berkumpul
dan mengeluarkan pendapat ;
- persyaratan dan kemampuan yang
diberikan untuk dapat menggunakan
kesempatan berserikat, berkumpul dan
mengeluarkan pendapat.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya,
sendiri maupun bersama-sama mengajukan
pendapat, permohonan, pengaduan dan/
atau usaha kepada pemerintah dalam
rangka pelaksanaan pemerintahan yang
bersih, efektif dan efisien baik dengan lisan
maupun dengan tulisan.
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14. HAK ATAS
PEMERINTAHAN

RUMPUN HAK

40 Hak untuk
memperoleh kesempatan
yang sama
dalam pemerintahan

40 HAK
KONSTITUSIONAL

Pasal 27 (1)
Pasal 28 D (3)

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

Ps.1, Ps.2, Ps.3,
Ps.4, Ps.5, Ps.7,
Ps.14

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM

Ps 1.1., Ps 1.3,
Ps 43, Ps 44, Ps
45, Ps 46, Ps
49.1

HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak

- ICCPR
Ps.2,3,25
- BPFA G

Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Akses :
perempuan dan laki-laki setara dan berdaya,
berhak mendapatkan jaminan akses dan
kesempatan untuk:
 Turut serta dalam pemerintahan dengan
langsung atau dengan perantaraan
perwakilan yang dipilihnya dengan bebas
menurut cara yang ditentukan dalam
peraturan perundang-undangan.
 Berpartisipasi dalam perumusan kebijakan
peremintah dan implementasinya
memegang jabatan dalam pemerintahan
dan melaksanakan segala fungsi
pemerintahan di semua tingkat.

Manfaat :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat dari aktivitas
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat yang berkualitas dan bermanfaat
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam menikmati manfaat dari partisipasi
dan pelaksanaan kewajibannya dalam
berserikat, berkumpul dan mengeluarkan
pendapat yang berkualitas dan bermanfaat.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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Kontrol :
Setiap perempuan dan laki-laki dapat
menentukan dan memutuskan untuk dipilih
dan memilih dalam pemilihan umum, serta
mengajukan pendapat berdasarkan persamaan
hak melalui pemungutan suara yang langsung,
umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil.

Partisipasi :
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam perumusan kebijakan pemerintah dan
implementasinya, memegang jabatan dalam
pemerintah dan melaksanakan segala fungsi
pemerintahan di semua tingkat (CEDAW,
Pasal 7).
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
berpartisipasi dalam pemerintahan yang
tidak diskriminatif terhadap perempuan.
 Perempuan dan laki-laki setara dan berdaya
dalam melaksanakan kewajibannya dalam
jabatan pemerintahan dan melaksanakan
fungsi pemerintahan yang berkualitas dari
semua tingkat.

 Berpartisipasi dalam organisasi dan
perkumpulan non-pemerintah yang
berhubungan dengan kehidupan
masyarakat dan politik negara.
 Adanya jaminan akses dan kesempatan bagi
perempuan setara dan berdaya dengan lakilaki tanpa diskriminasi mewakili pemerintah
pada tingkat internasionak dan untuk
berpartisipasi dalam pekerjaan organisasiorganisasi internasional.
 Adanya akses dan jaminan keterwakilan
perempuan dalam sistem kerwakilan umum,
kepartaian, pemilihan anggota legislatif,
eksekutif dan yudikatif sesuai dengan
persyaratan yang ditentukan.
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RUMPUN HAK

40 HAK
KONSTITUSIONAL

UUD Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945

CEDAW
UndangUndang Nomor
7 Tahun 1984

DASAR HUKUM
HAM
UndangUndang Nomor
39 Tahun 1999
tentang HAM

Undang-Undang
Nomor 23 Tahun
2002
Tentang
Perlindungan
Anak
Undang-Undang
Nomor 11 Tahun
2005, UndangUndang Nomor
12 Tahun 2005
Kovenan Hak
Ekosob (ICESCR)
dan Hak Sipol
(ICCPR) Konvensi
Hak Anak (CRC)
BPFA 1995,
MDG’s 2000

Manfaat :
masyarakat, perempuan dan laki-laki dan anakanak menikmati manfaat hasil kepemerintahan
yang bersih dan berkualitas.

INDIKATOR AKSES PARTISIPASI,
KONTROL, MANFAAT (APKM)
Kesetaraan dan Keberdayaan dalam
Akses, Parsipasi, Kontrol, serta Kesetaraan
dan Keberdayaan serta Keadilan dalam
Penikmatan Manfaat.
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