KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP- 108 /PP/2019
TENTANG
PANDUAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,
Menimbang

: a. bahwa untuk menjalankan ketentuan dalam Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018 tentang
Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan
Kementerian

Keuangan,

perlu

menyusun

pedoman

implementasi pengarusutamaan gender di lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
b. bahwa

berdasarkan

pertimbangan

sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
tentang Panduan Implementasi Pengarusutamaan Gender
di

Lingkungan

Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan

Keuangan;
Mengingat

: 1. Keputusan Presiden Nomor 70/TPA Tahun 2018 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam
Jabatan

Pimpinan

Tinggi

Madya

di

Lingkungan

Kementerian Keuangan;
2. lnstruksi

Presiden

Nomor

9

Tahun

2000

tentang

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri

Keuangan

Nomor

87/PMK.01/2019

tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 641);
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 807/KMK.01/2018
tentang

Implementasi

Pengarusutamaan

Gender

Lingkungan Kementerian Keuangan;
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-25. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan
Pembangunan

Nasional/Kepala

Badan

Perencanaan

Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012,
Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012, Menteri
Dalam Negeri Nomor 050/4379NSJ, dan Menteri Negara
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor
SE

46/MPP-PN11/2012

Percepatan

tentang

Pengarusutamaan

Strategi

Nasional

Gender

melalui

Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN

TENTANG

PANDUAN

IMPLEMENTASI

PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN BADAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.
PERTAMA

: Menetapkan Panduan Implementasi Pengarusutamaan Gender
di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang
selanjutnya disebut Panduan Implementasi PUG sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan ini.

KEDUA

: Panduan Implementasi PUG sebagaimana dimaksud dalam
Diktum

PERTAMA

pelaksanaan

digunakan

implementasi

sebagai

pedoman

pengarusutamaan

dalam

gender

di

lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
KETIGA

: Dalam

rangka

mendukung

pelaksanaan

implementasi

pengarusutamaan gender di lingkungan Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDUA:
a. Sekretaris Badan;
b. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan;
c. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;
d. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
dan
e. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan,
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-3menetapkan kelompok kerja/tim pengarusutamaan gender di
lingkungan unit kerjanya masing-masing.
KEEMPAT

: Penetapan kelompok kerja/tim pengarusutamaan gender
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilakukan
melalui Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan yang ditandatangani untuk dan atas nama Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KELIMA

: Kelompok kerja/tim pengarusutamaan gender sebagaimana
dimaksud

dalam

Diktum

KETIGA

mempunyai

tugas

sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan
mengenai pedoman implementasi pengarusutamaan gender di
lingkungan Kementerian Keuangan.
KEENAM

: Dalam

melaksanakan

tugasnya,

kelompok

kerja/tim

pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KELIMA harus memperhatikan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan petunjuk pelaksanaannya.
KETUJUH

: Kelompok kerja/tim pengarusutamaan gender sebagaimana
dimaksud

dalam

Diktum

KETIGA,

secara

berjenjang

menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan setiap 6 (enam)
bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diminta.
KEDELAPAN

: Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KETUJUH dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan c.q. Kepala Bagian Kepegawaian.

KESEMBILAN

: Panduan

implementasi

pengarusutamaan

gender

di

lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN ditetapkan oleh
Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN.
KESEPULUH

: Penetapan panduan implementasi pengarusutamaan gender
di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN dilakukan paling lama
1 (satu) bulan sejak berlakunya Keputusan Kepala Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
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-4KESEBELAS

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun
Anggaran 2019.

KEDUABELAS

: Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan ini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Para Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
6. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN;
7. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di
Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
dan
8. Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019
KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan
u.b.
Kepala Bagian Umum

ttd.
RIONALD SILABAN

Harmonis Siregar
NIP 19691122 199603 1 001
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-5LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN

PELATIHAN

KEP- 108

NOMOR

/PP/2019 TENTANG PANDUAN

IMPLEMENTASI
GENDER

KEUANGAN

DI

PENGARUSUTAMAAN
LINGKUNGAN

BADAN

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.

PANDUAN IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
I. KONSEP DAN DEFINISI
A. Konsep Gender
Istilah gender sudah digunakan masyarakat secara luas di berbagai forum,
baik yang bersifat akademis maupun non-akademis ataupun dalam diskursus
pembuatan kebijakan (law making process). Meskipun demikian, tidak selamanya
istilah gender dipergunakan dengan tepat, bahkan terkadang mencerminkan
ketidakjelasan pengertian konsep gender itu sendiri. Kekeliruan tersebut memiliki
implikasi yang tidak kecil, khususnya apabila terjadi dalam proses pembuatan
kebijakan. Kekeliruan ini bukan tidak mungkin menyebabkan kebijakan yang
dihasilkan tidak tepat sasaran dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh
karena itu kejelasan konsep gender dipandang penting sebagai langkah awal
memahami pengarusutamaan gender.
Gender berasal dari bahasa latin “genus”, berarti tipe atau jenis. Konsep
gender adalah hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh manusia, yang sifatnya
tidak tetap, berubah-ubah serta dapat dialihkan dan dipertukarkan menurut
waktu, tempat dan budaya setempat dari satu jenis kelamin kepada jenis kelamin
lainnya. Konsep gender tidak merujuk kepada jenis kelamin tertentu (laki-laki atau
perempuan) namun juga termasuk kelompok marginal lainnya yaitu anak-anak,
lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat dan kelompok lainnya.
Berbeda dengan jenis kelamin, gender merupakan konsep yang dipergunakan
untuk menggambarkan peran dan relasi sosial laki-laki dan perempuan. Gender
merumuskan peran apa yang seharusnya melekat pada laki-laki dan perempuan
dalam masyarakat. Konsep inilah yang kemudian membentuk identitas gender atas
laki-laki dan perempuan yang diperkenalkan, dipertahankan, dan disosialisasikan
melalui perangkat-perangkat sosial dan norma hukum yang tertulis maupun tidak
tertulis dalam masyarakat.
Berbeda dengan jenis kelamin (seks) yang ditentukan oleh aspek-aspek
fisiologis, gender merupakan pengertian yang dibentuk dan dipengaruhi oleh
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pengertian gender tidak bersifat universal, melainkan tergantung pada konteks
sosial yang melingkupinya. Sebagai contoh, masyarakat berbasis patrilineal seperti
di Jawa sangat mungkin merumuskan gender secara berbeda dengan masyarakat
yang sistem sosialnya berbasis matrilineal.
Dengan kata lain konsep gender mengacu pada peran dan tanggung jawab
sebagai perempuan dan sebagai laki-laki yang diciptakan dan diinternalisasi dalam
keluarga, dalam masyarakat, dalam budaya masyarakat, di mana kita hidup
termasuk harapan-harapan, sikap, sifat, perilaku bagaimana menjadi seorang
laki-laki dan bagaimana

menjadi seorang perempuan (culturally learned and

assigned behaviour), sedangkan pengertian jenis kelamin (seks) adalah mengacu
kepada ciri-ciri

biologis, misalnya ciri-ciri yang berkaitan dengan fungsi

reproduksi; tidak bisa dipertukarkan, karena sifatnya yang kodrati didapat
bersamaan dengan kelahiran.
JENIS KELAMIN (SEKS)

GENDER

Perbedaan organ biologis
laki-laki dan perempuan
khususnya pada bagian
reproduksi.

Perbedaan peran, fungsi, dan
tanggung jawab antara
laki-laki dan perempuan
sebagai hasil konstruksi sosial

-

Ciptaan Tuhan
Bersifat kodrat
Tidak dapat berubah
Tidak dapat ditukar
Berlaku kapan dan
dimana saja

-

Buatan manusia
Tidak bersifat kodrat
Dapat berubah
Dapat ditukar
Tergantung waktu dan
budaya setempat

Gambar 1. Perbedaan antara jenis kelamin (seks) dengan gender.

Disamping hal tersebut, berbicara mengenai gender maka implementasi
pengarusutamaan gender pada saat ini tidak terbatas pada upaya penghapusan
kesenjangan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga peningkatan inklusi sosial
kelompok marginal lainnya yaitu anak-anak, lanjut usia, penyandang disabilitas,
masyarakat adat dan kelompok lainnya dengan cara identifikasi dan eliminasi
kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan.
B. Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender
Keadilan gender merupakan perlakuan adil terhadap laki-laki, perempuan
dan kelompok marginal lainnya. Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender
ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara laki-laki, perempuan dan
kelompok marginal lainnya. Kesetaraan gender merupakan kesamaan kondisi dan
http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam menikmati hasil pembangunan.
Dengan demikian semua pihak memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan
kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari
pembangunan untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil keputusan serta dalam
memperoleh penguasaan/kontrol terhadap sumber daya. Di sisi lain, ketidakadilan
gender merupakan kondisi kesenjangan atau ketimpangan sebagai akibat dari
sistem yang ada. Hal tersebut bukan saja terjadi atau dialami oleh perempuan,
tetapi pada laki-laki dan kaum marginal lainnya juga terjadi ketimpangan sosial
akibat ketidakadilan gender.
Ketidakadilan gender merupakan bentuk perbedaan perlakuan berdasarkan
alasan gender, seperti pembatasan peran, penyingkiran atau pilih kasih yang
mengakibatkan terjadinya pelanggaran atas pengakuan hak asasinya, persamaan
antara laki-laki dan perempuan, maupun hak dasar dalam bidang sosial, politik,
ekonomi, budaya dan lain-lain.
Ketidakadilan dan diskriminasi gender merupakan sistem dan struktur
dimana perempuan maupun laki-laki menjadi korban dalam sistem tersebut.
Berbagai pembedaan peran dan kedudukan antara perempuan dan laki-laki baik
secara langsung berupa perlakuan maupun sikap, dan yang tidak langsung berupa
dampak

suatu

peraturan

perundang-undangan

maupun

kebijakan

yang

menimbulkan berbagai ketidakadilan. Ketidakadilan gender terjadi karena adanya
keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradaban manusia
dalam berbagai bentuk yang bukan hanya menimpa perempuan saja tetapi juga
dialami oleh laki-laki. Ketidakadilan gender ini dapat bersifat langsung, tidak
langsung, dan sistemik.
Suatu ketidakadilan yang bersifat langsung terjadi ketika terdapat perbedaan
perlakuan secara terbuka, baik yang disebabkan perilaku/sikap, norma/nilai,
maupun aturan yang berlaku. Misalnya, terdapat peraturan yang membatasi peran
serta jenis gender tertentu atau suatu ketentuan yang mengatur bahwa syarat
kelulusan (passing grade) untuk gender tertentu ditentukan lebih tinggi
dibandingkan dengan gender lainnya. Di sisi lain, ketidakadilan gender yang
bersifat tidak langsung terjadi ketika secara peraturan memberlakukan sama
untuk setiap gender, namun pada pelaksanaannya menguntungkan kelompok
tertentu. Misalnya, peraturan terkait promosi mensyaratkan job person match yang
sama antara kandidat, tetapi pembuat kebijakan lebih cenderung mempromosikan
kandidat dengan jenis kelamin tertentu. Adapun ketidakadilan bersifat sistemik
merupakan ketidakadilan yang berakar dalam sejarah, norma atau struktur
http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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pendidikan anak laki-laki lebih didahulukan daripada perempuan, karena
perempuan dianggap tidak produktif dll.
Secara umum terdapat 4 (empat) aspek diskriminasi yang dibakukan oleh
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu:
1. Akses berupa kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh
manfaat pembangunan;
2. Partisipasi berupa keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu
kegiatan/program;
3. Kontrol berupa peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi
pengendalian atas sumber daya dan pengambilan keputusan; dan
4. Manfaat berupa peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan
menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan/program/kegiatan.
Adanya diskriminasi menyebabkan kondisi kesetaraan gender tidak tercapai
sehingga perlu dilakukan perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan serta
kelompok marginal lainnya dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan,
dengan mempertimbangkan pengalaman, kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai
laki-laki dan hambatan sebagai perempuan untuk mendapat akses dan manfaat
dari usaha-usaha pembangunan, untuk ikut berpartisipasi dalam mengambil
keputusan dan dalam memperoleh penguasaan/kontrol terhadap sumber daya.
Adapun beberapa bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender meliputi:
1. Marginalisasi
Marginalisasi merupakan upaya peminggiran satu jenis gender tertentu
sehingga tidak bisa mendapatkan manfaat yang sama. Sebagai contoh untuk
satu pekerjaan yang sama, pegawai penyandang disabilitas diberi gaji yang lebih
kecil dibandingkan dengan pegawai yang tidak memiliki cacat fisik.
2. Subordinasi/penomorduaan
Subordinasi pada dasarnya adalah keyakinan bahwa salah satu gender
dianggap lebih penting atau lebih utama dibanding gender lainnya. Sejak dahulu
terdapat pandangan yang menempatkan kedudukan dan peran perempuan lebih
rendah daripada laki-laki. Kenyataan memperlihatkan pula bahwa masih ada
nilai-nilai masyarakat yang membatasi ruang gerak perempuan di berbagai
kehidupan. Anggapan perempuan lemah, tidak mampu memimpin dan lain
sebagainya, mengakibatkan perempuan berada di bawah laki-laki. Sebagai
contoh orang tua lebih mengharapkan memiliki anak laki-laki dibandingkan
anak perempuan.
http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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Stereotype adalah pemberian label atau cap yang dikenakan kepada
seseorang sehingga menimbulkan anggapan yang salah. Adapun beberapa
contoh stereotype meliputi:
a. Perempuan dianggap emosional, tidak rasional, dan tidak cerdas sehingga
sering tidak dipercaya dan dianggap tidak mampu menduduki jabatan dan
posisi pengambil keputusan.
b. Perempuan dibayar lebih rendah dari laki-laki, karena produktifitasnya
dianggap lebih rendah dari laki-laki.
4. Kekerasan (Violence)
Peran gender telah membedakan karakter perempuan dan laki-laki.
Pembedaan karakter sering memunculkan tindakan kekerasan. Kekerasan tidak
hanya

menyangkut

serangan

fisik

seperti

perkosaan,

pemukulan,

dan

penyiksaan, tetapi juga yang bersifat non fisik seperti pelecehan seksual,
ancaman dan paksaan sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang
mengalaminya akan merasa terusik batinnya.
5. Beban Ganda (Double Burden)
Beban ganda artinya beban pekerjaan yang diterima satu gender tertentu
lebih banyak dibandingkan beban pekerjaan yang diterima oleh gender lainnya.
Sebagai suatu bentuk diskriminasi dan ketidakadilan gender adalah beban kerja
yang harus dijalankan oleh salah satu jenis kelamin tertentu. Dalam suatu
rumah tangga pada umumnya, beberapa jenis kegiatan dilakukan oleh laki-laki,
dan beberapa yang lain dilakukan oleh perempuan. Berbagai observasi
menunjukkan perempuan mengerjakan hampir 90% dari pekerjaan dalam
rumah tangga, sehingga bagi mereka yang bekerja di luar rumah, selain bekerja
di wilayah publik mereka juga masih harus mengerjakan pekerjaan domestik.
C. Pengertian Umum
1. Gender merupakan peran dan status yang melekat pada laki-laki atau
perempuan berdasarkan konstruksi sosial budaya yang dipengaruhi oleh
struktur masyarakat yang lebih luas dan dapat berubah sesuai perkembangan
zaman.
2. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi
untuk mencapai keadilan dan kesetaraan gender melalui kebijakan, program,
dan kegiatan yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan serta
permasalahan

laki-laki

dan

perempuan

dalam

proses

perencanaan,

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
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aspek kehidupan dan pembangunan.
3. Isu gender adalah permasalahan yang muncul akibat adanya kesenjangan atau
ketimpangan gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah
satu pihak, baik perempuan atau laki-laki.
4. Keadilan gender adalah perlakuan adil bagi laki-laki dan perempuan dalam
keseluruhan proses pembangunan dengan mempertimbangkan pengalaman,
kebutuhan, kesulitan, hambatan sebagai perempuan dan/atau sebagai lakilaki untuk mendapat akses dan manfaat dari usaha-usaha pembangunan
untuk

ikut

berpartisipasi

dalam

mengambil

keputusan

serta

dalam

memperoleh penguasaan/kontrol terhadap sumber daya.
5. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi laki-laki dan
perempuan yang terwujud karena adanya keadilan dalam akses, partisipasi,
kontrol, dan manfaat dalam menikmati hasil pembangunan.
6. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang merespon kebutuhan,
permasalahan, aspirasi, dan pengalaman laki-laki dan perempuan yang
tujuannya untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender.
7. Pernyataan Anggaran Gender (Gender Budget Statement atau disingkat GBS)
adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah responsif
terhadap isu gender yang ada dan/atau suatu biaya yang telah dialokasikan
pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
GBS merupakan bagian dari Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference
(KAK/TOR) yang disampaikan pada saat mengajukan Rencana Kerja (Renja).
8. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) adalah upaya untuk
mempercepat

implementasi

Pengarusutamaan

Gender

dengan

cara

mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran di
sektor-sektor pembangunan sehingga dapat menghasilkan ARG yang melekat
pada struktur anggaran (program, kegiatan, dan output) pada Rencana Kerja
dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L).
9. Data Terpilah adalah data yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan
jenis kelamin (sex-disaggregated data) dan digunakan sebagai input dalam
melaksanakan analisis gender.
10. Kesenjangan gender adalah suatu istilah yang mengacu kepada perbedaan‐
perbedaan antara satu gender tertentu dan satu gender lainnya dalam akses
dan kontrol atas sumber‐sumber daya penting. Dalam kesenjangan gender ini
terkandung juga makna ketidakseimbangan hubungan antara satu gender
dengan gender lainnya dalam proses pembangunan, dimana gender tertentu
http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
-11tidak berpartisipasi dalam proses pembangunan (merencanakan, memutuskan,
melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi). Kesenjangan gender dapat
diidentifikasi melalui analisis gender.
11. Analisis Gender adalah identifikasi secara sistematis tentang isu-isu gender
yang disebabkan karena adanya pembedaan peran serta hubungan sosial
antara laki-laki dan perempuan atau kelompok marginal lainnya.
II. STRATEGI IMPLEMENTASI PUG DI LINGKUNGAN BPPK
A. Pelembagaan PUG di Lingkungan BPPK
Pembentukan Kelompok Kerja Implementasi PUG
a. BPPK, Sekretariat Badan, Pusdiklat, Politeknik Keuangan Negara STAN, dan
Balai Diklat Keuangan/Kepemimpinan membentuk satu kelompok kerja/tim
implementasi PUG di unit masing-masing;
b. Tim PUG BPPK bertanggung jawab terhadap implementasi PUG di seluruh
unit di lingkungan BPPK;
c. Tim PUG Sekretariat Badan bertanggung jawab terhadap implementasi PUG
di lingkungan Sekretariat BPPK;
d. Tim PUG Pusdiklat bertanggung jawab terhadap implementasi PUG di
lingkungan Pusdiklat-nya masing-masing;
e. Tim PUG Politeknik Keuangan Negara STAN bertanggung jawab terhadap
implementasi PUG di lingkungan Politeknik Keuangan Negara STAN;
f. Tim PUG Balai Diklat Keuangan bertanggung jawab terhadap implementasi
PUG di lingkungan Balai Diklat Keuangan masing-masing; dan
g. Tim

PUG

Balai

Diklat

Kepemimpinan

bertanggung

jawab

terhadap

implementasi PUG di lingkungan Balai Diklat Kepemimpinan.
B. Penyusunan Kebijakan dan Penganggaran Responsif Gender
BPPK, Sekretariat Badan, Pusdiklat, Politeknik Keuangan Negara STAN, dan
Balai Diklat Keuangan/Kepemimpinan secara konsisten dan berkelanjutan
melakukan:
a. pengumpulan data terpilah atas kebijakan yang sudah ada maupun yang
belum ada, prioritas utama diberikan pada program/kebijakan strategis
pemerintah;
b. analisis gender untuk menghasilkan kebijakan dan/atau rekomendasi
kebijakan;
c. penyusunan Kerangka Acuan Kerja responsif gender dari hasil analisis; dan
d. penyusunan dokumen Pernyataan Anggaran Gender.
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BPPK, Sekretariat Badan, Pusdiklat, Politeknik Keuangan Negara STAN, dan
Balai Diklat Keuangan/Kepemimpinan secara konsisten dan berkelanjutan
melaksanakan:
a. peningkatan pemahaman internal PUG;
b. penyebarluasan

nilai-nilai

PUG

kepada

pemangku

kepentingan

dan

masyarakat melalui:
1) lmbauan kepada pemangku kepentingan;
2) Materi pengayaan pada setiap kegiatan sosialisasi/diseminasi/diskusi;
dan/atau
3) Penyebarluasan informasi melalui sarana lainnya.
D. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Responsif Gender
BPPK, Sekretariat Badan, Pusdiklat, Politeknik Keuangan Negara STAN, dan
Balai Diklat Keuangan/Kepemimpinan melakukan pemenuhan sarana dan
prasarana yang responsif gender, sesuai dengan kebutuhan.
E. Program Kerja PUG BPPK sesuai dengan Tugas dan Fungsi
Dalam rangka mengimplementasikan PUG secara menyeluruh di bidang
pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi maka masing-masing unit di
Lingkungan BPPK dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya harus
memperhatikan dampak kebijakan terhadap gender tertentu, sehingga kebijakan
yang dihasilkan berkeadilan gender dan dapat mengurangi kesenjangan gender.
Tugas dan fungsi utama BPPK adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan
dan sertifikasi kompetensi untuk peningkatan kapasitas dan kompetensi pegawai
Kementerian

Keuangan.

Sehingga,

dalam

pelaksanaan

kegiatan

harus

memperhatikan kebutuhan dan kepentingan seluruh stakeholders secara
menyeluruh dan berkeadilan. Program dan kebijakan pendidikan, pelatihan dan
sertifikasi kompetensi harus memperhatikan semua kebutuhan tersebut sehingga
tercapai kondisi pembelajaran yang responsif gender.
Untuk mendukung terwujudnya pembelajaran yang responsif gender, maka
BPPK akan merinci seluruh program kerja pada setiap tahun sesuai dengan
kebutuhan, perkembangan serta dinamika organisasi. Seluruh program kerja
BPPK yang responsif gender harus dapat didentifikasi ke dalam beberapa program
besar yaitu:
1. Pengelolaan Layanan Kepegawaian yang Responsif Gender;
2. Kebijakan Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran yang Responsif Gender;
3. Dukungan TIK yang Responsif Gender;
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5. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Unit Kerja yang Responsif Gender; dan
6. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi yang
Responsif Gender.
Program kerja di atas akan dituangkan dalam program kerja tahunan yang
akan disusun oleh Tim PUG BPPK setiap tahunnya dengan memperhatikan hasil
monitoring dan evaluasi implementasi PUG yang telah dilaksanakan serta
kebutuhan organisasi dan stakeholders yang terus berkembang. BPPK memiliki
komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan layanan pelatihan yang dapat
diakses oleh seluruh pengguna dan menjunjung tinggi prinsip berkeadilan gender.
III.

LANGKAH-LANGKAH

MENYUSUN

KEBIJAKAN

DAN

PENGANGGARAN

RESPONSIF GENDER (PPRG) DI BPPK
A. Implementasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di

BPPK
Pengarusutamaan Gender (PUG) telah menjadi komitmen internasional dan
nasional

sejak

tahun

1995.

PPRG

merupakan

salah

satu

wujud

pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Jika melihat
perspektif sosiologis, PPRG di BPPK sangat penting agar dapat memberikan
kesempatan yang setara bagi setiap peserta pendidikan, pelatihan dan sertifikasi
kompetensi yang diselenggarakan oleh BPPK baik laki-laki maupun perempuan
dengan segala kondisi yang menyertainya. Dari perspektif pemenuhan hak,
penerapan PPRG merupakan salah satu bentuk nyata pemenuhan hak setiap
pegawai Kementerian Keuangan dan peserta pendidikan, pelatihan dan
sertifikasi kompetensi lainnya sehingga mereka memiliki kesempatan yang sama
dalam mengakses, mengikuti, menerima pelayanan BPPK.
PPRG di BPPK merupakan alat/instrumen untuk mengatasi kesenjangan
akses, partisipasi, kontrol dan manfaat antara perempuan dan laki-laki dalam
pelaksanaan pembangunan khususnya penyelenggaraan pendidikan, pelatihan
dan sertifikasi kompetensi di BPPK. Hal tersebut diharapkan mampu
mewujudkan anggaran yang berkeadilan dan tidak memihak salah satu jenis
kelamin, golongan atau kondisi sosial/struktural tertentu. PPRG di BPPK
bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem perencanaan dan
penganggaran yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan rencana dan
anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki. Kebijakan
penerapan PPRG di BPPK bukanlah tujuan akhir dari implementasi PUG,
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mewujudkan keadilan dan kesetaraan penerima manfaat atas layanan BPPK
sesuai dengan tugas fungsinya yaitu Pendidikan, Pelatihan dan Sertifikasi
Kompetensi di bidang keuangan negara. Perencanaan dan penganggaran yang
responsif gender (PPRG) wajib diterapkan oleh setiap unit di lingkungan BPPK
dalam merancang program/kegiatan serta kebutuhan anggarannya.
PPRG di BPPK merupakan dua proses yang saling terkait dan terintegrasi.
1. Perencanaan yang responsif gender merupakan suatu proses pengambilan
keputusan untuk menyusun program/kegiatan yang akan dilaksanakan di
masa mendatang untuk menjawab isu-isu permasalahan penyelenggaraan
pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi kompetensi di bidang keuangan
negara. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan yang
dilakukan dengan memasukkan perbedaan-perbedaan pengalaman, aspirasi,
kebutuhan dan permasalahan laki-laki dan perempuan dengan segala
kondisi yang menyertainya.
2. Penyusunan anggaran yang responsif gender merupakan penyusunan
anggaran yang mampu menjawab secara adil kebutuhan setiap stakeholders
BPPK baik laki-laki maupun perempuan dengan segala kondisi yang
menyertainya, dengan mendorong kesetaraan akses, partisipasi, kontrol dan
manfaat dari anggaran yang dialokasikan. Penganggaran yang responsif
gender tidak memisahkan anggaran untuk perempuan dan laki-laki; bukan
untuk menambah alokasi anggaran; dan bukan berarti penambahan
anggaran khusus kepada perempuan atau laki-laki. Penyusunan anggaran
yang responsif gender di BPPK adalah pengalokasian anggaran yang
memperhatikan kebutuhan, permasalahan, aspirasi, pengalaman laki-laki
dan perempuan serta memberikan manfaat yang adil dan setara untuk lakilaki dan perempuan dengan segala kondisi yang menyertainya.
Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender tersebut
bertujuan agar perencanaan dan penganggaran yang dilakukan menjadi:
1. Lebih efektif dan efisien
Perencanaan dan penganggaran responsif gender harus didahului
dengan analisis gender guna memetakan peran laki-laki dan perempuan
serta

kondisi-kondisi

yang

menyertainya,

kebutuhan

laki-laki

dan

perempuan serta permasalahan laki-laki dan perempuan. Karena telah
didahului dengan analisis tersebut, PPRG dapat mengidentifikasi dan
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stakeholders BPPK baik laki-laki maupun perempuan dengan segala kondisi
yang menyertainya dalam penetapan program/kegiatan serta kebutuhan
anggaraannya. Dengan demikian, PPRG dapat menetapkan upaya-upaya
perbaikan yang diperlukan untuk mengatasi kesenjangan gender dan siapa
yang sebaiknya dijadikan target sasaran sebuah program/kegiatan, kapan
dan bagaimana program/kegiatan tersebut dilakukan.
2. Mengurangi kesenjangan
Dengan

menerapkan

analisis

gender

dalam

perencanaan

dan

penganggaran, maka kesenjangan gender yang terjadi pada tingkat penerima
manfaat

layanan

BPPK

dapat

diminimalkan.

Analisis

gender

dapat

mengidentifikasi adanya perbedaan permasalahan dan kebutuhan antara
laki-laki dan perempuan dengan segala kondisi yang menyertainya dan dapat
membantu para pejabat/pegawai di bidang perencanaan dan penganggaran
menemukan solusi yang tepat.
3. Menunjukkan komitmen BPPK
Diterapkannya PPRG di BPPK merupakan bentuk komitmen BPPK
sebagai institusi pendidikan dan seluruh pejabat/pegawai BPPK dalam
mendukung implementasi PUG khususnya di Kementerian Keuangan dan
Indonesia pada umumnya. BPPK diharapkan dapat menjadi lokomotif utama
dalam implementasi PUG di Kementerian Keuangan.
PPRG akan terwujud apabila terbangun kondisi yang menunjang.
Kondisi-kondisi yang menunjang PPRG tersebut merupakan prasyarat agar
PPRG dapat berjalan dengan baik, yang diantaranya adalah:
a. Komitmen dan keberpihakan pemangku kepentingan dan para pengambil
kebijakan di BPPK;
b. Ketersediaan data terpilah sebagai dasar mengidentifikasi kebutuhan dan
menemukan akar masalah dalam analisis gender.
c. Ketersediaan instrumen dan panduan bagi para perencana dan penyusun
anggaran menyusun rencana kerja yang responsif gender.
d. Sumber Daya Manusia yang memiliki kapabilitas dan sensitivitas terhadap
isu-isu gender di lingkungan BPPK.
e. Monitoring dan evaluasi terhadap kinerja yang menunjukkan kemajuan
pelaksanaan pengarusutamaan gender (PUG).
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1. Menyusun Data Terpilah
Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang
Pengarusutamaan

Gender

dalam

Pembangunan

Nasional,

strategi

mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender didorong melalui proses
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi seluruh sektor
pembangunan. Seluruh proses tersebut akan berjalan dengan baik apabila
salah satu prasyarat penting tersedia, yaitu data terpilah.
Data terpilah merupakan nilai variabel-variabel yang dibagi menurut
berbagai jenis ciri, kondisi atau karakteristik. Pemilahan ini dilakukan untuk
mempersempit ruang pemecahan masalah. Data terpilah penting untuk
mengidentifikasi masalah berdasarkan jenis kelamin, wilayah, status sosial
ekonomi, waktu, dan kondisi-kondisi tertentu yang akan digunakan dalam
melakukan analisis gender. Bentuk data terpilah dapat berupa data
kuantitatif atau kualitatif.
Data terpilah disusun untuk dapat membuka wawasan tentang
ada/tidaknya kesenjangan gender. Dengan adanya data terpilah tersebut
dapat diketahui posisi, kondisi, permasalahan serta kebutuhan perempuan
dan laki-laki dalam berbagai aspek sehingga dapat diambil suatu kebijakan
yang komperehensif dan tidak bias gender. Pemetaan kebutuhan antara lakilaki dan perempuan akan memudahkan pemangku kebijakan di BPPK dalam
merumuskan upaya yang tepat untuk mengatasi kesenjangan gender
(afirmative action) serta mengalokasikan anggaran yang tepat sasaran sesuai
kebutuhan. Selain itu, pemilahan data tersebut juga akan mempermudah
monitoring dan evaluasi karena adanya keterbandingan antara kondisi
sebelum dan setelah dilakukannya afirmative action.
Sumber data terpilah dapat diperoleh dari:
a. Data Primer Terpilah
Data yang diambil secara langsung dari obyek penelitian/peneliti
perorangan maupun organisasi. Data primer terpilah di BPPK dapat diambil
melalui sistem informasi pelatihan di BPPK (Semantik, KLC, Comet, dsb),
Analisis Kebutuhan Pelatihan (AKP), survei lapangan, FGD, pengukuran
sample, need assessment, identifikasi, serta pengumpulan data terpilah yang
langsung dilakukan pada kelompok tertentu yang menjadi sasaran.
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Data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, melainkan didapat
dari data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai
cara atau metode, yaitu:
1) Sistem Pencatatan Pelaporan (internal) adalah sistem pencatatan dan
pelaporan

yang

secara

berjenjang,

berkala

dan

sistematik

oleh

Kementerian/Lembaga terhadap perencanaan, pelaksanaan, pemantauan
dan evaluasi.
2) Data dan Informasi (eksternal) adalah data yang bersumber dari luar
sistem

pencatatan

dan

pelaporan

yang

dilakukan

oleh

Kementerian/Lembaga.
Selain data kuantitatif yang terukur, ada juga data kualitatif (tidak
terukur/atribut/kategori). Data ini merupakan data yang disajikan dalam
bentuk kata-kata yang mengandung makna, sebagai contoh adalah data
mengenai permasalahan/hambatan yang dihadapi ibu menyusui, ibu hamil,
dan lansia saat mengikuti pelatihan. Data ini dapat diperoleh melalui hasil
evaluasi peserta pelatihan.
Pengolahan

data

terpilah

meliputi

pengumpulan,

analisis,

serta

penyajian data yang sistematis, komprehensif dan berkesinambungan yang
dirinci menurut jenis kelamin, usia, kelembagaan, ciri, karakteristik serta
kondisi lainnya yang dibutuhkan.
2. Alat Analisis
Perencanaan dan penganggaran idealnya disusun untuk menjawab
kebutuhan dan untuk memecahkan masalah yang ada. Oleh karena itu,
penyusunan rencana perlu didahului oleh analisis. Analisis gender
merupakan

salah

satu

metode

analisis

untuk

mengkaji

kondisi,

mengidentifikasi masalah, serta menemukan faktor kesenjangan dan
penyebabnya. Pada proses ini diperlukan alat untuk menganalisis gender.
Beberapa teori menyebutkan bahwa analisis gender dapat dilakukan dengan
berbagai metode seperti: Harvard, Moser, SWOT, PROGBA, GAP dan lain
sebagainya.

Sesuai

dengan

yang

disebutkan

dalam Buku

Petunjuk

Pelaksanaan PUG di Kementerian Keuangan, dalam melakukan analisis
gender di Kementerian Keuangan menggunakan metode Gender Analysis
Pathway (GAP). Analisis ini juga diadopsi dalam melakukan analisis gender
di BPPK. Setelah dilakukan analisis GAP dan telah teridentifikasinya isu,
permasalahan, kondisi dan kesenjangan gender yang ada di BPPK, maka
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Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Gender Budget Statement (GBS).
3. Gender Analisis Pathway (GAP)
GAP

merupakan

analisis

kebijakan/program/kegiatan
kebijakan/program/kegiatan

yang

yang
yang

baru

berangkat

sudah

ada

akan

disusun.

dari

sebuah

atau

dari

Apabila

GAP

diterapkan pada kebijakan/program/kegiatan yang sudah ada, maka hasil
dari analisis akan diketahui apakah kebijakan/program/kegiatan yang ada
sudah responsif gender atau belum. Jika belum responsif gender maka perlu
dilakukan

reformulasi

kebijakan/program/kegiatan

menjadi

responsif

gender. Apabila GAP diterapkan pada kebijakan/program/kegiatan yang
baru akan disusun, maka formulasi kebijakan/program/kegiatan tersebut
dapat dibuat langsung menjadi responsif gender. Hasil dari GAP dapat
menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan baik strategis maupun pada
level operasional. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam analisis
gender menggunakan GAP adalah sebagai berikut:
1) Langkah 1

: Melaksanakan

analisis

tujuan

dan

sasaran

kebijakan/program/kegiatan.
2) Langkah 2

: Menyajikan data terpilah menurut jenis kelamin, usia,
kelembagaan, ciri, karakteristik serta kondisi lainnya
yang dibutuhkan sebagai pembuka wawasan untuk
melihat apakah ada kesenjangan gender (data kualitatif
dan/atau kuantitatif). Jika data terpilah tidak tersedia,
dapat menggunakan data-data sekunder dari sumber
lainnya.

3) Langkah 3

: Identifikasi

faktor-faktor

penyebab

kesenjangan

berdasarkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat.
Cantumkan isu yang relevan.
a) akses,

yaitu

identifikasi

kebijakan/program/kegiatan

di

apakah
BPPK

telah

memberikan ruang dan kesempatan yang adil dan
setara bagi laki-laki dan perempuan dengan segala
kondisi yang menyertainya.
b) partisipasi,

yaitu

identifikasi

apakah

kebijakan/program/kegiatan di BPPK

melibatkan

secara adil bagi laki-laki dan perempuan dalam
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pengambilan keputusan.
c) kontrol,

yaitu

identifikasi

program/kegiatan
penguasaan

apakah

memberikan

yang

sama

kepada

kebijakan/
kesempatan

laki-laki

dan

perempuan untuk mengontrol sumber daya.
d) manfaat,

yaitu

identifikasi

apakah

kebijakan/

program/kegiatan memberikan manfaat yang adil
bagi laki-laki dan perempuan.
4) Langkah 4

: Mengenali sebab kesenjangan internal lembaga (budaya
dan kapasitas organisasi) yang menyebabkan terjadinya
isu gender.

5) Langkah 5

: Mengenali sebab kesenjangan eksternal lembaga pada
proses pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan.

6) Langkah 6

: Reformulasi tujuan kebijakan/program/kegiatan menjadi
responsif gender (bila tujuan yang ada saat ini belum
responsif gender). Reformulasi ini harus menjawab
kesenjangan dan penyebabnya yang diidentifikasi di
langkah 3,4 dan5.

7) Langkah 7

: Menyusun rencana aksi dan sasarannya dengan merujuk
isu gender yang telah diidentifikasi dan merupakan
rencana kebijakan/program/kegiatan untuk mengatasi
kesenjangan gender.

8) Langkah 8

: Menetapkan baseline sebagai dasar untuk mengukur
kemajuan yang dapat diambil pada data pembuka
wawasan yang relevan dan strategis untuk menjadi
ukuran.

9) Langkah 9

: Menetapkan

indikator

kinerja

yang

mengatasi

kesenjangan gender di langkah 3, 4, dan 5.
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-21Berikut adalah tabel yang menggambarkan Metode GAP:
Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Pilih
Kebijakan/
Program/
Kegiatan
yang akan

Langkah 4

Langkah 5

Isu Gender

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Kebijakan dan Rencana ke Depan

Langkah 9

Pengukuran Hasil

Data
Pembuka
wawasan

Faktor
Kesenjangan

Sebab

Sebab

Kesenjangan

Kesenjangan

Internal

Eksternal

Reformulasi
Tujuan

Rencana Aksi

Data Dasar

Indikator Kinerja

dianalisis
Identifikasi

Sajikan data

Temukan dan

Temukan dan

Temukan dan

Reformulasikan

Tetapkan

Tetapkan

Tetapkan indikator

dan tuliskan

pembuka

kenali isu

kenali isu

kenali

tujuan

rencana

baseline yang

kinerja

tujuan dari

wawasan,

gender di

gender di

penyebab

kebijakan bila

aksi/kegiatan

diambil

capaian

Kebijakan/

yang terpilah

proses

internal

faktor

tujuan yang ada

yang merujuk

data

maupun

Program/

menurut

perencanaan

lembaga

kesenjangan

saat ini belum

pada tujuan yang

pembuka

yang

Kegiatan

jenis

dengan

dan/atau

gender yang

responsif

reponsif gender

wawasan

kesenjangan

kelamin/

memperhatika

budaya

datang dari

gender. Tujuan

untuk mengatasi

pada langkah

gender di langkah

usia/

n faktor-faktor

organisasi yang

lingkungan

ini harus

kesenjangan dan

2

3, 4, dan 5.

kelembagaan

kesenjangan;

dapat

eksternal

menjawab

penyebabnya

relevan

/ciri/

akses,

menyebabkan

lembaga pada

sebab

yang ada di

dengan

karakteristik

partisipasi,

terjadinya isu

proses

kesenjangan

langkah 3, 4, dan

tujuan

lainnya.

kontrol dan

gender

pelaksanaan

yang identifikasi

5.

dapat diukur

Data baik

manfaat.

program

di langkah 3, 4,

berupa

(Cantumkan

kuantitatif

hanya faktor

dan kualitatif

kesenjangan

dari

yang

(baik
output
outcome)
mengatasi

dan

dan 5.

yang relevan)
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-22Berikut disampaikan contoh analisis GAP yang pernah dilakukan oleh BPPK:
Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Isu Gender

1. Visi BPPK

Jumlah
pendaftar

Langkah 7

Langkah 8

Kebijakan dan Rencana ke Depan

Faktor

Sebab

Sebab

kesenjangan

Kesenjangan

Kesenjangan

Internal

Eksternal

a. Akses

Adanya

1.

Telah

peraturan

untuk seluruh

Kepala

BPPK

pegawai

Nomor

17

Kementerian

tahun

2006

Keuangan baik

tentang

pegawai

karyasiswa

Langkah 6

Tujuan

Rencana Aksi

Langkah 9

Pengukuran hasil

Data

Dasar

Indikator Gender

(Baseline)

Menjadi lembaga
pendidikan

dan

pelatihan

1.Tahun
2007

terdepan

dalam

menghasilkan

P: 64 org

SDM

Keuangan

dan

Kekayaan

Negara

L: 295 org

yang

amanah,

2.Tahun
2008
L: 185 org

profesional,

P: 45 org

berintegritas
tinggi

dan

bertanggung
jawab.
2. Misi

3.Tahun
2009
L: 126 org

Umum

BPPK

P: 22 org

dibuka

Adanya

Tujauan

Review Peraturan

Jumlah

beberapa

Kegiatan

Kepala

pendaftar

universitas di

1. Mengembang-

Pendidikan

L: 295 org

peluang/kesem

berintegritas

Keuangan Nomor

P: 64 org

patan

yang

bekerjasama

dan

17 Tahun 2006

sama

antara

Administrasi

dengan

berkompetensi

tentang

Program Gelar

Kementerian

tinggi

Administrasi

L: 185 org

wanita

pegawai

dan

Program

Keuangan

Program

P: 45 org

mengikuti

wanita. Namun

Non

Gelar

dengan adanya

menyebutkan

mensyaratkan

pemahaman

peraturan

bahwa ” bagi

bahwa

masyarakat

Kepala

BPPK

karyasiswa

karyasiswa

dan

Nomor

17

wanita,

saat menjalani

ekonomi akan

yang baru

perlu

pendaftar

tahun

2006

dalam

studi

fungsi

penjelasan

yang

antara laki-laki

kondisi hamil”

boleh

Departemen

jelas

membawa

Keuangan.

karyasiswa

maupun

Melaksanakan

yang

pengembangan

mensyaratkan

boleh

tidak

yang

telah

memberi

Pelatihan

laki

negeri

dan 1. Tahun 2007

peraturan yang

kan SDM yang

laki-

luar

Badan

1. Perubahan

yang

2. Meningkatkan

tidak

pelaku

2. Tahun 2008
Gelar

dan Program Non
Gelar.

laki-laki

dan
untuk

seleksi
3. Tahun 2009

karyasiswa

L: 126 org
Pada

peraturan

tentang

P: 22 org

2. Jumlah

Jumlah

dan

wanita

Karyasiswa

proposional

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

-23Langkah 1
SDM

Langkah 2

pengelola

Langkah 3

Langkah 5

Jumlah

bahwa

Karyasiswa

karyasiswa

selama

kekayaan negara

(berdasarkan

wanita

bulan

melalui

SK

boleh

pertama.

kelulusan)

kondisi hamil”

keuangan

dan

pendidikan

dan

pelatihan.

bagi

Langkah 4

tidak
dalam

menyebabkan

Langkah 7

keluarga

2.

wanita

Ada

(sesuai) jumlah

hamil tapi resiko

SK kelulusan)

pegawai

Tujuan Program

yang

1. Tahun 2007

Kementerian

gelar

kemungkinan ada

L: 107 org

untuk

akan ditanggung

P: 30 org

meningkatkan

sendiri

(hasil

karyasiswa

seleksi

wanita

2006)

adalah

kualitas

2007

antara laki-laki

sebelumnya

daya

L: 107 org

dan

dimana

dengan

Misalnya

P: 30 org

untuk

ikut

karyasiswa

memberikan

karyasiswa

(hasil

seleksi

calon

wanita

pembekalan

wanita

bidang

seleksi

karyasiswa

memerlukan

akademik melalui

menyelesaikan

(hasil

pengembangan

2006)

tidak sama.

masa

studi

pendidikan pada

studi

tepat

seleksi

b. Partisipasi

yang

lama

universitas

waktunya

maka

2007)

2. Tahun

Semua

sehingga

dalam maupun di

biaya yang timbul

2008

pegawai

berpengaruh

luar negeri.

akibat

L: 56 org

Kekayaan

L: 81 org

kementerian

terhadap biaya

keterlambatan

P: 21 org

Negara

P: 21 org

Keuangan

studi.

Tujuan program

tersebut

(hasil

(hasil

diberi

non gelar adalah

ditanggung

reformasi

seleksi

kesempatan

untuk

karyasiswa

birokrasi BPPK

2007)

untuk

meningkatkan

wanita

mendaftar

kualitas

bersangkutan.

menjadi calon

daya

2009

karyasiswa,

dengan

(hasil

L: 56 org

namun karena

memberikan

seleksi

P: 21 org

adanya

penambahan

2009)

BPPK
a. Meningkatkan
kegiatan
penelitian

SDM

di

serta

bidang
Keuangan

dan

b. Melanjutkan

c. Mewujudkan
tata kelola yang
baik di BPPK
Program:

3. Tahun

wanita

hamil

sumber

oleh

kasus

Khusus

Langkah 9

(berdasarkan

6

boleh

Langkah 8

kesempatan

3. Misi

1. Tahun

Langkah 6

manusia

di

sumber
manusia

tersebut.
jika

Keuangan).

2. Tahun 2008
L: 81 org

tidak

oleh

P: 21 org

3. Tahun 2009

seleksi
2008)
4. Tahun 2010
L: 64 org
P:18 org

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

-24Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Pengembangan

(hasil

peraturan

wawasan

SDM

Keuangan

seleksi

Kepala

BPPK

pengetahuan

dan

Kekayaan

2008)

Nomor

17

Tahun

2006

Negara

yang

4. Tahun

Langkah 7

program

2010

pada pasal 8

pelatihan

Melalui

L: 64 org

poin

dalam maupun di

P:18 org

menyebutkan

Pelatihan.

(hasil

bahwa

Kegiatan:

seleksi

karyasiswa

Pengembangan

2009)

wanita,

Pendidikan

SDM

dan

Melalui

boleh

yang

dalam

kondisi hamil”

Diklat

Karyasiswa

c. Manfaat

Kepemimpinan

adalah

Dengan

Dan

Pegawai

adanya

Serta Pendidikan

Negeri

Pascasarjana

Pesera tugas

menyebutkan

Bagi

belajar

bahwa

Pegawai

yang

peraturan yang
bagi

Departemen

memperoleh

karyasiswa

Keuangan.

beasiswa

wanita,

Tujuan Kegiatan:

tugas belajar

boleh

1. Mengembangk

atas

kondisi hamil,

biaya

luar negeri.

tidak

Ket:

Sipil

di

“bagi

Penyelenggaraan

Manajemen

Langkah 9

melalui program-

Profesional

g

Langkah 8

tidak
dalam

an SDM yang

negara

maka

setiap

berintegritas

melalui

pegawai

dan

Departemen

menjadi karya

Keuangan

siswa

yang
lebih
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-25Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

berkompetensi

dapat

lebih

tinggi

fokus

dalam

2. Meningkatkan

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

studi.

pemahaman
masyarakat
dan

pelaku

ekonomi akan
fungsi
Departemen
Keuangan.
Kegiatan tersebut
dilaksanakan
oleh

Pusdiklat

Pengembangan
Sumber

Daya

Manusia

yang

tugas

pokoknya

adalah membina
dan
melaksanakan
pendidikan

dan

pelatihan pegawai
yang
berhubungan
dengan
penjenjangan
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-26Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

pangkat
dan/atau jabatan
serta pendidikan
pascasarjana.
Administrasi
pendidikan
pascasarjana
diatur

dalam

keputusan Kepala
BPPK Nomor 17
Tahun

2006

tentang
Administrasi
Program

Gelar

dan Non Gelar.
Program
adalah

gelar
program

pendidikan
pascasarjana
(S2/S3)

yang

diselenggarakan
oleh

universitas

baik

di

dalam

negeri maupun di
luar

negeri.

Sedangkan
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-27Langkah 1
program

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

non

gelar

adalah

pelatihan jangka
pendek di dalam
maupun di luar
negeri.
Tujuan

Program

gelar

adalah

untuk
meningkatkan
kualitas
daya

sumber
manusia

dengan
memberikan
pembekalan
akademik melalui
pendidikan pada
universitas

di

dalam maupun di
luar

negeri.

Sedangkan
tujuan

program

non gelar adalah
untuk
meningkatkan
kualitas

sumber
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-28Langkah 1
daya

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

manusia

dengan
memberikan
penambahan
wawasan
pengetahuan
melalui programprogram
pelatihan

di

dalam maupun di
luar negeri.
Administrasi

ini

dilaksanakan
melalui tahapan:
1. Seleksi

calon

karya siswa
2. Program
persiapan
3. Pelaksanaan
pengiriman
karyasiswa
4. Pemantauan
Untuk
memperoleh
tugas

belajar
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-29Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

harus memenuhi
persyaratan
administrasi dan
lulus

ujian

seleksi.
Persyaratan
administasi
program

gelar

adalah:
a. telah
berstatus
sebagai
pegawai negeri
sipil
b. usia

tidak

lebih dari 40
(empat puluh)
tahun
terhitung pada
saat

mulai

belajar

di

universitas
yang
menerimanya
c. pangkat
serendah-
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-30Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

rendahnya
penata

muda

(golongan
III/a)
d. memiliki masa
kerja
sekurangkurangnya
(tiga)

3

tahun

terhitung
mulai
diangkat
sebagai
pegawai negeri
sipil
e. tidak

pernah

dikenakan
hukuman
disiplin
tidak

atau
dalam

keadaaan
menjalani
hukuman
disiplin
berdasarkan
peraturan
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-31Langkah 1

Langkah 2

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 5

Langkah 6

Langkah 7

Langkah 8

Langkah 9

pemerintah
nomor

30

tahun

1980

dan peraturan
perundangan
lainnya,

yang

dinyatakan
secara tertulis
oleh

pejabat

atasan

yang

bersangkutan
f. sehat jasmani
menurut
keterangan
dokter
pemerintah
g. bagi

calon

karyasiswa
wanita, tidak
dalam kondisi
hamil.

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

-324. Menyusun KAK/TOR
Langkah selanjutnya setelah melakukan analisis gender adalah
menyusun dokumen KAK/TOR dan Gender Budget Statement (GBS)
secara bersamaan. KAK/TOR disusun untuk memberikan panduan bagi
pelaksanaan kebijakan/program/kegiatan. Sesuai dengan peraturan
terkait petunjuk teknis penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, KAK/TOR
untuk anggaran responsif gender disertakan bersama KAK/TOR lainnya
saat melakukan pengusulan RKA-K/L. Dalam peraturan terkait petunjuk
teknis penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, KAK/TOR disusun
berdasarkan masing-masing output kegiatan yang sudah disepakati
dalam standar struktur biaya, untuk itu KAK/TOR responsif gender yang
disusun tidak harus berbentuk KAK/TOR khusus yang menjelaskan
kebijakan/program/kegiatan responsif gender, namun dapat menjadi
satu dalam KAK/TOR output kegiatan. Oleh sebab itu, KAK/TOR tersebut
harus ditulis dan dikembangkan sejelas mungkin agar aspek gender dapat
langsung tercermin pada rencana pelaksanaan kegiatan tersebut. Untuk
kebijakan/program/kegiatan yang telah dibuat GBS-nya, maka KAK/TOR
dari

suatu

output

kegiatan

harus

menjelaskan

terlebih

dahulu

keterkaitan komponen-komponen input-nya terhadap output yang
dihasilkan. Selanjutnya pada komponen input yang mendukung upaya
mewujudkan kesetaraan gender diberi penjelasan sebagaimana rencana
aksi dalam dokumen GBS. Bentuk dan format KAK/TOR yang diusulkan
sesuai dengan peraturan terkait terkait petunjuk teknis penyusunan dan
penelaahan RKA-K/L.
5. Menyusun Gender Budget Statement (GBS)
Gender Budget Statement (GBS) adalah pernyataan anggaran gender
yang merupakan dokumen akuntabilitas spesifik gender yang disusun
oleh setiap satuan kerja di lingkungan BPPK untuk memberikan informasi
bahwa suatu kebijakan/program/kegiatan telah responsif terhadap isu
gender yang ada dan telah dialokasikan anggaran pada kegiatan
bersangkutan untuk menangani permasalahan gender tersebut. GBS
diartikan pula sebagai dokumen yang menyatakan tentang adanya
kesetaraan gender dalam perencanaan dan penganggaran suatu kegiatan.
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-33Mengacu pada hal tersebut di atas, maka substansi GBS merupakan
dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dilakukan analisis
gender. Dalam praktik penganggaran di BPPK, GBS disusun pada saat
mengusulkan RKA-K/L dan menjadi salah satu persyaratan yang harus
dipenuhi suatu satuan kerja saat mengusulkan RKA-K/L. Atas GBS
satker tersebut, diverifikasi oleh Sekretariat Badan melalaui resource
forum bersama-sama dengan proses verifikasi usulan RKA-K/L.
Pada intinya, GBS terdiri atas komponen sebagai berikut:
1. Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan Output yang
rumusannya sesuai dengan program/kegiatan pada Standar Struktur
Biaya yang menjadi referensi RKA-K/L.
2. Tujuan Output Kegiatan; merupakan tujuan adanya output kegiatan
tersebut dan mengapa output itu harus dicapai.
3. Analisis situasi, berisi tentang uraian ringkas yang menggambarkan
persoalan yang akan ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang
menghasilkan

output,

berupa

data

pembuka

wawasan,

faktor

kesenjangan, dan penyebab kesenjangan gender baik internal maupun
eksternal, serta menerangkan bahwa output/sub-output kegiatan
yang akan dihasilkan mempunyai pengaruh kepada kelompok sasaran
tertentu. Pada analisis situasi ini juga dijelaskan isu gender pada suboutput/komponen

yang

merupakan

bagian/tahapan

dalam

pencapaian output. Isu gender dapat dilihat dengan menggunakan 4
(empat) aspek meliputi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pada
level output/sub-output/komponen.
4. Rencana aksi; terdiri dari sub-output/komponen input. Tidak semua
sub-output/komponen input dapat dicantumkan, tetapi dipilih suboutput/komponen input yang secara langsung mengubah kondisi ke
arah kesetaraan gender.
5. Besar alokasi dana untuk pencapaian output.
6. Dampak/hasil

output

kegiatan;

merupakan

dampak/hasil

dari

pencapaian output kegiatan secara luas, dan dikaitkan dengan isu
gender serta perbaikan ke arah kesetaraan gender yang telah
diidentifikasi pada bagian analisis situasi.
7. Penanda tangan GBS adalah penanggung jawab kegiatan yang
dijelaskan dalam GBS tersebut.
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-34Format GBS yang disusun adalah sebagai berikut:
GENDER BUDGET STATEMENT TAHUN ANGGARAN
(Pernyataan Anggaran Gender)
Nama K/L

: Kementerian Keuangan

Unit Organisasi

: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Unit Eselon II/ Satker

: (diisi dengan Unit Eselon II/ Satker masing-masing)

Program

:

<nama program yang ada pada dokumen Renstra, Renja, dan RKA-K/L>

Kegiatan

:

<nama kegiatan sebagai penjabaran program>

Indikator

:

<nama program yang ada pada dokumen Renstra, Renja, dan RKA-K/L>

:

<Jenis output, volume, dan satuan output kegiatan sesuai dengan

Kinerja
Kegiatan
Output
Kegiatan

Standar Struktur Biaya yang menjadi referensi pada Renja, RKA-K/L
dan DIPA>

Tujuan

:

<Uraian mengenai reformulasi tujuan adanya output kegiatan setelah
dilaksanakan analisis gender. Dapat menggunakan hasil pada kolom 6
(enam) pada analisis GAP>

Analisis

:

Situasi

▪ <Uraian

ringkas

yang

menggambarkan

persoalan

yang

akan

ditangani/dilaksanakan oleh kegiatan yang menghasilkan output.
Uraian tersebut meliputi: data pembuka wawasan (data terpilah),
faktor kesenjangan, dan penyebab permaslahan kesenjangan gender>
▪ <Diusahakan terdapat data terpilah kuantitatif. Apabila tidak ada,
maka dapat menggunakan data kualitatif (dapat berupa “rumusan”
hasil dari FGD, Lokakarya, Evaluasi Pelatihan, dsb)
▪ <Output kegiatan yang dihasilkan mempunyai pengaruh kepada
kelompok sasaran>

Rencana Aksi:
<Rencana

aksi

komponen

input

langsung

mengubah

<Subouput

< Memuat informasi mengenai:

dipilih

hanya

/Komponen

Bagian/tahapan

yang

secara

Input>

output. Komponen input ini harus relevan

kondisi

pencapaian

suatu

dengan output kegiatan yang dihasilkan.

kearah kesetaraan gender. Tidak

Dan

semua

menangangi/mengurangi Permasalahan

komponen

input

dicantumkan>

diharapkan

kesenjangan

gender

dapat
yang

telah

diidentifikasi dalam analisis situasi>
Alokasi Anggaran Output Kegiatan
Dampak/Hasil Output Kegiatan

<Jumlah dana yang disiapkan>
<Kondisi yang diharapkan>
Sekretaris Badan/Kepala Pusdiklat/Kepala BDK,
....................................
NIP .............................
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sebagai berikut:

GENDER BUDGET STATEMENT TAHUN ANGGARAN 2019
(PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)
TAHUN ANGGARAN 2019
Kementerian Negara/Lembaga

: Kementerian Keuangan

Unit Organisasi

: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Unit Eselon II

: Pusdiklat PSDM

Program

Program Pendidikan dan Pelatihan Aparatur di Bidang Keuangan Negara

Kegiatan

Layanan

Beasiswa

Pascasarjana

di

Pusdiklat

PSDM

yang

memperhatikan kesetaraan gender
Output Kegiatan

Terwujudnya

sumber

daya

manusia

yang

berintegritas

dan

berkompetensi tinggi melalui pemberian beasiswa luar negeri kepada
pegawai Kementerian Keuangan yang memenuhi kualifikasi baik lakilaki maupun perempuan
Analisis Situasi

Dalam PMK Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
PMK Nomor 212/PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas PMK Nomor
234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan

disebutkan

bahwa

Pusat

Pendidikan

dan

Pelatihan

Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membina
pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi dan pengembangan
sumber daya manusia di bidang penjenjangan pangkat, kompetensi dan
kepemimpinan,

membina

penyelenggaraan

tes

kompetensi,

serta

melaksanakan pengelolaan beasiswa berdasarkan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh Kepala BPPK. Dalam melaksanakan tugasnya, Pusdiklat
Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi:
a. perencanaan

dan

penyusunan

program,

pengkajian

dan

pengembangan kurikulum, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kinerja

pendidikan,

pelatihan,

sertifikasi

kompetensi

dan

pengembangan sumber daya manusia di bidang penjenjangan
pangkat

dan

peningkatan

kompetensi,

serta

penyiapan

dan

pengembangan kompetensi tenaga pengajar;
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dan

penyusunan

program,

pengkajian

dan

pengembangan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja tes
kompetensi;
c. perencanaan, penyiapan dan pemantauan pelaksanaan program
beasiswa di dalam negeri dan luar negeri;
d. perencanaan

dan

penyusunan

program,

pengkajian

dan

pengembangan kurikulum, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan
kinerja pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi di bidang
kepemimpinan, serta penyiapan dan pengembangan kompetensi
tenaga pengajar; dan
e. pelaksanaan

urusan

tata

usaha,

keuangan,

rumah

tangga,

pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.
Kementerian Keuangan telah menyusun kamus kompetensi yang
telah disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi SDM yang ada pada
Kementerian Keuangan dimana kompetensi ini dapat diaplikasikan
untuk menggambarkan pengelompokkan pengetahuan, keahlian dan
perilaku yang berperan dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan
seseorang

dalam

globalisasi

pekerjaan.

menuntut

Perkembangan

Kementerian

teknologi

Keuangan

untuk

dan

arus

berupaya

menyesuaikan kualitas SDM sesuai dengan standar kompetensi yang
dibutuhkan agar SDM Kementerian Keuangan mampu menyesuaikan
diri dengan perkembangan yang ada.
BPPK selaku center of excellence di Kementerian Keuangan perlu
menetapkan

dan

merumuskan

langkah-langkah

strategis

pengembangan sumber daya manusia melalui pelaksanaan diklat yang
bersifat menunjang semua kebutuhan yang ada pada Kementerian
Keuangan, salah satunya adalah diklat yang dilaksanakan Pusdiklat
Pengembangan SDM. Kegiatan diklat yang diselenggarakan di Pusdiklat
Pengembangan SDM terdiri atas Diklat Kepemimpinan dan Manajemen
serta Pasca Sarjana.
Pada tahun 2018 Pusdiklat Pengembangan SDM melaksanakan
Program FETA Scholarship yang menggunakan sumber dana rupiah
murni, yang merupakan kegiatan utama Bidang Pengelolaan Beasiswa.
Sedangkan pendukung dari program beasiswa tersebut adalah Diklat
Persiapan ke Luar Negeri. Diklat persiapan ke luar negeri adalah
program diklat yang diselenggarakan oleh Pusdiklat Pengembangan
SDM bagi calon penerima beasiswa S2 program luar negeri dan program
linkage (pertautan). Tujuan diklat ini adalah untuk menyiapkan calon
penerima beasiswa sebelum mereka melaksanakan tugas belajar ke luar
negeri dalam rangka meningkatkan kompetensi bahasa inggris untuk
tujuan akademis, potensi akademik, dan kemampuan adaptasi dengan
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intensif dan seluruh calon peserta penerima beasiswa diasramakan
selama 4-5 bulan.
Dalam pelaksanaan kegiatan seleksi beasiswa ini, dari awal
pengumuman seleksi beasiswa dibuka sampai dengan tahap seleksi
akhir tidak ada diskriminasi untuk peserta. Tidak adanya kuota per unit
Eselon I yang boleh ikut maupun diterima, dan tidak ada batasan
peserta baik laki-laki maupun perempuan. Berikut adalah data
penerima beasiswa luar negeri PSDM.
Berikut data peserta penerima beasiswa luar negeri di Pusdiklat PSDM.
Tahap

L/P

2015

2016

2017

2018

Laki-laki

581

521

429

590

Perempuan

233

168

224

269

Laki-laki

48

32

43

47

Perempuan

16

11

11

20

Seleksi Administrasi

Penerima Beasiswa

Rencana Aksi

Komponen
Input

•

Penyelenggaraan Seleksi Program Gelar

•

Pelaksanaan Administrasi Program Beasiswa

•

Pelaksanaan Diklat Pre Departure Training

•

Pelaksanaan Diseminasi Tugas Akhir

•

Pelaksanaan Seminar Alumni

Alokasi Anggaran Output Kegiatan

Rp 58.398.269.000,00

Dampak/Hasil Output Kegiatan

Peningkatan kompetensi calon penerima beasiswa
khususnya

dalam

akademis,

potensi

bahasa

inggris

akademik,

untuk

dan

tujuan

kemampuan

adaptasi dengan budaya negara tujuan pendidikan.

Kepala Pusat,

Annies Said Basalamah
NIP ............
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Dalam menyusun data terpilah dan melakukan analisis yang baik
dan kuat harus didukung dengan Sumber Daya Manusia yang memahami
akan pentingnya data terpilah dan pengelolaan data. Sumber Daya
Manusia tersebut harus terampil dalam menyusun data terpilah dan
melakukan analisis gender. Untuk itu peningkatan kompetensi Sumber
Daya Manusia terkait implementasi pengarusutamaan gender harus
selalu dilakukan baik melalui Pelatihan, Sosialisasi, Lokakarya, Forum
Diskusi serta bentuk pembelajaran lainnya. Dalam hal ini BPPK tidak
hanya bertanggung jawab atas peningkatan kompetensi Sumber Daya
Manusia terkait pengarusutamaan gender untuk seluuruh BPPK, namun
juga bertanggung jawab atas seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
Untuk itu, BPPK memiliki tanggung jawab yang besar dalam menyediakan
platform

pelatihan

maupun

pembelajaran

lainnya

terkait

Pengarusutamaan Gender (PUG) untuk seluruh pegawai Kementerian
Keuangan.
C. Standar Pelayanan yang Responsif Gender

Dalam rangka memberikan kepastian pelayanan terhadap peserta
pendidikan,

pelatihan,

sertifikasi

kompetensi

keuangan

negara

di

lingkungan BPPK maka perlu dilakukan standardisasi pelayanan yang
sejalan dengan implementasi pengarusutamaan gender. Pelayanan yang
responsif gender di lingkungan BPPK mencakup segala pelayanan yang
dilakukan oleh panitia pelatihan termasuk dalam bentuk penyediaan sarana
dan prasarana yang mendukung peserta pelatihan dengan kondisi-kondisi
tertentu seperti disabilitas, lanjut usia, ibu hamil, ibu menyusui maupun
peserta sakit. Pelayanan Responsif Gender di lingkungan BPPK diantaranya
adalah:
1. Pembelajaran Responsif Gender
Pelatihan Responsif Gender diharapkan mampu menjadikan BPPK
sebagai tempat pendidikan dan pelatihan yang memiliki peran strategis
dalam menyiapkan sumber daya manusia Kementerian Keuangan melalui
pola-pola relasi sosial yang saling mendukung dan menguntungkan bagi
laki-laki dan perempuan apapun kondisinya. Pembelajaran responsif
gender adalah pembelajaran yang mana aspek akademik, aspek sosial,
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-39serta

aspek

sarana

penyelenggaraan

dan

prasarana

pelatihannya

fisik

maupun

memperhatikan

secara

lingkungan
seimbang

kebutuhan laki-laki dan perempuan apapun kondisi yang menyertainya.
Pada

pembelajaran

responsif

gender,

maka

program,

kurikulum,

pengajar, panitia penyelenggara, tenaga pendidikan/pelatihan, peserta
pelatihan, sistem informasi pembelajaran serta seluruh pegawai baik ASN
maupun non ASN di lingkungan tempat pembelajaran menyadari secara
penuh akan pentingnya keadilan dan kesetaraan gender sehingga
mempraktikkan tindakan-tindakan yang mendukung keadilan dan
kesetaraan gender. Yang dimaksud dengan kesetaraan gender dalam
pembelajaran di BPPK adalah situasi dan kondisi di mana semua manusia
bebas mengembangkan kemampuan dan kompetensi mereka secara
optimal tanpa dibatasi oleh stereotype dan kondisi-kondisi yang
menghambat. Seluruh penyelenggaraan pembelajaran di BPPK idealnya
telah menerapkan pembelajaran responsif gender baik pelatihan classical
maupun e-learning.
Selain hal tersebut di atas, BPPK juga dapat menyelenggarakan
pelatihan classical, e-learning, seminar, diskusi, open class atau bentuk
pembelajaran lainnya dengan tema khusus terkait pengarusutamaan
gender.

Badan

memasukkan

Pendidikan

tema-tema

dan

terkait

Pelatihan

Keuangan

pengarusutamaan

juga

gender

dapat
dalam

pelatihan-pelatihan yang telah ada seperti pada pelatihan Perencanaan
dan Penganggaran, Pelatihan Dasar, Pelatihan Kepemimpinan, Pelatihan
Manajemen

Pelatihan

serta

pelatihan-pelatihan

lainnya

yang

memungkinkan disisipi tema penagrusutaman gender.
2. Pelayanan Responsif Gender
Pelayanan Responsif Gender dimulai dari pemanggilan peserta
sampai dengan penyampaian sertifikat. Pelayanan yang dilakukan oleh
BPPK harus menerapkan secara penuh pentingnya keadilan dan
kesetaraan gender di mana kebutuhan laki-laki dan perempuan
diperhatikan secara seimbang apapun kondisi yang menyertainya.
Pelayanan Responsif Gender tersebut meliputi:
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1) BPPK melakukan pemanggilan peserta tanpa diskriminasi gender
kecuali untuk pelatihan yang membutuhkan persyaratan khusus.
2) BPPK menyediakan tools registrasi melalui aplikasi semantik atau
platform lainnya untuk peserta pelatihan yang memiliki kondisikondisi khusus dapat menyampaikan informasi kondisinya kepada
panitia. Kondisi khusus tersebut antara lain: ibu hamil, ibu
menyusui, mengidap penyakit tertentu, dan disabilitas.
3) Panitia penyelenggara melakukan rekapitulasi dan analisis atas
kondisi-kondisi

khusus

peserta

pelatihan

yang

memerlukan

pelayanan khusus/tambahan ketika peserta tersebut datang ke
tempat pelatihan.
4) Penyakit tertentu yang dapat dimasukkan ke dalam kondisi khusus
adalah

penyakit

yang

membutuhkan

penanganan

khusus,

pengobatan khusus atau menu konsumsi khusus. Peserta yang
mengidap

penyakit

tertentu

harus

dibuktikan

dengan

surat

keterangan dokter.
5) Peserta yang memiliki kondisi khusus tersebut wajib menyampaikan
informasi baik melalui aplikasi semantik atau platform lainnya.
6) Data registrasi peserta tersebut menjadi dasar panitia penyelenggara
untuk menyediakan pelayanan responsif gender.
7) Panitia melakukan konfirmasi kepada peserta pelatihan yang
membutuhkan pelayanan responsif gender.
b. Pelayanan Kelas dan Asrama
1) Pantia penyelenggaraan melakukan identifikasi atas rekapitulasi
data registrasi peserta yang membutuhkan pelayanan responsif
gender.
2) Panitia penyelenggaraan menyediakan pelayanan responsif gender
terhadap peserta yang memiliki kondisi-kondisi khusus.
3) Peserta pelatihan yang memiliki kondisi khusus diusahakan
ditempatkan pada kamar tidur lantai 1 (satu) dan memiliki jarak
terdekat dari ruang kelas/ujian.
4) Panitia penyelenggara dapat menyediakan pelayanan responsif
gender kepada peserta pelatihan berupa:
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ibu menyusui
(1) Peserta ibu menyusui diizinkan untuk membawa anak dan 1
(satu) pengasuh saat pelatihan.
(2) Ruangan ramah anak dan ruang laktasi wajib disediakan di
setiap penyelenggaraan pelatihan. Penyediaan ruangan ramah
anak dan ruang laktasi disesuaikan dengan peraturan terkait
standar sarana dan prasarana Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan.
(3) Pengasuh dan anak peserta diwajibkan menjaga ketertiban dan
mematuhi peraturan penyelenggaraan pelatihan.
(4) Untuk pelatihan yang menggunakan asrama internal dapat
diberikan kamar kepada anak peserta dan pengasuhnya.
Penyediaan kamar diberikan selama persediaan kamar tersedia.
(5) Apabila kamar tidak tersedia yang mengakibatkan panitia
penyelenggara tidak dapat memberikan pelayanan kamar di
lokasi pelatihan, maka panitia penyelenggara dapat memberikan
informasi tempat menginap di sekitar lokasi penyelenggaraan
pelatihan. Segala biaya yang timbul akibat hal tersebut
dibebankan pada peserta pelatihan.
(6) Panitia penyelenggara tidak menyediakan konsumsi bagi anak
dan pengasuhnya yang dibawa oleh peserta pelatihan.
(7) Untuk pelatihan yang diselenggarakan di asrama eksternal (di
luar asrama BPPK), panitia dapat membantu menyediakan
akomodasi (kamar dan konsumsi) bagi ibu menyusui yang
membawa anak dan pengasuhnya ke tempat pelatihan. Segala
biaya

yang

timbul

atas

penyediaan

akomodasi

tersebut

dibebankan pada peserta pelatihan.
(8) Untuk pelatihan yang diasramakan, ibu menyusui diberikan izin
tidak menginap kecuali untuk pelatihan yang diwajibkan
menginap.
b) Penyesuaian menu konsumsi bagi peserta pelatihan yang
mengidap penyakit tertentu
(1) Peserta pelatihan yang mengidap penyakit tertentu sesuai
dengan ketentuan di atas dan dibuktikan dengan surat

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

-42keterangan dokter, dapat diberikan pelayanan berupa menu
khusus.
(2) Menu khusus yang disediakan tersebut harga satuannya tidak
boleh melebihi Standar Biaya Masukan BPPK.
c) Pelayanan terhadap peserta yang mengalami sakit saat
pelatihan
(1) Pada setiap pelatihan panitia penyelenggara menyediakan obatobatan

umum

dan

pelayanan

dokter

dan/atau

petugas

paramedis lainnya.
(2) Untuk peserta pelatihan yang telah teridentifikasi dari awal
mengidap penyakit tertentu dapat dilakukan pemeriksaan ulang
oleh

dokter

dan/atau

petugas

paramedis

lainnya

yang

disediakan oleh panitia penyelenggara.
(3) Panitia penyelenggara menyediakan ambulance atau kendaraan
operasional yang disiagakan untuk membawa peserta yang
mengalami sakit dan butuh penanganan lebih lanjut ke
klinik/puskesmas/rumah sakit terdekat.
(4) Untuk

pelatihan-pelatihan

yang

kurikulumnya

terdapat

pelatihan fisik berat seperti Samapta, Latsar/Prajabatan dan
pelatihan lainnya yang sejenis, panitia penyelenggara wajib
menyediakan ambulance.
(5) Panitia penyelenggara dapat memberikan perlakuan khusus
kepada peserta pelatihan yang mengalami sakit saat pelatihan.
(6) Pelayanan kesehatan terhadap peserta yang mengalami sakit
saat pelatihan sesuai dengan SOP atau peraturan lainnya terkait
layanan kesehatan peserta pelatihan di lingkungan Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
d) Pemberian waktu istirahat tambahan untuk peserta dengan
kondisi khusus
(1) Peserta dengan kondisi sedang hamil, ibu menyusui, mengidap
penyakit tertentu, dan disabilitas dapat diberikan waktu
istirahat lebih lama dari peserta pelatihan dengan kondisi
normal yaitu 10 menit tambahan untuk istirahat coffee break
dan 15 menit tambahan untuk istirahat makan siang/malam.
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peserta dengan kondisi sedang hamil, ibu menyusui, mengidap
penyakit tertentu, dan disabilitas dapat memiliki waktu cukup
misalnya untuk menyusui, memerah ASI, ibadah, dan lain
sebagainya

karena

dimungkinkan

peserta

tersebut

membutuhkan waktu yang lebih lama dari pada peserta lainnya
karena kondisi-kondisi yang menyertainya.
5) Panitia penyelenggara pelatihan wajib menyediakan obat-obatan
umum, pembalut wanita, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya apabila
diperlukan, sebagai antisipasi keadaan darurat/mendadak apabila
peserta pelatihan belum atau lupa menyediakannya sendiri.
c. Evaluasi Pembelajaran
1) Penyelenggaraan ujian dilakukan dengan memperhatikan kondisi
peserta terutama peserta disabilitas dan peserta dengan kondisi
khusus lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, mengidap penyakit
tertentu, dan peserta yang mengalami sakit.
2) Panitia penyelenggara dapat menyediakan tools khusus evaluasi
penyelenggaraan bagi peserta disabilitas dan peserta dengan kondisi
khusus lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, mengidap penyakit
tertentu, dan peserta yang mengalami sakit. Hasil evaluasi ini akan
menjadi bahan masukan bagi BPPK untuk melakukan perbaikan
terkait pelayanan dan penyediaan sarana dan prasarana yang
responsif gender.
3) Pantia

penyelenggara

mendokumentasikan

dan

melaporkan

pelayanan responsif gender kepada Tim PUG di unit masing-masing.
D. Diversifikasi metode pembelajaran

Dalam rangka menciptakan pelatihan BPPK yang dapat dijangkau oleh
seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan peserta lain (non Kementerian
Keuangan) termasuk di dalamnya peserta disabilitas dan peserta dengan
kondisi khusus lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, mengidap penyakit
tertentu, dan peserta yang mengalami sakit, maka BPPK perlu melakukan
diversifikasi metode pembelajaran. Diversifikasi metode pembelajaran ini
dimaksudkan agar pembelajaran yang diselenggarakan oleh BPPK dapat
mudah diakses (accessable), relevan terhadap kebutuhan organisasi
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berdampak tinggi terhadap peningkatan kompetensi pegawai maupun
kinerja organisasi (impactfull). Diversifikasi metode pembelajaran dapat
berupa pelatihan digital maupun classical disesuaikan dengan kebutuhan
dan tujuan pelatihan itu sendiri.
IV.

PENYEBARLUASAN NILAI‐NILAI PUG
A. Peningkatan Pemahaman PUG bagi Pegawai di Lingkungan BPPK
Untuk meningkatkan pemahaman PUG di lingkungan BPPK, dapat
dilakukan dengan berbagai cara diantaranya adalah:
1. Melaksanakan knowledge sharing secara rutin terkait pemahaman PUG
di masing-masing unit kerja. Knowledge sharing bisa dilaksanakan
dengan pemaparan dari Tim Implementasi PUG di unit tersebut atau
mengundang narasumber dari luar atau oleh pejabat/pegawai yang telah
selesai mengikuti pelatihan terkait PUG.
2. Optimalisasi peran Duta PUG dalam memberikan pemahaman terhadap
nilai-nilai PUG kepada seluruh pegawai di lingkungan unitnya.
3. Sosialisasi

PUG

melalui

berbagai

media

misalnya

pembuatan

banner/brosur/flyer/papan informasi yang dipasang di tempat-tempat
strategis dan/atau dengan menggunakan Intranet BPPK.
4. Microlearning PUG dengan cara menyediakan materi pembelajaran terkait
PUG pada Kemenkeu Learning Center (KLC).
5. Memasukkan materi terkait PUG pada orientasi pegawai baru BPPK.
6. Menyelenggarakan
mengundang

kegiatan

seminar/pelatihan/advokasi

fasilitator/narasumber

PUG

(pakar

PUG

yang

PUG/praktisi

PUG/pejabat/akademisi).
7. Penyiapan tenaga pengajar untuk materi PUG dengan mengadakan
Training of Trainer untuk para Widyaiswara/Dosen/Pejabat Struktural
dengan

mengundang

narasumber

dari

para

pakar

PUG/praktisi

PUG/pejabat/akademisi sebagai bekal untuk menyampaikan materi
terkait PUG dalam pelatihan atau perkuliahan.
B. Peningkatan Pemahaman PUG bagi Stakeholders BPPK
Penyebarluasan

nilai‐nilai

PUG

merupakan

langkah

menuju

pemerintahan yang responsif gender. Penyebarluasan nilai‐nilai PUG oleh
BPPK merupakan proses aktif unit pada BPPK agar pengetahuan atas
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PUG

dipahami

oleh

stakeholders.

Dengan

demikian

maka

diharapkan akan tumbuh kepekaan stakeholders terhadap isu‐isu gender
yang berkembang di masyarakat sesuai dengan bidangnya. Cara-cara untuk
penyebarluasan nilai‐nilai PUG adalah melalui sosialisasi yang ditujukan
kepada stakeholders di BPPK yaitu:
1. Menyisipkan materi PUG dalam kurikulum pendidikan dan pelatihan
Materi-materi terkait PUG dapat disisipkan dalam pelaksanaan
pendidikan

dan

pelatihan,

misalnya

saat

ceramah

pembukaan/penutupan diklat, pada saat pengarahan program atau
memasukkan mata diklat PUG dalam pelatihan.
2. Pembekalan PUG kepada mahasiswa PKN STAN
Mengadakan kuliah umum terkait PUG untuk para mahasiswa dan
menyisipkan materi terkait PUG pada saat orientasi mahasiswa baru atau
pada saat perkuliahan. Narasumber bisa mendatangkan pakar gender
dari luar BPPK dan/atau dari Tim Pengarusutamaan Gender BPPK
dan/atau Dosen/Widyaiswara.
3. Seminar PUG/Open Class PUG
Melaksanakan seminar/open class yang dikhususkan untuk materi
PUG dengan mengundang mahasiswa, pegawai, dan/atau masyarakat.
4. Penyebarluasan materi PUG melalui Kemenkeu Learning Center (KLC) dan
Media Sosial BPPK.
V.

IMPLEMENTASI PUG BIDANG SARANA DAN PRASARANA
Untuk mendukung implementasi PUG di lingkungan BPPK, perlu
dilakukan standardisasi atas sarana dan prasana perkantoran yang
responsif

gender.

Demi

keadilan,

semua

sarana

dan

prasarana

perkantoran tersebut harus memperhatikan keadilan dan kesetaraan
gender. Beberapa fasilitas tersebut antara lain sebagai berikut:
A. Kamar Asrama Khusus
Asrama di lingkungan BPPK sebaiknya menyediakan minimal 1
(satu) kamar khusus yang ditujukan bagi orang yang berkebutuhan
khusus, seperti ibu hamil, ibu menyusui, mengidap penyakit tertentu,
dan disabilitas. Desain, luasan, dan fasilitas bagi kamar asrama khusus
tersebut paling kurang memenuhi standar sebagai berikut:
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-461. Kamar khusus ditempatkan pada lantai dasar atau area yang mudah
diakses;
2. Kamar khusus harus memiliki telepon internal;
3. Pintu masuk dan area sirkulasi di dalam kamar harus terasa lega
sehingga memudahkan ibu hamil dan pengguna kursi roda untuk
bergerak;
4. Penataan, bentuk furniture, serta perlengkapan bangunan di dalam
kamar, seperti tempat tidur, lemari, wastafel, dan stop kontak harus
didesain sedemikian rupa sehingga dapat dijangkau dengan mudah
oleh pengguna kursi roda; dan
5. Kamar mandi harus dilengkapi dengan peralatan keamanan, seperti
pegangan rambat pada dinding untuk memudahkan pergerakan
penyandang cacat.
6. Berikut ini adalah contoh layout kamar tidur asrama bagi orang
berkebutuhan khusus:
Total luas kamar ± 30 m2
Luas kamar mandi ± 4,6 m2
Luas kamar tidur ± 25 m2

Contoh denah kamar asrama khusus
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B. Ruang Laktasi
Setiap Tempat Kerja harus menyediakan sarana dan prasarana
ruang laktasi sesuai dengan standar minimal dan sesuai kebutuhan.
Persyaratan kesehatan ruang laktasi paling kurang memenuhi standar
sebagai berikut:
1. Tersedianya ruangan khusus dengan ukuran minimal 3x4 m2 dan/atau
disesuaikan dengan jumlah pekerja perempuan yang sedang menyusui;
2. Terdapat bilik tertutup atau sekat;
3. Ada pintu yang dapat dikunci, yang mudah dibuka/ditutup;
4. Stop kontak yang cukup banyak dan tersebar di tiap bilik;
5. Memiliki ventilasi dan sirkulasi udara yang cukup;
6. Bebas potensi bahaya di tempat kerja termasuk bebas polusi;
7. Lingkungan cukup tenang jauh dari kebisingan;
8. Penerangan dalam ruangan cukup dan tidak menyilaukan;
9. Kelembapan berkisar antara 30-50%, maksimum 60%; dan
10. Tersedia wastafel dengan air mengalir untuk cuci tangan dan mencuci
peralatan.
Peralatan ruang laktasi di Tempat Kerja sekurang-kurangnya terdiri
dari peralatan menyimpan ASI dan peralatan pendukung lainnya sesuai
standar.
a. Peralatan menyimpan ASI
1) lemari pendingin (refrigerator) untuk menyimpan ASI; dan
2) sterilizer botol ASI.
b. Peralatan pendukung lainnya
1) kursi dengan sandaran untuk ibu memerah ASI;
2) media edukasi tentang ASI dan inisiasi menyusui dini misal poster,
foto, leaflet, booklet, dan buku konseling menyusui;
3) tempat sampah dan penutup;
4) penyejuk ruangan (AC/Kipas angin);
5) nursing apron/kain pembatas/ krey untuk memerah ASI;
6) tisu/lap tangan; dan
7) bantal untuk menopang saat menyusui.
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Gambar Contoh Fasilitas Ruang Laktasi

C. Ruang Ramah Anak
Persyaratan dalam penyediaan ruang ramah anak paling kurang
memenuhi standar sebagai berikut:
1) Mempunyai ukuran minimal 3 x 3 m2;
2) Menggunakan penutup lantai dari bahan lentur dan lembut;
3) Menggunakan pagar pembatas pada area bermain yang terbuat dari
bahan yang aman bagi keselamatan anak‐anak;
4) Menyediakan aneka permainan anak yang disesuaikan dengan ukuran
ruang bermain;
5) Menyediakan aneka bahan bacaan anak;
6) Menyediakan kertas, pensil/pensil berwarna;
7) Menyediakan meja untuk menulis dan mewarnai;
8) Menyediakan locker;
9) Menyediakan ruang istirahat dan tempat tidur untuk anak;
10) Menyediakan lemari es; dan
11) Memastikan seluruh peralatan yang ada bersih/dibersihkan secara
rutin.

Gambar Contoh Fasilitas Ruang Ramah Anak
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Ruang pelayanan pelatihan merupakan ruang atau tempat yang
difungsikan untuk melayani kebutuhan peserta dan/atau pengajar dan
berlokasi relatif dekat atau terjangkau dengan ruang kelas. Fasilitas yang
terdapat dalam ruang atau tempat pelayanan pelatihan paling kurang
memenuhi standar sebagai berikut:
1. Meja dan kursi;
2. Telepon;
3. Meja receptionist/piket;
4. Papan Informasi/LCD display;
5. Komputer;
6. Printer multifungsi
7. Papan nama/keterangan ruangan
8. Peta ruangan dan penanda evakuasi;
9. Kotak saran;
10. Pengharum ruangan otomatis;
11. Papan nama petugas piket harian;
12. Jam dinding;
13. Tempat sampah tertutup;
14. Kalender;
15. Jaringan intranet/internet;
16. Lampu.
E. Toilet Terpisah dan Toilet Disabilitas paling kurang memenuhi standar
sebagai berikut:
1. Toilet wanita terpisah dengan toilet untuk pria dan memiliki papan
penanda jenis kelamin;
2. Disediakan pembalut, tempat pembuangan pembalut, atau sanitary
bag (plastik pembungkus) pada toilet wanita;
3. Lantai toilet hendaknya selalu bersih dan tidak ada genangan air.
4. Tersedia air bersih dan sabun;
5. Toilet harus dibersihkan secara teratur;
6. Memiliki penanggung jawab khusus;
7. Tidak ada kotoran, serangga, kecoa dan tikus di toilet;
8. Bila ada kerusakan segera diperbaiki;
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-509. Bila bangunan baru atau bangunan lama yang akan merencanakan
renovasi kamar mandi/toilet, dihimbau untuk merencanakan desain
toilet yang mudah perawatannya;
10. Menyediakan

akses

ventilasi

yang

cukup

untuk

memberikan

penerangan yang alami;
11. Memiliki program pembersihan lengkap secara rutin;
12. Bila menjalin kerjasama dengan pihak ketiga dalam penyediaan jasa
pelayanan untuk perawatan ruang kamar mandi/toilet maka
dihimbau untuk memilih dan menunjuk penyedia jasa yang
mempunyai reputasi dalam hal higiene dan sanitasi toilet;
13. Melakukan proses pemilihan penyedia jasa higiene system sesuai
peraturan yang berlaku, termasuk pengecekan teknis dan lokasi calon
penyedia; dan
14. Memiliki media kampanye dan kegiatan sosialisasi untuk penggunaan
toilet.
Rasio Jumlah Toilet dan Peturasan dengan Jumlah Tenaga Kerja:
Tabel Toilet Pria
No
1
2
3

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Jumlah

Pekerja

Kamar Mandi

Jamban

Peturasan

Wastafel

s.d 25
26 – 50
51 – 100

Setiap

1
2
3

1
2
3
penambahan

2
(Urinal)
3
5
40‐100 pekerja

2
3
5
harus

ditambahkan satu kamar mandi, satu jamban,
dan satu peturasan
Tabel Toilet Wanita
NO
1
2
3
4
5
6

Jumlah

Jumlah Kamar

Jumlah

Pekerja

Mandi

Jamban

s.d. 20
21 – 40
41 – 70
71 – 100
101 – 140
141 – 180

Jumlah Wastafel

1
1
2
2
2
3
3
3
5
4
4
6
5
5
7
6
6
8
Setiap penambahan 40‐100 pekerja harus
ditambahkan satu kamar mandi, satu jamban,
dan satu Westafel.
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Pegangan Rambat Toilet Penyandang Disabilitas

Pintu toilet disabilitas dengan
material daun pintu dari logam

Pintu toilet disabilitas dengan
material daun pintu dari kaca
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Pendekatan diagonal/samping

Perletakan bak cuci tangan harus mudah diakses
oleh pengguna kursi roda

F. Ramp
Untuk bangunan kantor yang terdapat beda tinggi, perlu untuk
disediakan ramp. Persyaratan teknis ramp paling kurang memenuhi
standar sebagai berikut:
1. Ramp

untuk

Pengguna

Bangunan

Gedung

dan

Pengunjung

Bangunan Gedung di dalam Bangunan Gedung paling besar harus
memiliki kelandaian 60°, atau perbandingan antara tinggi dan
kemiringan 1:10 sedangkan Ramp di luar Bangunan Gedung harus
paling besar memiliki kelandaian 50° atau perbandingan antara tinggi
dan kemiringan 1:12;
2. Lebar efektif Ramp tidak boleh kurang dari 95 cm tanpa tepi
pengaman/kanstin

(low

curb)

dan

120

cm

dengan

tepi

pengaman/kanstin (low curb);
3. Tepi pengaman (kanstin/low curb) paling rendah memiliki ketinggian
10 cm yang berfungsi sebagai pemandu arah bagi penyandang
disabilitas netra dan penahan roda kursi roda agar tidak terperosok
keluar Ramp;
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-534. Permukaan datar awalan dan akhiran Ramp harus bertekstur, tidak
licin, dilengkapi dengan ubin peringatan dan paling sedikit memiliki
panjang permukaan yang sama dengan lebar Ramp yaitu 120 cm;
5. Awalan/akhiran

Ramp

tidak disarankan

berhadapan

langsung

dengan pintu masuk/keluar Bangunan Gedung;
6. Setiap Ramp dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi
dengan permukaan datar (bordes) sebagai tempat beristirahat;
7. Ramp harus dilengkapi dengan 2 lapis Pegangan Rambat (handrail)
yang menerus di kedua sisi dengan ketinggian 65 cm untuk anak‐
anak dan 80 cm untuk orang dewasa;
8. Pegangan Rambat (handrail) harus memenuhi standar ergonomis
yang aman

dan nyaman untuk

digenggam

serta

bebas

dari

permukaan tajam dan kasar;
9. Dalam hal Pegangan Rambat (handrail) dipasang berhimpitan dengan
bidang dinding, jarak bebas antara dinding dengan Pegangan Rambat
paling sedikit 5 cm;
10. Ramp dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan
Pegangan Rambat (handrail) tambahan di bagian tengah Ramp;

Contoh Bentuk Ramp
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Varian Bentuk Ramp

Contoh Ramp pada koridor

G. Tangga
Persyaratan teknis tangga paling kurang memenuhi standar sebagai
berikut:
1. Penempatan

tangga

harus

memperhatikan

jarak

koridor

dan

kompartemen antar ruang;
2. Jika disediakan lebih dari 1 tangga, maka jarak antar tangga
diperhitungkan sesuai dengan jumlah Pengguna Bangunan Gedung
dan Pengunjung Bangunan Gedung paling jauh 40 m;
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-553. Tinggi anak tangga (optride/riser) tidak lebih dari 18 cm dan tidak
kurang dari 15 cm;
4. Lebar anak tangga (antride/tread) paling sedikit 30 cm;
5. Tangga dengan anak tangga yang terbuka (open riser) tidak disarankan
untuk digunakan;
6. Anak tangga menggunakan material yang tidak licin dan pada bagian
tepinya diberi material anti slip (step nosing);
7. Kemiringan tangga tidak melebihi sudut 350;
8. Tangga dilengkapi dengan Pegangan Rambat (handrail) yang menerus
dan pagar tangga untuk keselamatan dan pada tiap bagian ujung
(puncak dan bagian bawah) Pegangan Rambat dilebihkan paling
sedikit 30 cm;
9. Pegangan rambat (handrail) harus memenuhi standar ergonomis yang
aman, nyaman untuk digenggam dan bebas dari permukaan tajam
dan kasar;
10. Tangga yang berhimpitan dengan dinding harus dilengkapi dengan 2
(dua) lapis Pegangan Rambat (handrail) dengan ketinggian 65 cm ‐ 80
cm yang menerus paling sedikit pada 1 (satu) sisi dinding;
11. Jarak bebas antara dinding dengan Pegangan Rambat pada tangga
yang berhimpitan dengan dinding paling besar 8 cm;
12. Tangga dengan lebar lebih dari 220 cm harus dilengkapi dengan
Pegangan Rambat tambahan di bagian tengah tangga;
13. Tangga yang berfungsi sebagai koridor di antara tempat duduk
misalnya

pada

gedung

pertunjukan

tidak

berlaku

keharusan

menyediakan Pegangan Rambat (handrail);
14. Tangga

pada

Bangunan

Gedung

yang

juga

digunakan

oleh

penyandang disabilitas netra harus dilengkapi dengan penanda huruf
braille pada sisi atas Pegangan rambat yang diletakkan paling sedikit
pada kedua ujung Pegangan Rambat untuk menunjukkan posisi dan
arah tangga;
15. Bentuk profil Pegangan Rambat (handrail) harus mudah digenggam
dengan diameter penampang paling sedikit 5 cm;
16. Pada setiap ketinggian tertentu tangga harus dilengkapi dengan
bordes (landing) sebagai tempat beristirahat;
17. Jumlah anak tangga sampai dengan bordes (landing) paling banyak 12
anak tangga;

http://jdih.bppk.kemenkeu.go.id

-5618. Setiap sisi tangga yang tidak dibatasi oleh dinding harus diberi pagar
tangga (baluster);
19. Pagar tangga (baluster) yang terdiri dari kisi‐kisi harus dibuat cukup
rapat untuk menghindari risiko kecelakaan terutama pada anak‐anak;
20. Tangga

perlu

diberikan

pencahayaan/iluminasi

artifisial

yang

memadai untuk keselamatan dan kenyamanan pengguna dan
pengunjung
dipergunakan

Bangunan
sebagai

Gedung,
area

terutama

sirkulasi

pada

publik

tangga

dengan

yang

tingkat

pencahayaan/iluminasi paling sedikit 100 lux; dan
21. Tangga perlu dilengkapi dengan pencahayaan/iluminasi darurat
artifisial

dengan tingkat pencahayaan/iluminasi

0,2 lux atau

menggunakan lapisan photoluminescent untuk menandai jalur

min 65 cm

evakuasi.

Detail tangga yang direkomendasikan

Contoh penerapan pagar tangga pada sisi tangga yang tidak dibatasi oleh dinding
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Pegangan rambat (handrail) yang direkomendasikan

Potongan horizontal tangga yang direkomendasikan

Anak tangga yang direkomendasikan
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Akhir anak tangga yang menempel dengan dinding harus sejajar dengan dinding untuk
mengurangi risiko kecelakaan

Tangga yang dilengkapi dengan huruf braille di sisi atas pegangan rambatan pada interval
tertentu yang menunjukkan posisi anak tangga

Profil pegangan rambatan untuk
tangga yang tidak menempel
pada dinding

Detail pegangan rambatan
untuk dinding

H. Parkir Prioritas Disabilitas/Lansia/Wanita Hamil
Persyaratan teknis Parkir Prioritas paling kurang memenuhi standar
sebagai berikut:
1. Tempat

parkir

prioritas

ditujukan

untuk

penyandang

disabilitas/lansia/wanita hamil;
2. Tempat parkir prioritas harus diletakkan pada jalur terdekat dengan
bangunan gedung/fasilitas yang dituju dengan jarak paling jauh
60 meter dari pintu masuk;
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-593. Tempat parkir prioritas harus memiliki ruang bebas yang cukup bagi
pengguna kursi roda keluar/masuk kendaraannya;
4. Tempat

parkir

prioritas

diberikan

simbol

parkir

khusus

disabilitas/lansia/wanita hamil dengan warna yang kontras dan
rambu untuk membedakannya dengan tempat parkir umum;
5. Tempat parkir prioritas memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal
dan 620 cm untuk parkir ganda serta terhubung dengan ramp atau
jalan menuju bangunan gedung atau fasilitas lainnya;
6. Tempat parkir prioritas diletakkan pada permukaan datar dengan
kelandaian paling besar 20°;
7. Tempat parkir prioritas disediakan dengan ketentuan:
Tabel Kesediaan Parkir
Jumlah Tempat Parkir

Jumlah Tempat parkir prioritas

Yang Tersedia
1 – 25
26 – 50
51 – 75
76 – 100
101 – 150
151 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
501 – 1000
1001 - dst

disabilitas/lansia/wanita hamil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2% dari total
20 (+1 untuk setiap ratusan)

Contoh simbol parkir prioritas

I. Ruang Ibadah
Ruang ibadah adalah sebuah tempat yang digunakan oleh umat
beragama untuk beribadah menurut ajaran agama atau kepercayaan
mereka masing-masing. Ruang ibadah dapat berupa mushola, masjid
atau praying room.
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Persyaratan teknis sarana dan prasarana perpustakaan paling
kurang memenuhi standar sebagai berikut:
1. Koleksi pustaka yang relevan;
2. Komputer administrasi;
3. Komputer pengunjung;
4. Meja dan kursi baca;
5. Lemari/rak buku;
6. Lemari penyimpanan;
7. Area baca;
8. Area pustakawan;
9. Aplikasi perpustakaan dilengkapi dengan barcode scanner;
10. Papan nama/keterangan ruangan;
11. Pendingin ruangan;
12. Pengharum ruangan otomatis;
13. Jam dinding;
14. Tempat sampah tertutup;
15. Kalender;
16. Stop kontak portable;
17. Jaringan intranet/internet; dan
18. Lampu.
K. Sarana dan Prasarana Kesehatan
Persyaratan teknis sarana dan prasarana kesehatan paling kurang
memenuhi standar sebagai berikut:
1. Ranjang pasien;
2. Meja dan kursi dokter dan pasien;
3. Lemari obat;
4. Alat pengukur berat dan tinggi badan;
5. Tabung oksigen;
6. Wastafel;
7. Perlengkapan K3; dan
8. Obat-obatan.
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Persyaratan teknis sarana dan prasarana oleh raga paling kurang
memenuhi standar tersedianya sarana dan prasarana olah raga luar
ruangan dan dalam ruangan.
M. Hiburan
Persyaratan teknis sarana dan prasarana hiburan paling kurang
memenuhi standar sebagai berikut:
1. Terdapat pojok musik;
2. Tempat duduk; dan
3. Televisi dengan saluran berbayar.
N. Ruang Konseling
Ruang konseling merupakan ruangan yang diperuntukkan untuk
proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung
maupun tidak langsung dalam rangka untuk membantu konseli agar
dapat

mengembangkan

potensi

dirinya

atau

pun

memecahkan

permasalahan yang dialaminya.
Persyaratan teknis ruang konseling paling kurang memenuhi
standar sebagai berikut:
1. Meja;
2. Kursi;
3. Dispenser;
4. AC/Pendingin ruangan; dan
5. Pojok kudapan.
O. Denah Gedung
Denah adalah sebuah peta dalam ukuran minimalis (kecil) yang
menggambarkan suatu lokasi, tempat atau bangunan secara spesifik.
Denah dibuat guna memberikan kemudahaan bagi penggunanya untuk
melacak atau mengetahui sebuah lokasi. Dalam denah juga terdapat
jalur evakuasi dan lokasi titik kumpul untuk kondisi darurat/bahaya.
Denah berfungsi untuk:
1. Memudahkan dalam mencari lokasi;
2. Meminimalisir kebingunan;
3. Menunjukkan arah menuju suatu tempat; dan
4. Menunjukkan posisi seseorang saat ini.
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PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN IMPLEMENTASI PUG
1. Pemantauan implementasi PUG merupakan kegiatan kontinu untuk
menilai pelaksanaan suatu rencana kegiatan/kebijakan responsif gender,
mengidentifikasi

serta

mengantisipasi

permasalahan

yang

timbul

dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan pencegahan sedini
mungkin.
2. Data hasil pemantauan digunakan sebagai masukan dalam kegiatan
evaluasi implementasi PUG.
3. Evaluasi

implementasi

PUG

merupakan

kegiatan

untuk

menilai

pencapaian sasaran sumber daya yang digunakan, berdasarkan indikator
dan sasaran kinerja keluaran dalam suatu program/kebijakan/kegiatan
responsif gender.
4. Evaluasi implementasi PUG dilakukan mulai dari tahap awal yaitu
membangun komitmen awal implementasi PUG, perencanaan dan
penganggaran

responsif

gender,

pelaksanaan

program/kebijakan/kegiatan dalam rangka implementasi PUG, serta
upaya penguatan internal dan penyebarluasan nilai-nilai PUG yang telah
dilaksanakan.
5. Fokus kegiatan evaluasi implementasi PUG dilakukan pada dokumendokumen terkait implementasi tujuh prasyarat PUG yaitu:
a. Komitmen politik dan pimpinan
Dituangkan dalam bentuk rencana strategis, rencana kerja, atau
Keputusan Pimpinan Unit terkait implementasi PUG.
b. Kebijakan responsif gender
Dituangkan dalam bentuk peraturan, keputusan, strategi, program,
panduan, petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis, dan lain sebagainya.
c. Kelembagaan
Adanya Kelompok Kerja/Tim Implementasi PUG beserta rencana kerja,
duta PUG, sekretariat Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif
Gender (PPRG) dan/atau lainnya.
d. Sumber daya
Adanya sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan,
dan keterampilan analisis gender, media penguatan internal dan
penyebarluasan nilai-nilai PUG, sumber daya anggaran responsif
gender

(dievaluasi

menggunakan

dokumen

Rencana

Kerja
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Kerja/KAK), serta sarana dan prasarana responsif gender.
e. Data terpilah
Data kuantitatif menurut jenis kelamin, status, kondisi, wilayah, dan
kategori lain yang mendukung di seluruh bidang pembangunan.
f. Alat analisis
Adanya

alat

analisis

untuk

perencanaan,

penganggaran,

serta

monitoring dan evaluasi dalam implementasi PUG.
g. Partisipasi Masyarakat.
Adanya keterlibatan dan peran masyarakat dalam implementasi PUG,
diwujudkan dalam bentuk forum komunikasi dengan para pakar
gender atau organisasi yang terkait dalam implementasi PUG,
stakeholder, dan/atau masyarakat.
6. Hasil evaluasi digunakan oleh para pengambil kebijakan lingkup BPPK
sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan selanjutnya.
7. Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan
a. Pemantauan dan evaluasi implementasi PUG dilakukan secara berkala
setiap tahun oleh Kelompok Kerja/Tim Implementasi PUG pada masingmasing Balai Diklat Keuangan/Kepemimpinan, Pusdiklat, PKN STAN,
dan Sekretariat Badan.
b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi menggunakan metode berupa
observasi langsung, pengisian kuesioner, wawancara dan/atau melalui
Forum Group Discussion (FGD).
c. Kelompok Kerja/Tim Implementasi PUG masing-masing Balai Diklat
Keuangan/Kepemimpinan, Pusdiklat, PKN STAN, dan Sekretariat
Badan menyusun laporan terkait capaian kegiatan serta hasil
pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau
sewaktu-waktu apabila diminta dan menyampaikannya kepada Kepala
BPPK yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Badan c.q. Bagian
Kepegawaian untuk menjadi bahan masukan dalam penyusunan
kebijakan, program, dan kegiatan pengarusutamaan gender.
8. Struktur Laporan Implementasi PUG
Laporan Implementasi PUG paling sedikit memuat informasi sebagai
berikut:
a. Capaian atas program/kebijakan/kegiatan implementasi PUG sesuai
dengan panduan dalam Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan ini;
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c. Hambatan yang dihadapi dalam implementasi PUG di unit;
d. Program/Kebijakan/Kegiatan Unggulan PUG di unit.
9. Indikator Pemantauan dan Evaluasi
Indikator
gender

keberhasilan

merupakan

suatu

dalam

implementasi

besaran

atau

pengarusutamaan

ukuran

yang

dapat

menggambarkan hal-hal berikut:
a. terpenuhinya 7 (tujuh) prasyarat pengarusutamaan gender yaitu
komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat
analisis, dan dukungan masyarakat;
b. lebih terbukanya akses bagi semua penerima manfaat terhadap sumber
daya antara lain meliputi teknologi, informasi, pengetahuan, modal
kerja, dan lain-lain;
c. meningkatnya peluang dan partisipasi yang dimiliki penerima manfaat
untuk bekerja dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan;
d. terbukanya peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi
kontrol atas sumber daya dan pengambilan keputusan;
e. besarnya manfaat yang dinikmati oleh penerima manfaat dalam sebuah
kebijakan/program/kegiatan;
f. tidak adanya kebijakan yang diskriminatif dalam pelaksanaan program
dan kegiatan pembangunan; dan
g. terpenuhinya fasilitas untuk kebutuhan praktis gender, misal: nursery
room, fasilitas ramah anak, dan fasilitas khusus untuk orang dengan
kebutuhan khusus/disabilitas.
KEPALA BADAN PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGAN,
ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretaris Badan
u.b.
Kepala Bagian Umum
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