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MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 
REPUBLIK INDONESIA

SAMBUTAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN 
ANAK  REPUBLIK INDONESIA

 Pada kesempatan ini, kami mengucapkan puja-puji dan syukur 

kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya, 

kini telah terbit Modul Penguatan Kapasitas Anggota Legislatif (Aleg). 

Atas kerjasama Deputi Kesetaraan Gender dengan Lembaga Kajian 

dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (LKPPM) dengan sega-

la usahanya secara konsepsional dan terencana telah menyelesaikan 

penyusunan Modul Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legis-

latif terpilih pada Pemilu 2019. Modul ini memberikan panduan bagi 

perempuan dan anggota legislatif lain yang membutuhkan untuk mel-

aksanakan tugas dan fungsi anggota dewan guna melaksanakan aman-

ah rakyat.

 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklar-

asikan pembangunan berkelanjutan (Sustainability Development 

Goals/SDGs) pengganti agenda Milenium Development Goals/MDGs 

dan sekaligus mengagendakan planet 50:50 gender equality pada tahun 

2030. Hal ini memanggil kepedulian anggota legislatif pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota memiliki peran strategis terutama dalam mem-
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buat kebijakan legislasi, pengawasan dan budgeting yang mendukung 

terwujudnya Planet 50:50 gender equality tahun 2030. Berbagai kebi-

jakan tersebut dalam upayanya mewujudkan keadilan dan kesetaraan 

gender di berbagai bidang pembangunan.

 Pada kenyataannya di Indonesia masih terjadi kesenjangan 

gender. Di bidang politik, tampak pada hasil pemilu legislatif  tahun 

2014 menghasilkan keterwakilan perempuan 17,32% Dewan Perwak-

ilan Rakyat (DPR), 25,76% Dewan Perwakilan Daerah (DPD), 16,15% 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, dan 14,15% Dewan Per-

wakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota. Perempuan di Eksekutif ta-

hun 2018: 23,5% Menteri, 2,94% Gubernur, 8,82% Wakil Gubernur, 

11,06 % Bupati/Walikota, 8,89 % Wakil Bupati/Wakil Walikota. Per-

empuan di Yudikatif dan Lembaga Negara lainnya: 10% Hakim Agung, 

Mahkamah Agung; 20% Komisi Pemberantasan Korupsi; 0% Komi-

si Yudisial; 14% Komisi Pemilihan Umum. Bagi perempuan Anggota 

Legislatif pusat,  provinsi maupun kabupaten/kota  dapat berperan ak-

tif  dalam mengatasi permasalahan perempuan dan anak, seperti ke-

kerasan terhadap perempuan dan anak, perdagangan perempuan dan 

anak, kemiskinan dan keterbelakangan Perempuan.

 Pada era demokrasi dewasa ini, negara telah memberikan 

ruang aksesibilitas yang luas bagi perempuan untuk menjadi pem-

impin di berbagai posisi pengambilan keputusan baik di pemerinta-

han maupun kemasyarakatan. Agar perempuan memiliki kemampuan 

politik yang memadai, maka Kementerian PP-PA berupaya memfasili-

tasi untuk melakukan pendidikan politik bagi perempuan baik di desa 

maupun di perkotaan, baik perempuan yang terhimpun dalam lem-

baga masyarakat maupun perempuan kader partai politik. Bagi Per-

empuan di perdesaan disediakan modul sekaligus diberikan pelatihan 
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kepemimpinan perempuan perdesaan, perempuan di lembaga mas-

yarakat disediakan modul dan diberikan pelatihan politik kebangsaan 

perspektif gender; bagi perempuan tokoh politik dan masyarakat yang 

mumpuni disediakan modul dan diberikan pelatihan kepemimpinan 

perempuan potensial bakal calon kepala daerah;  perempuan kader 

partai politik disediakan modul dan diberikan pelatihan calon legis-

latif agar mampu meraih kursi dewan pada Pemilu 2019. Selain itu, 

Kementerian PP-PA menyediakan modul dan pelatihan penguatan 

partisipasi perempuan bela negara.

 Modul Penguatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif 

terpilih pada Pemilu 2019 dapat menjadi wahana pembelajaran poli-

tik guna meningkatkan kualitas diri dalam melaksanakan tugas fung-

si legislasi, pengawasan dan budgeting yang responsif gender guna 

mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang pem-

bangunan. Pelatihan penguatan kapasitas kepemimpinan perempuan 

Anggota Legislatif di pusat dan di berbagai daerah bertujuan untuk 

meningkatkan kualitas perempuan yang memiliki kepercayaan diri 

yang tinggi dalam melaksanakan tugas legislasi, pengawasan serta 

penganggaran.  Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak 

yang turut aktif dalam penyusunan modul ini, semoga modul ini ber-

manfaat bagi perempuan anggota legislatif pusat dan daerah.

           Jakarta,      Desember 2018

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 

Republik Indonesia

ttd

Yohana Susana Yembise
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 Puja dan puji syukur senantiasa kami persembahkan kepada 
Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-
Nya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 
cq Deputi Kesetaraan Gender dapat menyusun Modul Penguatan 
Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif (Aleg). Penyusunan Modul 
ini adalah bagian dari upaya dan langkah strategis Deputi Kesetaraan 
Gender untuk memenuhi kebutuhan tugas dan fungsi anggota legis-
latif dan menjawab tantangan yang dihadapi oleh perempuan dalam 
menyiapkan dirinya menjadi anggota legislatif pusat dan daerah. 

 Pada pemilu legislatif 2019, semua partai politik di tingkat na-
sional, provinsi dan kabupaten/kota telah memiliki komitmen dalam 
pencalonan 30 persen perempuan di daftar calon Legislatif di setiap 
daerah pemilihan. Seiring dengan meningkatnya jumlah perempuan 
calon legislatif yang berdampak pada tingkat keterpilihan perempuan 
menjadi anggota legislatif, maka  salah satu upaya Kementerian Pem-
berdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak membuat Modul Pen-
guatan Kapasitas Perempuan Anggota Legislatif Perempuan terpilih 
pada Pemilu 2019. Penguatan kapasitas perempuan anggota legislatif 
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tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengetahuan dan ke-
trampilan politik dalam melaksanakan tugas legislasi, pengawasan dan 
penganggaran yang responsif pada keadilan secara inklusif.

 Modul pelatihan ini terdiri dari lima bagian yaitu: (1) Gen-
der dalam Parlemen; (2) Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Pers-
pektif Gender; (3) Parlemen dan Fungsi Pengawasan dalam Perspektif 
Gender; (4) Menjalankan Fungsi Anggaran yang Responsif Gender; 
(5) Pelatihan Komunikasi Politik dan Isu Perempuan dan Anak untuk 
Anggota DPR; (6) Kemitraan Parlemen Berspektif Gender; (7) Peran 
Legislatif dalam Mendorong Perubahan Tata Kelola Pemerintahan un-
tuk Mendukung Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

 Modul tersebut dapat disusun atas kerjasama Deputi Kese-
taraan Gender dengan Lembaga Kajian dan Pengembangan Partisipasi 
Masyarakat (LKPPM)  dan sekaligus kami mengucapkan terima kasih 
kepada semua pihak ikut serta aktif dalam memberikan kontribusi 
pengetahuan dan pengalamannya yang dapat memperkaya pengeta-
huan dan perbendaharaan narasi dalam Modul Penguatan Kapasitas 
Perempuan Anggota Legislatif terpilih pada Pemilu 2019. Semoga 
modul pelatihan ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin oleh perem-
puan anggota legislatif  dan pihak lain yang membutuhkannya. 

 Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menerima amal iba-
dah yang tulus bagi para pihak yang ikut serta aktif dalam penyusunan 
modul ini.  Terima Kasih.

Deputi Kesetaraan Gender,

ttd

Ir. Agustina Erni, M.Sc
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 SAMBUTAN

LEMBAGA KAJIAN DAN PENGEMBANGAN PARTISIPASI 
MASYARAKAT (LKPPM)

 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan, YME 

atas limpahan rahmat dan hidayatNya sehingga penulisan Modul 

Pembekalan untuk anggota legislatif perempuan hasil Pemilu 2019 ini 

dapat terselesaikan dengan lancar tanpa aral melintang yang berarti. 

Sholawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita 

Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk umatnya 

yang mendapatkan safaatnya kelak dihari akhir nanti, Amien.

 Sebagai bagian dari proses pembuatan modul ini, kami ten-

tu merasa bangga dan memberikan apresiasi yang setinggi-tinggin-

ya kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindun-

gan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA) yang berinisiatif untuk 

membuat modul pelatihan bagi anggota legislative perempuan hasil 

Pemilu 2019 ini. Modul ini merupakan bagian penting dari pening-

katan kualitas perempuan di bidang politik, khususnya mereka yang 

duduk sebagai Anggota Legislatif dari hasil Pemilu 2019 yang baru 

saja kita lalui bersama. 

 Berdsasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah 

penduduk Indonesia tahun 2017 mencapai 261 juta jiwa, setengahnya 

adalah jumlah penduduk perempuan. Separoh jumlah penduduk In-

donesia ini menandakan bahwa pembangunan di Indonesia haruslah 

melibatkan perempuan sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. 

Apabila pembangunan di Indonesia tidak melibatkan perempuan da-



xii xiii

lam seluruh tahapannya, maka tidak dapat dikatakan bahwa pemban-

gunan tersebut dikatakan berhasil. 

 Faktanya, perempuan masih tertinggal diberbagai bidang pem-

bangunan yang mempengaruhi produktivitas nasional. Ketertinggalan 

perempuan diberbagai bidang pembagunan terjadi merata di seluruh 

negara dari berbagai kawasan di dunia, yang mendorong Sidang Umum 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendeklarasikan pembangunan 

berkelanjutan (Sustainability Development Goals/SDGs) penggan-

ti agenda Milenium Development Goals/MDGs dan sekaligus men-

gagendakan planet 50:50 gender equality pada tahun 2030. Agenda ker-

ja PBB tentang SDGs tersebut sebagai upaya mewujudkan keadilan dan 

kesetaraan gender di seluruh negara di dunia. 

 Berangkat dari kondisi diatas, keberadaan perempuan di 

lembaga legislatif hasil Pemilu 2019 ini sangat strategis dalam beber-

apa hal. Pertama, sebagai bentuk dukungan moral dan teknis kepa-

da mereka kaum perempuan yang saat ini sedang duduk di lemba-

ga legislatif dalam rangka untuk terus mendarmabaktikan kiprahnya 

melalui jalaur politik di parlemen. Kedua, sebagai bentuk pengawalan 

dan pendampingan agar produk-produk kebijakan (legislasi, pen-

gawasan, dan penganggaran) yang dihasilkan oleh perempuan yang 

duduk di lembaga legislatif senantiasa dapat sinergis dengan program 

dan komitmen nasional dan global dalam rangka mewujudkan planet 

50:50 gender equality pada tahun 2030. Ketiga, sebagai pengingat agar 

perempuan-perempuan yang duduk di lembaga legislatif hasil Pemi-

lu 2019 ini senantiasa ingat dan komitmen pada pembangunan yang 

berkeadilan dan berkesetaraan gender.
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 Akhirnya, kami dari LKPPM selaku lembaga yang konsen dan 

komitmen pada program-program pemberdayaan, partisipasi dan 

pembangunan masyarakat yang berkeadilan mengucapkan terimkasih 

kepada KemenPPPA RI karena dilibatkan dan menjadi bagian dari 

pembuatan Modul Pelatihan untuk perempuan anggota legislatif hasil 

Pemilu 2019 ini. Semoga, ikhtiarkan dan kerja keras semua pihak yang 

terlibat dalam pembuatan modul ini senantiasa mendapatkan barokah 

dari Tuhan YME atas dedikasi sumbangsihnya. Amien 

Wassalamu’alaikum Salam Wr. Wb

             Jakarta, 5 Desember 2018 

ttd

Ahmad Rouf 
Direktur Eksekutif LKKPM
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1	
	

GENDER DALAM PARLEMEN 

INTISARI 

MODUL 

Modul ini berisi materi tentang gender dan 

parlemen mulai dari konsep gender, 

pengarusutamaan gender dan pentingnya 

anggota dewan memahami gender. Di dalam 

modul ini juga diberikan beberapa contoh 

kebijakan yang diskriminatif gender serta 

kebijakan yang responsive gender disertai dengan 

beberapa contoh peran perempuan parlemen 

dalam memperjuangkan isu gender di dalam 

pembuatan produk parlemen. Tidak hanya di 

Indonesia, diberikan pula beberapa contoh peran 

perempuan parlemen di berbagai Negara dalam 

mengakomodasi kebutuhan gender untuk 

menginspirasi peserta pelatihan.  

TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

Memberikan pemahaman mengenai konsep 

gender dan pengarusutamaan gender serta 

menggugah peserta mengenai pentingnya 

perempuan di dalam parlemen. 

KOMPETENSI 

UTAMA 

Peserta memperoleh pemahaman mengenai 

konsep gender dan dapat mengintegrasikan isu 

gender dalam pembuatan produk-produk 

parlemen. 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG 

Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan 

dapat : 

1. Memahami apa itu gender dan bentuk-

bentuk diskriminasi gender yang ada di 

masyarakat. 

2. Memahami apa yang dimaksud 

pengarusutamaan gender serta dasar 

hukumnya. 

3. Mengetahui gambaran umum perempuan 
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GENDER DALAM PARLEMEN 

INTISARI 

MODUL 

Modul ini berisi materi tentang gender dan 

parlemen mulai dari konsep gender, 

pengarusutamaan gender dan pentingnya 

anggota dewan memahami gender. Di dalam 

modul ini juga diberikan beberapa contoh 

kebijakan yang diskriminatif gender serta 

kebijakan yang responsive gender disertai dengan 

beberapa contoh peran perempuan parlemen 

dalam memperjuangkan isu gender di dalam 

pembuatan produk parlemen. Tidak hanya di 

Indonesia, diberikan pula beberapa contoh peran 

perempuan parlemen di berbagai Negara dalam 

mengakomodasi kebutuhan gender untuk 

menginspirasi peserta pelatihan.  

TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

Memberikan pemahaman mengenai konsep 

gender dan pengarusutamaan gender serta 

menggugah peserta mengenai pentingnya 

perempuan di dalam parlemen. 

KOMPETENSI 

UTAMA 

Peserta memperoleh pemahaman mengenai 

konsep gender dan dapat mengintegrasikan isu 

gender dalam pembuatan produk-produk 

parlemen. 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG 

Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan 

dapat : 

1. Memahami apa itu gender dan bentuk-

bentuk diskriminasi gender yang ada di 

masyarakat. 

2. Memahami apa yang dimaksud 

pengarusutamaan gender serta dasar 

hukumnya. 

3. Mengetahui gambaran umum perempuan 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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GENDER DALAM PARLEMEN 

INTISARI 

MODUL 

Modul ini berisi materi tentang gender dan 

parlemen mulai dari konsep gender, 

pengarusutamaan gender dan pentingnya 

anggota dewan memahami gender. Di dalam 

modul ini juga diberikan beberapa contoh 

kebijakan yang diskriminatif gender serta 

kebijakan yang responsive gender disertai dengan 

beberapa contoh peran perempuan parlemen 

dalam memperjuangkan isu gender di dalam 

pembuatan produk parlemen. Tidak hanya di 

Indonesia, diberikan pula beberapa contoh peran 

perempuan parlemen di berbagai Negara dalam 

mengakomodasi kebutuhan gender untuk 

menginspirasi peserta pelatihan.  

TUJUAN 

PEMBELAJARAN 

Memberikan pemahaman mengenai konsep 

gender dan pengarusutamaan gender serta 

menggugah peserta mengenai pentingnya 

perempuan di dalam parlemen. 

KOMPETENSI 

UTAMA 

Peserta memperoleh pemahaman mengenai 

konsep gender dan dapat mengintegrasikan isu 

gender dalam pembuatan produk-produk 

parlemen. 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG 

Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan 

dapat : 

1. Memahami apa itu gender dan bentuk-

bentuk diskriminasi gender yang ada di 

masyarakat. 

2. Memahami apa yang dimaksud 

pengarusutamaan gender serta dasar 

hukumnya. 

3. Mengetahui gambaran umum perempuan 

2	
	

dan parlemen di Indonesia saat ini. 

4. Mengetahui pentingnya peran aktif 

perempuan di dalam parlemen dalam 

mengintegrasikan gender di dalam proses 

legislasi. 

5. Mengetahui beberapa contoh peran 

perempuan parlemen di berbagai Negara 

dalam mengakomodasi kebutuhan gender.  

 

GENDER DALAM PARLEMEN 

v Waktu : 120 Menit 

 

v KOMPETENSI UTAMA 

Peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep gender dan 

dapat mengintegrasikan isu gender dalam pembuatan produk-

produk parlemen. 

 

v KOMPETENSI PENDUKUNG 

Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat : 

1. Memahami apa itu gender dan bentuk-bentuk diskriminasi gender 

yang ada di masyarakat. 

2. Memahami apa yang dimaksud pengarusutamaan gender serta 

dasar hukumnya. 

3. Mengetahui gambaran umum perempuan dan parlemen di 

Indonesia saat ini. 

4. Mengetahui pentingnya peran aktif perempuan di dalam parlemen 

dalam mengintegrasikan gender di dalam proses legislasi. 

Mengetahui beberapa contoh peran perempuan parlemen di 

berbagai Negara dalam mengakomodasi kebutuhan gender. 
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dan parlemen di Indonesia saat ini. 

4. Mengetahui pentingnya peran aktif 

perempuan di dalam parlemen dalam 

mengintegrasikan gender di dalam proses 

legislasi. 

5. Mengetahui beberapa contoh peran 

perempuan parlemen di berbagai Negara 

dalam mengakomodasi kebutuhan gender.  

 

GENDER DALAM PARLEMEN 
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v KOMPETENSI UTAMA 

Peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep gender dan 

dapat mengintegrasikan isu gender dalam pembuatan produk-

produk parlemen. 

 

v KOMPETENSI PENDUKUNG 

Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat : 

1. Memahami apa itu gender dan bentuk-bentuk diskriminasi gender 

yang ada di masyarakat. 

2. Memahami apa yang dimaksud pengarusutamaan gender serta 

dasar hukumnya. 

3. Mengetahui gambaran umum perempuan dan parlemen di 

Indonesia saat ini. 

4. Mengetahui pentingnya peran aktif perempuan di dalam parlemen 

dalam mengintegrasikan gender di dalam proses legislasi. 

Mengetahui beberapa contoh peran perempuan parlemen di 

berbagai Negara dalam mengakomodasi kebutuhan gender. 
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dan parlemen di Indonesia saat ini. 

4. Mengetahui pentingnya peran aktif 

perempuan di dalam parlemen dalam 

mengintegrasikan gender di dalam proses 

legislasi. 

5. Mengetahui beberapa contoh peran 

perempuan parlemen di berbagai Negara 

dalam mengakomodasi kebutuhan gender.  

 

GENDER DALAM PARLEMEN 

v Waktu : 120 Menit 

 

v KOMPETENSI UTAMA 

Peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep gender dan 

dapat mengintegrasikan isu gender dalam pembuatan produk-

produk parlemen. 

 

v KOMPETENSI PENDUKUNG 

Setelah pembelajaran ini, peserta diharapkan dapat : 

1. Memahami apa itu gender dan bentuk-bentuk diskriminasi gender 
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1. Pemaparan 

2. Curah Pendapat 

3. Diskusi Kelompok 

 

v ALAT/BAHAN : 

1. Flipt Chart 

2. Spidol 

3. Metaplan/Kertas Post it 

4. Laptop 

5. Projector 

 

v ALUR FASILITASI : 

1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi dan 

kaitannya dengan sesi yang lain. 

2. Fasilitator mengajak peserta untuk melakukan curah pendapat 

mengenai apa yang dimaksud dengan gender dan jenis kelamin.   

3. Fasilitator membagikan kertas Post it yang terdiri dari 2 macam 

warna kepada peserta dan meminta peserta menuliskan 

karakter atau sifat laki-laki dan perempuan di kertas post it 

tersebut.  

4. Fasilitator meminta peserta untuk menempelkan kertas post it 

di kolom yang sudah disediakan. 

5. Fasilitator akan membahas pendapat peserta tersebut dan 

menjelaskan apa itu gender, jenis kelamin dan 

pengarusutamaan gender. 

6. Fasilitator akan melanjutkan dengan materi gambaran umum 

perempuan di parlemen. 

7. Fasilitator meminta peserta untuk berkomentar terhadap situasi 

tersebut serta mengajak peserta untuk curah pendapat 

mengenai pentingnya perempuan di dalam parlemen. 

8. Fasilitator akan melanjutkan materi tentang peranan 

perempuan parlemen di Indonesia dan di beberapa Negara 

lainnya. 
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9. Fasilitator akan membagi peserta ke dalam beberapa kelompok 

untuk mendiskusikan beberapa isu seperti hambatan 

perempuan di dalam politik, kesulitan perempuan di dalam 

proses klegislasi serta strategi untuk mengatasinya, isu gender 

yang penting untuk diangkat di dalam proses legislasi, dan lain 

sebagainya.  

10. Fasilitator meminta peserta untuk menyampaikan hasil 

diskusinya di depan kelas serta meminta tanggapan dari peserta 

lainnya. 

11. Fasilitator menutup sesi.  
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I. PENGANTAR 

Pemahaman mengenai gender di dalam masyarakat masih terbatas. 

Pada umumnya masyarakat masih belum bisa membedakan gender dan 

jenis kelamin secara tepat, bahkan tidak jarang ada yang salah 

mengartikan gender adalah perempuan. Tidak hanya di kalangan 

masyarakat umum, pemahaman gender yang masih terbatas juga terjadi di 

kalangan Anggota Parlemen. Dengan penggunaan sistem pemilu 

proporsional terbuka yang diterapkan di Indonesia saat ini, masyarakat 

telah diberikan kesempatan untuk memilih langsung wakilnya di 

Parlemen. Setiap orang dengan beragam latar belakang memiliki peluang

sama untuk duduk sebagai anggota legislatif. Sehingga menjadi wajar

ketika Anggota Dewan yang duduk di Parlemen dapat berasal dari

berbagai kalangan mulai dari politisi, aktivis, pengusaha, akademisi, 

ibu rumah tangga sampai artis ibukota.  

Berbagai macam latar belakang yang berbeda di antara anggota 

dewan tersebut menyebabkan terbatasnya pemahaman mengenai gender 

dan fungsi legislatif menjadi dapat dimaklumi. Tidak hanya pada anggota 

dewan laki-laki tetapi juga pada anggota dewan perempuan. Namun 

demikian hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Fungsi anggota 

legislatif  yang sangat strategis yaitu sebagai pembuat kebijakan 

menyebabkan sangat penting bagi para anggota dewan untuk memiliki 

pemahaman yang baik mengenai gender dan integrasinya ke dalam 

kebijakan.  

Oleh karena itu, menjadi tantangan tersendiri bagi para anggota 

dewan untuk meningkatkan pemahamannya terkait pentingnya gender 

dalam parlemen. Modul ini diharapkan dapat memberikan pemahaman 

bagi anggota dewan mengenai pentingnya integrasi gender di dalam 

kebijakan. Anggota dewan yang memahami isu gender diharapkan akan 

mampu menjalankan perannya secara baik sebagai corong aspirasi rakyat 

di dalam lembaga legislatif.  

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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II. KONSEP GENDER 

Kata gender, secara etimologis berasal dari bahasa inggris yaitu 

“gender” yang memiliki arti “jenis kelamin”. Sedangkan dalam Webster’s 

New World Dictionary, gender diartikan sebagai “perbedaan antara laki-

laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah laku”.  

2.1 GENDER DAN JENIS KELAMIN 

Saat ini masih terdapat kesalahan dalam mengidentifikasi gender 

dan jenis kelamin di dalam masyarakat. Secara umum, gender digunakan 

untuk mengidentifikasi perbedaan laki-laki dan perempuan dari segi sosial 

budaya. Sementara jenis kelamin lebih terkonsentrasi pada aspek biologi 

seseorang meliputi anatomi fisik, reproduksi dan karakteristik biologis 

lainnya. Menurut Handayani dan Sugiarti (2008) seks adalah pembagian 

jenis kelamin yang ditentukan secara biologis melekat pada jenis kelamin 

tertentu. Seks berarti perbedaan laki-laki dan perempuan yang fungsi 

biologisnya tidak dapat dipertukarkan. Seks bersifat permanen dan 

merupakan ketentuan Tuhan (kodrat). Karena perbedaan ini terjadi secara 

alami, maka jenis kelamin bersifat universal. 

Sedangkan gender tidak dibawa sejak lahir. Menurut Puspitawati 

(2012), gender dapat diartikan sebagai perbedaan peran, fungsi, status dan 

tanggung jawab pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan 

(konstruksi) social budaya yang tertanam lewat proses sosialisasi dari 

suatu generasi ke generasi berikutnya. Gender juga dapat diartikan 

sebagai konstruksi social dan kultur yang dapat dipertukarkan antara laki-

laki dan perempuan yang bukan kodrat (Zainuddin 2010). Dan ketika hasil 

dari konstruksi budaya ini dihayati sebagai sesuatu yang tidak boleh 

diubah karena dianggap korat dan alamiah menjadilah itu sebagai ideologi 

gender.
 

 Gender adalah perbedaan peran, fungsi, status dan tanggung jawab 
pada laki-laki dan perempuan sebagai hasil dari bentukan 
(konstruksi) social budaya yang tertanam lewat proses sosialisas

i 

dari suatu generasi ke generasi berikutnya
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Tabel 1. Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin 

Gender Seks (Jenis Kelamin) 
Bukan kodrat Kodrat 
Konstruksi sosial-budaya Biologis  
Tidak dipunyai sejak lahir Dipunyai sejak lahir 
Bisa dipertukarkan Tidak bisa dipertukarkan 
Partikular (tergantung pada 
lingkungan termpat berlakunya 
budaya dan sosial tertentu) 

Universal (berlaku di semua tempat 
dan waktu) 

Mengalami perubahan dari waktu ke 
waktu 

Tidak mengalami perubahan 
(permanen) 

 

2.2 PERAN GENDER DI DALAM MASYARAKAT 

Peran-peran gender atau gender role bisa dibagi kedalam peran 

produktif, peran reproduktif dan peran sosial. Peran produktif adalah 

peran dimana seseorang dapat menghasilkan barang dan jasa yang bisa 

menghasilkan uang. Saat ini peran produktif masih didominasi oleh laki-

laki. Sedangkan peran reproduktif adalah melanjutkan tugas biologis yaitu 

hamil, melahirkan dan menyusui. Peran ini hanya dapat dilakukan oleh 

perempuan, laki-laki hanya berperan untuk membuahi. Sedangkan peran 

sosial adalah kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang secara umum 

tidak dibayar dan saat ini pun masih didominasi oleh laki-laki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan	Gender	

PERAN	GENDER		
Peran	Produk<f	
(menghasilkan	
sesuatu	yang	
memiliki	nlai	
ekonomi)	

Aspek	ekonomi	

Peran	Reproduk<f	
(berhubungan	

dengan	
perkembangan	

generasi)	
Aspek	SDM	

Peran	Sosial	
(memiliki	nilai	

kemasyarakatan	dan	
sosial)	

Aspek	penyediaan	
dan	pemeliharaan	

sumberdaya	
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Gambar 1. Peran Gender di dalam Masyarakat 

2.3 BENTUK KETIDAKADILAN GENDER 

Ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender sangat merugikan laki-

laki dan perempuan, namun demikian pada realita sehari-hari pihak 

perempuanlah yang paling banyak di rugikan. Berikut ini adalah bentuk-

bentuk ketidakadilan gender : 

A. MARGINALISASI  

Marginalisasi adalah peminggiran pada salah satu jenis 

kelamin, biasanya dialami oleh perempuan. Proses peminggiran ini 

seringkali dilakukan secara sadar oleh penentu kebijakan di 

lembaga-lembaga pengambilan keputusan. Praktik-praktik 

peminggiran terhadap perempuan bukan hanya dilakukan 

pimpinan formal melainkan juga pimpinan non-formal dengan cara 

yang tidak disadari oleh mereka.  

Pimpinan formal dapat melakukan peminggiran dengan 

tidak disadari misalnya dengan cara menempatkan tugas 

perempuan untuk konsumsi, menerima tamu, operator telepon dan 

posisi lain yang kurang strategis. Salah satu alasannya adalah 

perempuan memiliki peran ganda yang harus menjaga 

keseimbangan peran domestic dan publik.  

Sedangkan pimpinan non formal dapat melakukan 

peminggiran dengan membatasi ruang gerak perempuan untuk 

meniti karier baik di dalam organisasi kemasyarakatan maupun 

partai politik serta karir di bidang lainnya. 

Marginalisasi juga menjadi pokok utama penghalang 

perempuan untuk berpartisipasi di berbagai bidang termasuk 

politik. Sistem diskriminasi kebudayaan menyebabkan laki-laki 
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sering tidak menyadari bahwa ada perlakuan yang tidak adil 

terhadap perempuan karena aturan tradisi sudah berlangsung 

begitu lama sehingga dianggap sebagai kebijakan lokal. Perlakuan 

tidak adil dan pengorbanan perempuan sering dianggap sebagai 

keharusan demi keutuhan keluarga, komunitas bahkan bangsa.  

B. SUBORDINASI 

Subordinasi pada dasarnya merupakan akibat dari 

marginalisasi terhadap perempuan. Subordinasi sendiri memiliki 

pengertian yaitu suatu keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin 

dianggap lebih penting atau lebih utama dibandingkan dengan jenis 

kelamin lainnya. Sehingga ada jenis kelamin yang merasa 

dinomorduakan Dalam hal ini seringkali jenis kelamin yang 

dianggap lebih penting adalah laki-laki. Beberapa bentuk 

penomorduaan antara lain perempuan seringkali kurang didengar 

pendapatnya serta ada pandangan yang menempatkan kedudukan 

dan peran perempuan lebih rendah daripada laki-laki.   

Dalam berbagai institusi sosial, subordinasi seringkali 

dipraktekkan. Seperti terdapat hukum tidak tertulis yang ada di 

dalam suatu organisasi yaitu perempuan sebaiknya menduduki 

jabatan sekretaris. Perempuan tidak diperlukan untuk berada di 

dalam kedudukan pengambilan keputusan. Setelah secara kultural 

perempuan ditudukkan melalui penerimaannya sendiri yaitu 

sebagai pengorbanan yang mulia, maka perempuan akan dapat 

dengan mudah ditempatkan dalam posisi subordinat di berbagai 

kesempatan. 

   

C. BEBAN GANDA 

Beban ganda adalah salah satu bentuk diskriminasi yang 

sehari-hari dialami oleh perempuan. Beban ganda adalah tanggung 

jawab serta peran seseorang dalam melakukan berbagai jenis 

kegiatan sehari-hari baik kegiatan publik maupun domestik.  
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Untuk urusan domestik, misalnya saja pada distribusi 

tanggung jawab dalam mengerjakan urusan rumah tangga. 

Kebanyakan masyarakat masih menganggap ibu rumah tangga 

adalah bukan suatu kegiatan yang produktif. Peran merawat anak 

dan  keluarga dianggap sebagai tanggung jawab perempuan yang 

dibebankan secara alami setelah melahirkan. Sedangkan laki-laki 

dianggap bekerja keras karena dia bekerja menghasilkan uang dan 

laki-laki dianggap layak menikmati hasil kerjanya. Sedangkan 

perempuan hanya menikmati hasil kerja yang disisihkan laki-laki 

sebagai biaya keluarga.  

Yang menariknya adalah ketika perempuan memutuskan 

untuk memiliki karir dan aktivitas publik lainnya, peran dan 

tanggung jawab perempuan dalam urusan merawat keluarga tidak 

kemudian didistribusikan kepada laki-laki. Kebanyakan akan tetap 

menjadi tanggung jawab perempuan sepenuhnya.  

 

D. STEREOTYPE 

Strereotype atau pelabelan adalah suatu penandaan yang 

seringkali bersifat negatif yang secara umum diberikan kepada 

salah satu jenis kelamin. Yang sering dilekatkan pada perempuan 

adalah ciri-ciri submisif seperti kurang rasional, perasa, cengeng, 

lemah dan memiliki hambatan biologis. Sedangkan sebaliknya laki-

laki diberikan sifat-sifat yang lebih unggul dibandingkan 

perempuan.  

Diskriminasi yang berbasis pada stereotype ini seringkali 

diterima begitu saja. Perempuan yang identik dengan peran 

utamanya mengurus keluarga menjadi berimbas pada banyak hal. 

Salah satunya adalah bahwa dalam hal pendidikan perempuan 

cenderung tidak harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin 

atau tidak menekankan pada prestasi karena pendapat umum yang 
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Untuk urusan domestik, misalnya saja pada distribusi 

tanggung jawab dalam mengerjakan urusan rumah tangga. 

Kebanyakan masyarakat masih menganggap ibu rumah tangga 

adalah bukan suatu kegiatan yang produktif. Peran merawat anak 

dan  keluarga dianggap sebagai tanggung jawab perempuan yang 

dibebankan secara alami setelah melahirkan. Sedangkan laki-laki 

dianggap bekerja keras karena dia bekerja menghasilkan uang dan 

laki-laki dianggap layak menikmati hasil kerjanya. Sedangkan 

perempuan hanya menikmati hasil kerja yang disisihkan laki-laki 

sebagai biaya keluarga.  

Yang menariknya adalah ketika perempuan memutuskan 

untuk memiliki karir dan aktivitas publik lainnya, peran dan 

tanggung jawab perempuan dalam urusan merawat keluarga tidak 

kemudian didistribusikan kepada laki-laki. Kebanyakan akan tetap 

menjadi tanggung jawab perempuan sepenuhnya.  

 

D. STEREOTYPE 

Strereotype atau pelabelan adalah suatu penandaan yang 

seringkali bersifat negatif yang secara umum diberikan kepada 

salah satu jenis kelamin. Yang sering dilekatkan pada perempuan 

adalah ciri-ciri submisif seperti kurang rasional, perasa, cengeng, 

lemah dan memiliki hambatan biologis. Sedangkan sebaliknya laki-

laki diberikan sifat-sifat yang lebih unggul dibandingkan 

perempuan.  

Diskriminasi yang berbasis pada stereotype ini seringkali 
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menyebutkan bahwa perempuan pada akhirnya akan menjadi 

seorang istri.  

Namun demikian, perempuan yang menjadi istri dan 

terampil dalam urusan rumah tangga bukan berarti hanya akan 

menghabiskan waktunya hanya mengurus rumah tangga saja. 

Demikian pula dengan laki-laki yang sukses di luar rumah bukan 

berarti tidak pantas untuk ikut berperan dalam mengurus rumah 

tangga. Dalam diskriminasi ini aktivitas perempuan yang dilakukan 

saat mengurus rumah tangga pun seringkali tidak dianggap bernilai 

ekonomi. 

E. KEKERASAN 

Kekerasan adalah suatu tindakan dalam bentuk serangan 

terhadap fisik maupun psikologi seseorang. Kekerasan dalam 

bentuk fisik misalnya pemukulan, penyiksaan, sampai pada 

pembunuhan. Sedangkan kekerasan yang bersifat non fisik misanya 

secara verbal berupa hinaan, ancaman, bullying dan lain sebagainya 

sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang 

mengalaminya akan terusik batinnya.  

Marginalisasi yang menghasilkan subordinasi yang 

dibenarkan secara ideologis oleh stereotype menyebabkan 

terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik berupa 

kekerasan fisik maupun non fisik.  

2.4 GENDER DAN PARLEMEN 

 Konsep gender mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-

laki dan perempuan yang terbentuk dan dapat berubah oleh keadaan 

sosial budaya masyarakat. Konsep gender itu sendiri searah dengan 

kebijakan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan pemberdayaan 

perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di segala aspek 

pembangunan. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesamaan 

kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen



14 15

10	
	

Untuk urusan domestik, misalnya saja pada distribusi 

tanggung jawab dalam mengerjakan urusan rumah tangga. 

Kebanyakan masyarakat masih menganggap ibu rumah tangga 

adalah bukan suatu kegiatan yang produktif. Peran merawat anak 

dan  keluarga dianggap sebagai tanggung jawab perempuan yang 

dibebankan secara alami setelah melahirkan. Sedangkan laki-laki 

dianggap bekerja keras karena dia bekerja menghasilkan uang dan 

laki-laki dianggap layak menikmati hasil kerjanya. Sedangkan 

perempuan hanya menikmati hasil kerja yang disisihkan laki-laki 

sebagai biaya keluarga.  

Yang menariknya adalah ketika perempuan memutuskan 

untuk memiliki karir dan aktivitas publik lainnya, peran dan 

tanggung jawab perempuan dalam urusan merawat keluarga tidak 

kemudian didistribusikan kepada laki-laki. Kebanyakan akan tetap 

menjadi tanggung jawab perempuan sepenuhnya.  

 

D. STEREOTYPE 

Strereotype atau pelabelan adalah suatu penandaan yang 

seringkali bersifat negatif yang secara umum diberikan kepada 

salah satu jenis kelamin. Yang sering dilekatkan pada perempuan 

adalah ciri-ciri submisif seperti kurang rasional, perasa, cengeng, 

lemah dan memiliki hambatan biologis. Sedangkan sebaliknya laki-

laki diberikan sifat-sifat yang lebih unggul dibandingkan 

perempuan.  

Diskriminasi yang berbasis pada stereotype ini seringkali 

diterima begitu saja. Perempuan yang identik dengan peran 

utamanya mengurus keluarga menjadi berimbas pada banyak hal. 

Salah satunya adalah bahwa dalam hal pendidikan perempuan 

cenderung tidak harus mengenyam pendidikan setinggi mungkin 

atau tidak menekankan pada prestasi karena pendapat umum yang 

11	
	

menyebutkan bahwa perempuan pada akhirnya akan menjadi 

seorang istri.  

Namun demikian, perempuan yang menjadi istri dan 

terampil dalam urusan rumah tangga bukan berarti hanya akan 

menghabiskan waktunya hanya mengurus rumah tangga saja. 

Demikian pula dengan laki-laki yang sukses di luar rumah bukan 

berarti tidak pantas untuk ikut berperan dalam mengurus rumah 

tangga. Dalam diskriminasi ini aktivitas perempuan yang dilakukan 

saat mengurus rumah tangga pun seringkali tidak dianggap bernilai 

ekonomi. 

E. KEKERASAN 

Kekerasan adalah suatu tindakan dalam bentuk serangan 

terhadap fisik maupun psikologi seseorang. Kekerasan dalam 

bentuk fisik misalnya pemukulan, penyiksaan, sampai pada 

pembunuhan. Sedangkan kekerasan yang bersifat non fisik misanya 

secara verbal berupa hinaan, ancaman, bullying dan lain sebagainya 

sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang 

mengalaminya akan terusik batinnya.  

Marginalisasi yang menghasilkan subordinasi yang 

dibenarkan secara ideologis oleh stereotype menyebabkan 

terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik berupa 

kekerasan fisik maupun non fisik.  

2.4 GENDER DAN PARLEMEN 

 Konsep gender mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-

laki dan perempuan yang terbentuk dan dapat berubah oleh keadaan 

sosial budaya masyarakat. Konsep gender itu sendiri searah dengan 

kebijakan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan pemberdayaan 

perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di segala aspek 

pembangunan. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesamaan 

kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen



16 17

11	
	

menyebutkan bahwa perempuan pada akhirnya akan menjadi 

seorang istri.  

Namun demikian, perempuan yang menjadi istri dan 

terampil dalam urusan rumah tangga bukan berarti hanya akan 

menghabiskan waktunya hanya mengurus rumah tangga saja. 

Demikian pula dengan laki-laki yang sukses di luar rumah bukan 

berarti tidak pantas untuk ikut berperan dalam mengurus rumah 

tangga. Dalam diskriminasi ini aktivitas perempuan yang dilakukan 

saat mengurus rumah tangga pun seringkali tidak dianggap bernilai 

ekonomi. 

E. KEKERASAN 

Kekerasan adalah suatu tindakan dalam bentuk serangan 

terhadap fisik maupun psikologi seseorang. Kekerasan dalam 

bentuk fisik misalnya pemukulan, penyiksaan, sampai pada 

pembunuhan. Sedangkan kekerasan yang bersifat non fisik misanya 

secara verbal berupa hinaan, ancaman, bullying dan lain sebagainya 

sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang 

mengalaminya akan terusik batinnya.  

Marginalisasi yang menghasilkan subordinasi yang 

dibenarkan secara ideologis oleh stereotype menyebabkan 

terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik berupa 

kekerasan fisik maupun non fisik.  

2.4 GENDER DAN PARLEMEN 

 Konsep gender mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-

laki dan perempuan yang terbentuk dan dapat berubah oleh keadaan 

sosial budaya masyarakat. Konsep gender itu sendiri searah dengan 

kebijakan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan pemberdayaan 

perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di segala aspek 

pembangunan. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesamaan 

kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-

11	
	

menyebutkan bahwa perempuan pada akhirnya akan menjadi 

seorang istri.  

Namun demikian, perempuan yang menjadi istri dan 

terampil dalam urusan rumah tangga bukan berarti hanya akan 

menghabiskan waktunya hanya mengurus rumah tangga saja. 

Demikian pula dengan laki-laki yang sukses di luar rumah bukan 

berarti tidak pantas untuk ikut berperan dalam mengurus rumah 

tangga. Dalam diskriminasi ini aktivitas perempuan yang dilakukan 

saat mengurus rumah tangga pun seringkali tidak dianggap bernilai 

ekonomi. 

E. KEKERASAN 

Kekerasan adalah suatu tindakan dalam bentuk serangan 

terhadap fisik maupun psikologi seseorang. Kekerasan dalam 

bentuk fisik misalnya pemukulan, penyiksaan, sampai pada 

pembunuhan. Sedangkan kekerasan yang bersifat non fisik misanya 

secara verbal berupa hinaan, ancaman, bullying dan lain sebagainya 

sehingga secara emosional perempuan atau laki-laki yang 

mengalaminya akan terusik batinnya.  

Marginalisasi yang menghasilkan subordinasi yang 

dibenarkan secara ideologis oleh stereotype menyebabkan 

terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak baik berupa 

kekerasan fisik maupun non fisik.  

2.4 GENDER DAN PARLEMEN 

 Konsep gender mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-

laki dan perempuan yang terbentuk dan dapat berubah oleh keadaan 

sosial budaya masyarakat. Konsep gender itu sendiri searah dengan 

kebijakan pembangunan nasional yaitu untuk mewujudkan pemberdayaan 

perempuan, kesetaraan dan keadilan gender di segala aspek 

pembangunan. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah kesamaan 

kondisi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-

12	
	

hak sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam 

berbagai kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 

keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.  

Gender dan politik dapat diartikan sebagai peran serta kaum 

perempuan dalam lingkup politik secara keseluruhan, mulai dari derajat 

keterwakilannya, hingga peran-perannya yang ada dalam tataran 

perpolitikan. Keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di 

Indonesia dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pemilihan umum 

mengenai kuota 30% perempuan dalam lembaga legislatif dapat 

dilaksanakan. Keterlibatan perempuan di politik dinilai penting karena 

berhubungan dengan adanya pengaruh dalam pembuatan keputusan dan 

kebijakan politik. Terdapat beberapa argumen mengenai pentingnya 

perempuan terlibat dalam dunia politik, diantaranya yaitu: 

Tabel 2. Argumen pentingnya perempuan terlibat di dalam politik 

No. Argumen Keterangan 

1 Keadilan (justice) dan 
kesetaraan (equality) 

Laki-laki dan perempuan memiliki 
kesempatan yang sama untuk terlibat dalam 
dunia politik, baik dalam mempengaruhi, 
menentukan, dan membuat keputusan dan 
kebijakan politik dalam sistem demokrasi. 
Tidak ada diskriminasi diantara laki-laki dan 
perempuan dimana keduanya memiliki posisi, 
peran dan kesempatan yang sama dalam 
mengaktualisasikan dirinya termasuk dalam 
dunia politik. 

2 Kepentingan perempuan 
(women’s interest) 

Perempuan memiliki “kepentingan” yang 
berbeda dengan laki-laki 

3 Emansipasi 
(emancipation) dan 
perubahan (change) 

Membongkar sistem patriarki dalam 
masyarakat dan Negara 

4 Perempuan membuat 
“perbedaan” (women 
make “difference”) 

Perempuan tidak hanya hadir dalam 
demokrasi. Perempuan diharapkan membawa 
syle yang berbeda dan menghadirkan sebuah 
nilai dalam dunia politik 

5 Perempuan menjadi 
“panutan” (role model) 

Perempuan menjadi inspirasi dan 
penyemangat bagi perempuan lainnya 

Sumber : Modifikasi dari Fuchs & Hoecker (2004) 

Partisipasi perempuan dalam politik dan publik merupakan salah 

satu pre-existing conditions bagi demokrasi seutuhnya. Lebih jauh lagi, 
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berbagai kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan 

keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan tersebut.  

Gender dan politik dapat diartikan sebagai peran serta kaum 

perempuan dalam lingkup politik secara keseluruhan, mulai dari derajat 

keterwakilannya, hingga peran-perannya yang ada dalam tataran 

perpolitikan. Keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di 

Indonesia dipengaruhi oleh implementasi kebijakan pemilihan umum 

mengenai kuota 30% perempuan dalam lembaga legislatif dapat 

dilaksanakan. Keterlibatan perempuan di politik dinilai penting karena 

berhubungan dengan adanya pengaruh dalam pembuatan keputusan dan 

kebijakan politik. Terdapat beberapa argumen mengenai pentingnya 

perempuan terlibat dalam dunia politik, diantaranya yaitu: 

Tabel 2. Argumen pentingnya perempuan terlibat di dalam politik 

No. Argumen Keterangan 

1 Keadilan (justice) dan 
kesetaraan (equality) 

Laki-laki dan perempuan memiliki 
kesempatan yang sama untuk terlibat dalam 
dunia politik, baik dalam mempengaruhi, 
menentukan, dan membuat keputusan dan 
kebijakan politik dalam sistem demokrasi. 
Tidak ada diskriminasi diantara laki-laki dan 
perempuan dimana keduanya memiliki posisi, 
peran dan kesempatan yang sama dalam 
mengaktualisasikan dirinya termasuk dalam 
dunia politik. 

2 Kepentingan perempuan 
(women’s interest) 

Perempuan memiliki “kepentingan” yang 
berbeda dengan laki-laki 

3 Emansipasi 
(emancipation) dan 
perubahan (change) 

Membongkar sistem patriarki dalam 
masyarakat dan Negara 

4 Perempuan membuat 
“perbedaan” (women 
make “difference”) 

Perempuan tidak hanya hadir dalam 
demokrasi. Perempuan diharapkan membawa 
syle yang berbeda dan menghadirkan sebuah 
nilai dalam dunia politik 

5 Perempuan menjadi 
“panutan” (role model) 

Perempuan menjadi inspirasi dan 
penyemangat bagi perempuan lainnya 

Sumber : Modifikasi dari Fuchs & Hoecker (2004) 
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bila perempuan tampil sebagai pembuat kebijakan (policy maker) maka 

akan memberi kontribusi sangat besar pada kesetaraan gender dalam 

kehidupan demokrasi. Berdasarkan hasil survai IPU (Inter-Parliamentary 

Union) perempuan dan laki-laki di parlemen, didapat temuan bahwa 

perempuan membawa pandangan, perspektif dan bakat yang berbeda 

dalam politik formal. Hal tersebut terlihat dari: 

1. Memimpin dan mempromosikan upaya-upaya menentang 

kekerasan berbasis gender. 

2. Mempromosikan dan memastikan isu-isu yang berkaitan dengan 

kehidupan lansia, pengasuhan anak, pensiun, undang-

undang/peraturan kesetaraan gender dan elektoral untuk 

memperkuat akses perempuan ke dalam proses legislasi parlemen. 

3. Kebanyakan perempuan merasakan bahwa mereka memiliki 

tanggung jawab untuk merepresentasikan perempuan pada 

umumnya. 

4. Sebagian lagi menekankan pentingnya advokasi atas nama 

komunitas yang lebih luas. 

5. Mempromosikan apa yang disebut sebagai “agenda perempuan” 

masuk ke dalam diskusi-diskusi politik yang lebih luas. 

 

Anggota parlemen perempuan membuat perbedaan ketika berada di 

parlemen dengan merujuk poin-poin yang diungkapan yang sebagian 

besar sudah pasti berbeda dengan koleganya yang laki-laki. Perempuan 

memiliki prioritas dan kebijakan yang berbeda dalam kiprah politiknya di 

parlemen. Adapun beberapa perbedaan wilayah kebijakan antara 

perempuan dan laki-laki di parlemen adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Perbedaan wilayah kebijakan antara laki-laki dan perempuan 

Wilayah kebijakan perempuan Wilayah kebijakan laki-laki 

Isu-isu perempuan Isu-isu luar negeri 
Soal keadilan dan kesetaraan 
gender 

Soal-soal ekonomi dan perdagangan 

Soal-soal komunitas dan sosial Pendidikan 
Soal-soal keluarga Soal keadilan dan konstitusional 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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bila perempuan tampil sebagai pembuat kebijakan (policy maker) maka 

akan memberi kontribusi sangat besar pada kesetaraan gender dalam 

kehidupan demokrasi. Berdasarkan hasil survai IPU (Inter-Parliamentary 

Union) perempuan dan laki-laki di parlemen, didapat temuan bahwa 

perempuan membawa pandangan, perspektif dan bakat yang berbeda 

dalam politik formal. Hal tersebut terlihat dari: 

1. Memimpin dan mempromosikan upaya-upaya menentang 

kekerasan berbasis gender. 

2. Mempromosikan dan memastikan isu-isu yang berkaitan dengan 

kehidupan lansia, pengasuhan anak, pensiun, undang-

undang/peraturan kesetaraan gender dan elektoral untuk 

memperkuat akses perempuan ke dalam proses legislasi parlemen. 

3. Kebanyakan perempuan merasakan bahwa mereka memiliki 

tanggung jawab untuk merepresentasikan perempuan pada 

umumnya. 

4. Sebagian lagi menekankan pentingnya advokasi atas nama 

komunitas yang lebih luas. 

5. Mempromosikan apa yang disebut sebagai “agenda perempuan” 

masuk ke dalam diskusi-diskusi politik yang lebih luas. 

 

Anggota parlemen perempuan membuat perbedaan ketika berada di 

parlemen dengan merujuk poin-poin yang diungkapan yang sebagian 

besar sudah pasti berbeda dengan koleganya yang laki-laki. Perempuan 

memiliki prioritas dan kebijakan yang berbeda dalam kiprah politiknya di 

parlemen. Adapun beberapa perbedaan wilayah kebijakan antara 

perempuan dan laki-laki di parlemen adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Perbedaan wilayah kebijakan antara laki-laki dan perempuan 

Wilayah kebijakan perempuan Wilayah kebijakan laki-laki 

Isu-isu perempuan Isu-isu luar negeri 
Soal keadilan dan kesetaraan 
gender 

Soal-soal ekonomi dan perdagangan 

Soal-soal komunitas dan sosial Pendidikan 
Soal-soal keluarga Soal keadilan dan konstitusional 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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Pendidikan Soal-soal komunitas dan sosial 
Pelayanan kesehatan Infrastruktur dan pembangunan 
Isu-isu luar negeri Administrasi publik 

 

Struktur politik di Indonesia dibangun di atas jaringan yang sangat 

eksklusif, yang didominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam 

struktur politik pun di dominasi oleh laki-laki. Politik maskulin 

menghadang perempuan di parlemen, dimana parlemen di bentuk, 

diorganisir dan didominasi oleh laki-laki.  Anggota parlemen laki-laki 

melakukan aktivitasnya untuk kepentingan mereka dengan 

mengembangkan berbagai aturan dan prosedur yang secara langsung 

maupun tidak langsung menguntungkan anggota parlemen laki-laki. Tidak 

mengherankan apabila produk undang-undang dan kelembagaanya sangat 

bias gender. Oleh karena itu, kehadiran anggota parlemen perempuan 

membawa perubahan terhadap kebijakan yang responsif gender.  

Operasi politik maskulin di dalam proses-proses politik di parlemen 

secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi peran dan 

posisi perempuan dalam parlemen. Secara sederhana, kita mengartikan 

maskulinitas atau keutamaan laki-laki sebagai definisi sosial yang 

diberikan masyarakat kepada laki-laki. Selanjutnya muncul antitesanya 

dari maskulinitas yaitu feminitas yang ditujukan untuk perempuan. 

Maskulinitas dan feminitas merupakan konstruksi sosial yang secara 

mudahnya digambarkan dalam ciri-ciri sebagai berikut: 

Tabel 4. Konstruksi sosial maskulinitas dan feminitas 

Maskulinitas Feminitas 

Laki-laki harusnya: Perempuan harusnya: 
Dominan Submisif 
Kuat Lemah 
Agresif Pasif 
Intelegen (cerdas) Intuitif (naluriah) 
Rasional Emosional 
Aktif (melakukan sesuatu) Komunikatif (membicarakan sesuatu) 
Otak Hati 
Keras Lembut 
Pikiran Perasaan 
Laki-laki suka: Perempuan suka: 
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Tabel 4. Konstruksi sosial maskulinitas dan feminitas 

Maskulinitas Feminitas 
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Keras Lembut 
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Laki-laki suka: Perempuan suka: 
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bila perempuan tampil sebagai pembuat kebijakan (policy maker) maka 

akan memberi kontribusi sangat besar pada kesetaraan gender dalam 

kehidupan demokrasi. Berdasarkan hasil survai IPU (Inter-Parliamentary 

Union) perempuan dan laki-laki di parlemen, didapat temuan bahwa 

perempuan membawa pandangan, perspektif dan bakat yang berbeda 

dalam politik formal. Hal tersebut terlihat dari: 

1. Memimpin dan mempromosikan upaya-upaya menentang 

kekerasan berbasis gender. 

2. Mempromosikan dan memastikan isu-isu yang berkaitan dengan 

kehidupan lansia, pengasuhan anak, pensiun, undang-

undang/peraturan kesetaraan gender dan elektoral untuk 

memperkuat akses perempuan ke dalam proses legislasi parlemen. 

3. Kebanyakan perempuan merasakan bahwa mereka memiliki 

tanggung jawab untuk merepresentasikan perempuan pada 

umumnya. 

4. Sebagian lagi menekankan pentingnya advokasi atas nama 

komunitas yang lebih luas. 

5. Mempromosikan apa yang disebut sebagai “agenda perempuan” 

masuk ke dalam diskusi-diskusi politik yang lebih luas. 

 

Anggota parlemen perempuan membuat perbedaan ketika berada di 

parlemen dengan merujuk poin-poin yang diungkapan yang sebagian 

besar sudah pasti berbeda dengan koleganya yang laki-laki. Perempuan 

memiliki prioritas dan kebijakan yang berbeda dalam kiprah politiknya di 

parlemen. Adapun beberapa perbedaan wilayah kebijakan antara 

perempuan dan laki-laki di parlemen adalah sebagai berikut: 

Tabel 3. Perbedaan wilayah kebijakan antara laki-laki dan perempuan 

Wilayah kebijakan perempuan Wilayah kebijakan laki-laki 

Isu-isu perempuan Isu-isu luar negeri 
Soal keadilan dan kesetaraan 
gender 

Soal-soal ekonomi dan perdagangan 

Soal-soal komunitas dan sosial Pendidikan 
Soal-soal keluarga Soal keadilan dan konstitusional 
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Pendidikan Soal-soal komunitas dan sosial 
Pelayanan kesehatan Infrastruktur dan pembangunan 
Isu-isu luar negeri Administrasi publik 

 

Struktur politik di Indonesia dibangun di atas jaringan yang sangat 

eksklusif, yang didominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam 

struktur politik pun di dominasi oleh laki-laki. Politik maskulin 

menghadang perempuan di parlemen, dimana parlemen di bentuk, 

diorganisir dan didominasi oleh laki-laki.  Anggota parlemen laki-laki 

melakukan aktivitasnya untuk kepentingan mereka dengan 

mengembangkan berbagai aturan dan prosedur yang secara langsung 

maupun tidak langsung menguntungkan anggota parlemen laki-laki. Tidak 

mengherankan apabila produk undang-undang dan kelembagaanya sangat 

bias gender. Oleh karena itu, kehadiran anggota parlemen perempuan 

membawa perubahan terhadap kebijakan yang responsif gender.  

Operasi politik maskulin di dalam proses-proses politik di parlemen 

secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi peran dan 

posisi perempuan dalam parlemen. Secara sederhana, kita mengartikan 

maskulinitas atau keutamaan laki-laki sebagai definisi sosial yang 

diberikan masyarakat kepada laki-laki. Selanjutnya muncul antitesanya 

dari maskulinitas yaitu feminitas yang ditujukan untuk perempuan. 

Maskulinitas dan feminitas merupakan konstruksi sosial yang secara 

mudahnya digambarkan dalam ciri-ciri sebagai berikut: 

Tabel 4. Konstruksi sosial maskulinitas dan feminitas 

Maskulinitas Feminitas 

Laki-laki harusnya: Perempuan harusnya: 
Dominan Submisif 
Kuat Lemah 
Agresif Pasif 
Intelegen (cerdas) Intuitif (naluriah) 
Rasional Emosional 
Aktif (melakukan sesuatu) Komunikatif (membicarakan sesuatu) 
Otak Hati 
Keras Lembut 
Pikiran Perasaan 
Laki-laki suka: Perempuan suka: 

14	
	

Pendidikan Soal-soal komunitas dan sosial 
Pelayanan kesehatan Infrastruktur dan pembangunan 
Isu-isu luar negeri Administrasi publik 

 

Struktur politik di Indonesia dibangun di atas jaringan yang sangat 

eksklusif, yang didominasi oleh kaum lelaki. Kepemimpinan dalam 

struktur politik pun di dominasi oleh laki-laki. Politik maskulin 

menghadang perempuan di parlemen, dimana parlemen di bentuk, 

diorganisir dan didominasi oleh laki-laki.  Anggota parlemen laki-laki 

melakukan aktivitasnya untuk kepentingan mereka dengan 

mengembangkan berbagai aturan dan prosedur yang secara langsung 

maupun tidak langsung menguntungkan anggota parlemen laki-laki. Tidak 

mengherankan apabila produk undang-undang dan kelembagaanya sangat 

bias gender. Oleh karena itu, kehadiran anggota parlemen perempuan 

membawa perubahan terhadap kebijakan yang responsif gender.  

Operasi politik maskulin di dalam proses-proses politik di parlemen 

secara langsung maupun tidak akan sangat mempengaruhi peran dan 

posisi perempuan dalam parlemen. Secara sederhana, kita mengartikan 

maskulinitas atau keutamaan laki-laki sebagai definisi sosial yang 

diberikan masyarakat kepada laki-laki. Selanjutnya muncul antitesanya 

dari maskulinitas yaitu feminitas yang ditujukan untuk perempuan. 

Maskulinitas dan feminitas merupakan konstruksi sosial yang secara 

mudahnya digambarkan dalam ciri-ciri sebagai berikut: 

Tabel 4. Konstruksi sosial maskulinitas dan feminitas 

Maskulinitas Feminitas 

Laki-laki harusnya: Perempuan harusnya: 
Dominan Submisif 
Kuat Lemah 
Agresif Pasif 
Intelegen (cerdas) Intuitif (naluriah) 
Rasional Emosional 
Aktif (melakukan sesuatu) Komunikatif (membicarakan sesuatu) 
Otak Hati 
Keras Lembut 
Pikiran Perasaan 
Laki-laki suka: Perempuan suka: 

15	
	

Mobil/teknologi Belanja/tata rias 
Suka olahraga kears: balap mobil, 
tinju, karate 

Suka menari: balet, daerah 

 

Menurut Karam (1999), perlu adanya strategi dalam mendorong dan 

memilih anggota parlemen perempuan untuk memastikan adanya 

perubahan. Pada dasarnya ada empat bidang perubahan yang berdampak 

pada patrisipasi politik perempuan di parlemen yaitu bidang 

institusional/prosedural, representasi, dampak/pengaruh pada keluaran 

(output), dan wacana/diskursus.  

Tabel 5. Bidang Perubahan yang Berdampak pada Partisipasi Perempuan 

di Parlemen.  

Institusional/Prosedural Menjadikan parlemen lebih ramah perempuan 
melalui tindakan atau langkah mempromosikan 
kepekaan gender yang lebih besar 

Representasi Memastikan adanya keberlanjutan dan 
peningkatan jumlah serta kases perempuan ke 
dalam proses-proses legislatif 

Dampak/pengaruh pada 
keluaran (output) 

Menunjuk pada “feminisasi” legislasi dengan 
memastikan adanya keprihatinan dan 
kepentingan perempuan masuk di dalamnya 

Wacana/diskursus Mengubah bahasa parlemen sehingga perspektif 
perempuan menjadi suatu hal yang wajar dan saat 
bersamaan mendorong persepsi dan sikap publik 
terhadap anggota perempuan parlemen 
khususnya, dan perempuan pada umumnya 

 

Penjelasan tabel diatas adalah sebagai berikut: 

1. Perubahan institusional/prosedural: Perubahan-perubahan kultural, 

seperti kepedulian terhadap gender yang lebih besar, harus disertai 

pula oleh perubahan-perubahan prosedural yang dirancang untuk 

menjembatani anggota-anggota perempuan. Peningkatan kepedulian 

gender bukanlah semata-mata persoalan melibatkan perempuan, 

tetapi juga sensitifitas bahwa perempuan pun tidak lebih dari kategori 

universal ketimbang laki-laki, dan kelas, usia, entitas, ras, kemampuan 

fisik, seksualitas, orang tua serta tahap kehidupan, yang mempunyai 

pengaruh menentukan terhadap kehidupan perempuan, sama banyak 

dengan apa yang dilakukan terhadap kehidupan laki-laki. 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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2. Perubahan representasi. Perubahan representasi juga termasuk 

tindakan di parlemen yang dirancang untuk menempatkan perempuan 

dalam posisi penting di parlemen dan menjamin keberadaan mereka 

di pemerintahan. Ini harus pula melibatkan perubahan dalam partai-

partai politik untuk menarik lebih banyak perempuan ke legislatif.  

Pentingnya meningkatkan representasi perempuan karena 

pengalaman dan kepentingan perempuan berbeda dengan laki-laki. 

Karena itu, dibutuhkan adanya perubahan struktur politik untuk 

mengakomodasi perbedaan tersebut. Konstruksi biologis dan sosial 

perempuan yang berbeda adalah dua poin penting agar perempuan 

terwakili dalam ranah politik. Perempuan memiliki pengalaman dan 

kepentingan berbeda, bahkan bertentangan, dengan laki-laki yang 

tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan. Oleh 

karenanya adalah penting mengkombinasi politics of presence dan 

politics of ideas, perempuan harus hadir (present) dan memberi 

makna (influence) agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan parlemen 

menjadi responsif gender. 

3. Dampak/pengaruh pada keluaran (output). Hal ini tidak terlepas dari 

seberapa jauh undang-undang dan kebijakan dapat mengatasi atau 

mempengaruhi keinginan perempuan. Hal ini termasuk penggiringan 

isu-isu perempuan untuk dimasukan dalam agenda dan menjamin 

seluruh legislasi dapat diterima perempuan atau mempunyai 

semangat tanggap gender.  

4. Perubahan diskursus melibatkan perubahan-perubahan di dalam 

maupun di luar parlemen. Tidak hanya membuat upaya mengatasi 

bahasa parlementer sehingga perpektif perempuan dapat berjalan 

normal, tetapi ini juga perlu untuk membuat berguna platform 

parlementer untuk mengatasi sikap publik dan mengubah diskursus 

politik sehingga perempuan berpolitik menjadi sebuah konsep yang 

wajar sebagaimana laki-laki berpolitik. Memakai cara “berbicara bebas 

di jendela” membuat akses kesempatan parlementer lebih besar bagi 

media massa maupun publik pada umumnya untuk meningkatkan Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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terwakili dalam ranah politik. Perempuan memiliki pengalaman dan 

kepentingan berbeda, bahkan bertentangan, dengan laki-laki yang 

tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan perempuan. Oleh 

karenanya adalah penting mengkombinasi politics of presence dan 

politics of ideas, perempuan harus hadir (present) dan memberi 

makna (influence) agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan parlemen 

menjadi responsif gender. 

3. Dampak/pengaruh pada keluaran (output). Hal ini tidak terlepas dari 

seberapa jauh undang-undang dan kebijakan dapat mengatasi atau 

mempengaruhi keinginan perempuan. Hal ini termasuk penggiringan 

isu-isu perempuan untuk dimasukan dalam agenda dan menjamin 

seluruh legislasi dapat diterima perempuan atau mempunyai 

semangat tanggap gender.  

4. Perubahan diskursus melibatkan perubahan-perubahan di dalam 

maupun di luar parlemen. Tidak hanya membuat upaya mengatasi 

bahasa parlementer sehingga perpektif perempuan dapat berjalan 

normal, tetapi ini juga perlu untuk membuat berguna platform 

parlementer untuk mengatasi sikap publik dan mengubah diskursus 

politik sehingga perempuan berpolitik menjadi sebuah konsep yang 

wajar sebagaimana laki-laki berpolitik. Memakai cara “berbicara bebas 

di jendela” membuat akses kesempatan parlementer lebih besar bagi 

media massa maupun publik pada umumnya untuk meningkatkan Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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kepedulian isu-isu perempuan dan kapasitas politik perempuan dalam 

debat publik. 

	

 

III. PENGARUSUTAMAAN GENDER 

3.1 DEFINISI PENGARUSUTAMAAN GENDER 

Pemerintah telah memasukkan PUG dalam proses 

pembangunan yang tercantum pada Inpres Nomor 9 tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam pembangunan 

nasional. 

 

 

 

   

 

 

PUG sebagai strategi merupakan upaya untuk menegakkan 

hak-hak perempuan dan laki-laki atas kesempatan yang sama, 

pengakuan yang sama dan penghargaan yang sama di masyarakat. 

PUG merupakan pengantar untuk mencapai kesetaraan dan 

keadilan gender, karena PUG dapat meningkatkan akuntabilitas 

pemerintah terhadap rakyatnya. 

Kegunaan PUG dalam pembangunan dapat dilihat dari 4 

aspek : 

1. Perempuan dan laki-laki mempunyai akses yang sama 

terhadap seluruh sumberdaya pembangunan 

2. Perempuan dan laki-laki memiliki peran dan dapat 

berpasrtisipasi dalam seluruh proses dan tahap-tahap 

pembangunan. 

Pengarusutamaan Gender menurut Inpres No. 9 Tahun 
2000 : 

PUG adalah strategi pembangunan untuk mewujudkan kesetaraan 
dan keadilan gender dengan mengintegrasikan kepentingan, 
aspirasi dan kondisi laki-laki dan perempuan dalam setiap 
tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksaanaan, 
sampai kepada monitoring dan evaluasi.	
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3. Perempuan dan laki-laki mempunyai kontrol yang sama 

dalam penggunaa sumberdaya pembangunan. 

4. Perempuan dan laki-laki mendapatkan hasil dan manfaat 

yang sama terhadap hasil pembangunan.  

Sedangkan sasaran substansi dari tujuan PUG adalah : 

1. Membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang 

responsif gender. 

2. Memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok marginalisasi 

sebagai dampak dari bias gender. 

3. Meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik 

pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan 

tindakan yang sensitive gender dibidangnya masing-masing.   

PUG dilaksanakan pada semua bidang kehidupan baik dalam 

pendidikan, sosial ekonomi hingga politik.  

 

3.2 DASAR HUKUM PENGARUSUTAMAAN GENDER 

Komitmen internasional untuk mendorong terwujudnya 

kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan didasarkan pada : 

1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 

Againts Women (CEDAW). Konvensi penghilangan diskriminasi 

terhadap perempuan ini kemudian diratifikasikan menjadi 

Undang-Undang  Nomor  7  Tahun  1984.   

Pada  prinsipnya CEDAW   mengandung   prinsip-prinsip:   

1) Nondiskriminatif; 2) Kesetaraan dan Keadilan antara perempuan  

dan laki-laki ; 3) Persamaan Substantif : Realisasi hak perempuan, 

yakni bahwa perempuan memiliki akses dan manfaat yang sama

serta; 4) Kewajiban Negara : Menjamin hak asasi perempuan. 

2. Beijing Platform for Action tahun 1995 tentang 12 area kritis 

yang  harus  dientaskan  dari  perempuan  antara  lain  tentang 

aspek pengambilan keputusan dan hak asasi perempuan. 
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Peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta 

kesejahteraan dan perlindungan ini merupakan agenda besar guna 

menciptakan Indonesia yang adil dan demokratis. Maka 

Pemerintah Indonesia merancangnya dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. 

3. Suistanable Development Goals (SDGs) merupakan kelanjutan 

dari konsep Milenium Development Goals (MDGs) yang 

diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang 

mengakomodasi semua perubahan pasca 2015-MDGs. Terutama 

berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000 

mengenai isu deflasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, 

perubahan iklim semakin krusial, perlindungan sosial, food and 

energy security dan pembangunan yang lebih berpihak pada kaum 

miskin. Berbeda dengan MDGs yang ditunjukan pada Negara 

berkembang, SDGs dihadirkan untuk memenuhi tantangan masa 

depan dunia dan bersifat lebih universal. 

 

Sedangkan di Indonesia, pemerintah telah menerbitkan Instruksi 

Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini mengharuskan semua 

Kementerian/Lembaga dan program pembangunan untuk 

melaksanakan PUG di instansinya masing-masing.   Selain itu terdapat 

Surat Edaran Bersama Empat Mentri yakni Nomor : 

270/M.PPN/11/2012 Nomor : SE-33/MK.02/2012 Nomor : 

050/4379A/SJ Nomor : SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi 

Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan   

Pengangaran   Responsif   Gender.   Empat   Mentri   yang dimaksud 

adalah Menteri PPN/Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri 

dan Menteri PPPA yang merupakan driver dari PUG, dan yang terakhir 

adalah adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 15 

tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 

Gender di daerah yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 67 

tahun 2011. Perubahan tersebut antara lain adalah revisi kata 
Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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berperspektif gender menjadi responsif gender serta sudah 

menginstruksikan penggunaan Analisis Gender Budget Statement (GBS). 

Serta telah terbit Peraturan Mentri Keuangan No.112/ PMK/2012 

tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan 

Anggran/ Lembaga Tahun Anggaran 2013.	

 

3.3 PRASYARAT PENGARUSUTAMAAN GENDER 

Pengarusutamaan gender diselenggarakan dengan memperhatikan 

pemenuhan kebutuhan praktis dan strategis gender. Kebutuhan praktis 

adalah kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan 

perbaikan kondisi perempuan dan laki-laki guna menjalankan peran 

sosial masing-masing seperti perbaikan taraf kehidupan, pelayanan 

kesehatan, penyediaan lapangan kerja dan pemberantasan buta aksara. 

Sedangkan kebutuhan strategis adalah kebutuhan perempuan dan/atau 

laki-laki yang berkaitan dengan perubahan pola relasi gender dan 

perbaikan posisi perempuan dan/atau laki laki seperti perubahan di 

dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol 

terhadap sumbedaya ekonomi dan pembangunan. Kebutuhan strategis 

bersifat jangka panjang seperti perubahan hak hukum serta penghapusan 

kekerasan dan diskriminasi di berbagai bidang kehidupan. 

Di dalam buku Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 tahun 2000 

tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan yang 

diterbitkan oleh   Kantor   Menteri   Negara Pemberdayaan   Perempuan   

dijelaskan mengenai komponen kunci yang diperlukan dalam rangka 

menyelenggarakan PUG. Berikut ini adalah komponen kunci pelaksanaan 

PUG yang meliputi : 

1. Komitmen 

Komitmen merupakan kontrak atau perjanjian untuk melakukan 

sesuatu. Data dan informasi yang diperlukan terkait dengan 

komitmen adalah regulasi atau aturan yang dikeluarkan oleh 

Kementerian/Lembaga yang bersangkutan, yang berkaitan dan 

menjadi acuan atau dasar hukum dalam pelaksanaan PUG pada 
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Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Regulasi atau aturan 

tersebut dapat berbentuk peraturan menteri/pimpinan lembaga, 

keputusan Menteri/pimpinan lembaga dan yang sejenisnya. 

2. Kebijakan 

Kebijakan/program Responsif Gender adalah kebijakan/program 

yang berfokus kepada aspek yang memperhatikan kondisi 

kesenjangan dan kepada upaya mengangkat isu ketertinggalan dari 

salah satu jenis kelamin. Implementasi kebijakan searah dengan 

visi dan misi dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang 
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Data terpilah maupun data spesifik gender merupakan input yang 

sangat penting dalam pelaksanaan PUG. Secara lebih detail, data 

terpilah  merupakan  data  yang  dipilah  menurut  jenis  kelamin, 

status  dan  kondisi  perempuan  dan  laki-laki  di  seluruh  bidang 

pembangunan. Data terpilah dapat menggambarkan peran, kondisi 

umum dan status laki-laki dan perempuan di berbagai bidang 

pembangunan. Sedangkan data spesifik gender adalah data yang 

menggambarkan situasi yang dialami perempuan dan laki-laki saja. 

Data terpilah yang digunakan dapat berupa data kuantitatif 

maupun kualitatif. Pengambilan data ini bisa dilakukan secara 

langsung atau menggunakan data dari sumber lain misalnya Badan 

Pusat Statistik. 

6. Analisis Gender 

Analisis Gender adalah kegiatan melakukan analisis dari perspektif 

gender dengan pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat 

atas sumberdaya untuk menghasilkan rumusan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Alat analisis 

yang digunakan oleh Pemerintah adalah Gender Analysis Pathway 

(GAP). Alat ini diperkenalkan melalui KemenPPPA dan 

Bappenas yang relevan untuk digunakan dalam analisis gender 

pada kebijakan/program/kegiatan pemerintah. Namun demikian 

ada beberapa alat analisis lain yang dapat digunakan seperti 

Problem- based Approach (PROBA), Harvard, Moser dan lain 

sebagainya. 

7. Partisipasi Masyarakat 

Pelibatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu dari 

prasyarat kunci pelaksanaan PUG. Partisipasi masyarakat dapat 

berupa Perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan pengusaha dalam mendukung pelaksanaan PUG. 
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Apabila dilihat dari data BPS berdasarkan data susenas tahun 2014 

dan 2015, tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penduduk 

berjenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki 

adalah sebanyak 128,1 juta jiwa atau  50,20% sedangkan perempuan 

adalah sebanyak 126,8 juta jiwa atau 49,8%. Namun demikian, ketika 

melihat jumlah perwakilannya di lembaga legislatif, terdapat ketimpangan 

yang sangat tinggi antara anggota parlemen laki-laki dan perempuan. 

Pada Bagan di bawah dapat dilihat walaupun terjadi peningkatan tetapi 

jumlah perempuan di lembaga parlemen masih sangat minim. Padahal 

Indonesia sebagai Negara demokrasi yang menerapkan sistem pemilu 

proporsional seharusnya memiliki perwakilan semua elemen masyarakat 

di lembaga perwakilannya, tidak hanya berdasarkan suku atau daerah 

tetapi juga berdasarkan jenis kelamin.  

 
Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

Gambar 2.  Bagan Komposisi Anggota Parlemen berdasarkan Jenis Kelamin  

 

Berikut ini adalah gambaran komposisi anggota DPR yang disajikan dalam 

bentuk tabel :  
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Data terpilah maupun data spesifik gender merupakan input yang 

sangat penting dalam pelaksanaan PUG. Secara lebih detail, data 

terpilah  merupakan  data  yang  dipilah  menurut  jenis  kelamin, 

status  dan  kondisi  perempuan  dan  laki-laki  di  seluruh  bidang 

pembangunan. Data terpilah dapat menggambarkan peran, kondisi 

umum dan status laki-laki dan perempuan di berbagai bidang 

pembangunan. Sedangkan data spesifik gender adalah data yang 

menggambarkan situasi yang dialami perempuan dan laki-laki saja. 

Data terpilah yang digunakan dapat berupa data kuantitatif 

maupun kualitatif. Pengambilan data ini bisa dilakukan secara 

langsung atau menggunakan data dari sumber lain misalnya Badan 

Pusat Statistik. 

6. Analisis Gender 

Analisis Gender adalah kegiatan melakukan analisis dari perspektif 

gender dengan pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat 

atas sumberdaya untuk menghasilkan rumusan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Alat analisis 

yang digunakan oleh Pemerintah adalah Gender Analysis Pathway 

(GAP). Alat ini diperkenalkan melalui KemenPPPA dan 

Bappenas yang relevan untuk digunakan dalam analisis gender 

pada kebijakan/program/kegiatan pemerintah. Namun demikian 

ada beberapa alat analisis lain yang dapat digunakan seperti 

Problem- based Approach (PROBA), Harvard, Moser dan lain 

sebagainya. 

7. Partisipasi Masyarakat 

Pelibatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu dari 

prasyarat kunci pelaksanaan PUG. Partisipasi masyarakat dapat 

berupa Perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan pengusaha dalam mendukung pelaksanaan PUG. 
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Data terpilah maupun data spesifik gender merupakan input yang 

sangat penting dalam pelaksanaan PUG. Secara lebih detail, data 
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Pusat Statistik. 

6. Analisis Gender 

Analisis Gender adalah kegiatan melakukan analisis dari perspektif 

gender dengan pendekatan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat 

atas sumberdaya untuk menghasilkan rumusan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang responsif gender. Alat analisis 

yang digunakan oleh Pemerintah adalah Gender Analysis Pathway 

(GAP). Alat ini diperkenalkan melalui KemenPPPA dan 

Bappenas yang relevan untuk digunakan dalam analisis gender 
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ada beberapa alat analisis lain yang dapat digunakan seperti 

Problem- based Approach (PROBA), Harvard, Moser dan lain 
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7. Partisipasi Masyarakat 

Pelibatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu dari 

prasyarat kunci pelaksanaan PUG. Partisipasi masyarakat dapat 

berupa Perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat, Lembaga Swadaya 

Masyarakat dan pengusaha dalam mendukung pelaksanaan PUG. 
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TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 
1955 256 16 272 
1971 429 31 460 
1977 423 37 460 
1982 418 42 460 
1987 441 59 500 
1992 438 62 500 
1997 442 58 500 
1999 456 44 500 
2004 485 65 550 
2009 460 100 560 
2014 463 97 560 

  Apabila dilihat secara keseluruhan, walaupun fluktuatif tetapi secara 

umum keterwakilan perempuan di parlemen semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Lahirnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Pemilihan Umum yang memuat pasal tentang kuota minimal 30% di 

dalam daftar  calon legislatif memberikan dampak kenaikan keterwakilan 

perempuan dari 11.82% di tahun 2004 menjadi 17,86% di tahun 2009. 

 Jumlah keterwakilan perempuan di DPR RI berdasarkan hasil 

pemilu 2014 adalah sebanyak 17,34%. Jumlah ini kemudian meningkat 

menjadi 19,8% akibat adanya penggantian antar waktu. Pergantian antar 

waktu adalah suatu proses penarikan kembali anggota lembaga perwakilan 

rakyat untuk diberhentikan dan digantikan dengan anggota lainnya 

sebelum berakhirnya masa jabatan. Dengan presentase keterwakilan 

perempuan di dalam parlemen sebesar 19,8% membuat Indonesia berada 

pada peringkat ke 102 dari lebih dari 190 negara di dunia. Namun 

demikian, dengan adanya perubahan-perubahan PAW, saat ini jumlah 

anggota parlemen perempuan adalah 18,4%. Berikut ini adalah tabel 

peringkat berbagai Negara berdasarkan tingkat keterwakilan perempuan 

di dalam parlemen : 

Tabel 7. Peringkat Keterwakilan Perempuan di dalam Parlemen di 

Berbagai Negara 

PERINGKAT NEGARA JUMLAH 
KURSI 

PEREMPUAN % PEREMPUAN 

1 Rwanda 80 49 61.3% 
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2 Cuba 605 322 53.2% 

3 Bolivia 130 69 53.1% 

  4 Grenada 15 7 46.7% 

5 Namibia 104 48 46.2% 

6 Nicaragua 92 42 45.7% 

7 Costa Rica 57 26 45.6% 

8 Sweden 349 152 43.6% 

9 Mexico 500 213 42.6% 

10 South Africa  394 167 42.4% 

101 Saudi Arabia 151 30 19.9% 

102 Indonesia 560 111 19.8% 

103 United States of 
America 

431 84 19.5% 

104 Kyrgyzstan 120 23 19.2% 

186 Solomon Islands 50 1 2.0% 

187 Oman 85 1 1.2% 

188 Papua New Guinea 106 0 0.0% 

188 Micronesia 
(Federated States 
of) 

14 0 0.0% 

Sumber : Women in national parliments 

 

Selain dilihat secara keseluruhan, perlu dilihat juga bagaimana 

jumlah perwakilan perempuan berdasarkan partai. Pada Tabel di bawah 

ini dapat dilihat, dari 10 partai yang ada di DPR RI, belum ada partai yang 

berhasil mengirimkan 30% wakil perempuan di Pemilu 2014. Nilai 

tertinggi ada pada Partai PPP dengan perempuan sebanyak 26% dan 

Demokrat serta PKB sebanyak 21%.  Sedangkan Partai yang paling sedikit 
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186 Solomon Islands 50 1 2.0% 
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188 Micronesia 
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Selain dilihat secara keseluruhan, perlu dilihat juga bagaimana 

jumlah perwakilan perempuan berdasarkan partai. Pada Tabel di bawah 

ini dapat dilihat, dari 10 partai yang ada di DPR RI, belum ada partai yang 

berhasil mengirimkan 30% wakil perempuan di Pemilu 2014. Nilai 

tertinggi ada pada Partai PPP dengan perempuan sebanyak 26% dan 

Demokrat serta PKB sebanyak 21%.  Sedangkan Partai yang paling sedikit 

	
	

mengirimkan wakil perempuan adalah PKS dengan jumlah perempuan 

sebanyak 3%.  

8. Anggota DPR Hasil Pemilu 2014 

Partai Politik Perempuan Laki-laki Total % Anggota 
Perempuan 

PDI 
Perjuangan 

21 88 109 19% 

Golkar 16 75 91 17% 
Gerindra 11 62 73 15% 
Demokrat 13 48 61 21% 
PKB 10 37 47 21% 
PAN 9 40 49 18% 
PKS 1 39 40 3% 
Nasional 
Demokrat 

4 31 35 11% 

PPP 10 29 39 26% 
Hanura 2 14 16 12% 
Jumlah 97 463 560 17%  

 

Selain komposisi anggota DPR, dapat dilihat pula bagaimana 

komposisi pimpinan fraksinya. Fraksi memiliki tugas mengkoordinasikan 

kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja 

Anggota Dewan. Fraksi juga bertanggungjawab untuk mengevaluasi 

kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada publik. 
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Terdapat 10 Fraksi di DPR RI Periode 2014-2019. Apabila dilihat 

komposisi pimpinan fraksi, ternyata dari 10 fraksi yang ada hanya 

terdapat 1 orang pimpinan fraksi perempuan yaitu dari Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di pimpin oleh Puan Maharani. 

Sementara sisanya yaitu 9 fraksi lainnya dipimpin oleh laki-laki.  

Selain fraksi, perlu dilihat juga bagaimana komposisi perempuan 

dan laki-laki yang ada di dalam Komisi DPR. Komisi adalah unit kerja 

utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan 

fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Saat ini 

terdapat 11 komisi di DPR dengan ruang lingkup tugas dab pasangan kerja 

masing-masing. Secara umum tugas dan wewenang komisi dapat dibagi ke 

dalam 3 bidang yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.  

Saat ini jumlah komisi yang ada di DPR RI adalah sebanyak 11 

komisi. Setiap komisi memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Berikut 

ini adalah ruang lingkup yang ada di setiap Komisi : 

Tabel 9. Ruang Lingkup Komisi DPR RI 

Komisi Ruang Lingkup Komisi  Ruang Lingkup 
I Pertahanan 

Luar Negeri 
Komunikasi & 
Informatika 
Intelejen 

VII Energi 
Riset dan Teknologi 
Lingkungan Hidup 
 

II Dalam Negeri 
Sekretariat Negara 
Pemilu 

VIII Agama 
Sosial 
 

III Hukum 
HAM 
Keamanan 

IX Kesehatan 
Ketenagakerjaan 
 

IV Pertanian 
Pangan 
Maritim 
Kehutanan 

X Pendidikan 
Olahraga 
Sejarah 
 

V Infrastruktur 
Perhubungan 

XI Keuangan 
Perbankan 
 

VI  Industri 
Investasi 

 

Persaingan Usaha 
 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen

Tabel 
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mengirimkan wakil perempuan adalah PKS dengan jumlah perempuan 

sebanyak 3%.  
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Terdapat 10 Fraksi di DPR RI Periode 2014-2019. Apabila dilihat 

komposisi pimpinan fraksi, ternyata dari 10 fraksi yang ada hanya 

terdapat 1 orang pimpinan fraksi perempuan yaitu dari Fraksi Partai 

Demokrasi Indonesia Perjuangan yang di pimpin oleh Puan Maharani. 
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utama di dalam DPR. Hampir seluruh aktivitas yang berkaitan dengan 

fungsi-fungsi DPR, substansinya dikerjakan di dalam komisi. Saat ini 

terdapat 11 komisi di DPR dengan ruang lingkup tugas dab pasangan kerja 

masing-masing. Secara umum tugas dan wewenang komisi dapat dibagi ke 

dalam 3 bidang yaitu legislasi, pengawasan dan anggaran.  

Saat ini jumlah komisi yang ada di DPR RI adalah sebanyak 11 

komisi. Setiap komisi memiliki ruang lingkup yang berbeda-beda. Berikut 

ini adalah ruang lingkup yang ada di setiap Komisi : 
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Berikut ini adalah komposisi jabatan pimpinan Komisi DPR RI 

Tabel 10. Komposisi Jabatan Pimpinan Komisi DPR RI Periode 2014-2019 

KOMISI KOMPOSISI JABATAN JUMLAH 
LAKI-LAKI PEREMPUAN 

I 5 0 5 
II 4 1 5 
III 4 1 5 
IV 5 0 5 
V 5 0 5 
VI 4 0 4 
VII 5 0 5 
VIII 6 0 6 
IX 5 1 6 
X 3 1 4 
XI 5 0 5 

Sumber : Komisi Pemilihan Umum (KPU)  

Dapat dilihat pada tabel di atas, pada jabatan pimpinan komisi, 

dominasi laki-laki msih sangat tinggi. Dari 11 Komisi yang ada, hanya ada 

4 komisi yang memiliki pimpinan perempuan yaitu pada komisi II, III, IX 

dan X.  Apabila dilihat dalam bentuk presentase, komisi dengan 

presentase  pimpinan perempuan paling tinggi ada pada komisi X yaitu 

sebanyak 25%.  
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Tidak hanya pimpinannya saja, perlu dilihat juga bagaimana 

komposisi anggota komisi yang terpilah berdasarkan jenis kelamin. 

Berikut ini adalah Tabel komposisi anggota komisi di DPR RI berdasarkan 

jenis kelamin : 

Tabel 11. Komposisi Anggota Komisi DPR RI berdasarkan Jenis Kelamin 

KOMISI KOMPOSISI JABATAN JUMLAH 

LAKI-LAKI PEREMPUAN 
I 34 5 39 
II 34 4 38 
III 35 2 37 
IV 35 6 41 
V 31 7 38 
VI 42 5 47 
VII 31 7 38 
VIII 26 12 38 
IX 26 14 40 
X 29 18 47 
XI 35 8 43 

 

Apabila disajikan dalam bentuk persentase maka akan semakin 

terlihat ketimpangannya. Berikut ini adalah Bagan Komposisi Anggota 

Komisi di DPR RI. 
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Gambar 5. Komposisi Jabatan Anggota Komisi DPR RI 2014-2019 

 

Pada Bagan diatas dapat dilihat bahwa dari 11 komisi yang ada, 

telah terdapat 3 komisi yang memiliki anggota perempuan lebih dari 30% 

yaitu pada komisi VIII, IX dan X. Sedangkan komisi dengan wakil 

perempuan paling sedikit adalah pada komisi III yang memiliki ruang 

lingkup khas laki-laki yaitu hukum, ham dan keamanan adalah sebanyak 

5%.  

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa 

unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan. Alat 

Kelengkapan DPR ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat 

sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus 

menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung yaitu lima tahun. 

Sedangkan yang bersifat sementara adalah yang dibentuk hanya untuk 

kebutuhan atau tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula 

misalnya Dewan kehormatan atau Panitia khusus (Pansus). Berikut ini 

adalah komposisi alat kelengkapan dewan berdasarkan jenis kelamin.  
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Tabel 12. Komposisi Anggota Alat Kelengkapan DPR tahun 2014 

Alat Kelengkapan Laki-laki Perempuan Persentase 

Pimpinan DPR RI 5 - 0% 

Badan Anggaran 87 7 8% 

Badan Legislasi 43 7 16% 

Badan Urusan RT 42 11 26% 

Badan kehormatan 11 - 0% 

Badan Kerjasama Antar-

Parlemen 

36 14 39% 

Badan Akuntabilitas 

Keuangan Negara (BAK 

N) 

8 2 25% 

 

 Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa saat ini belum ada 

perempuan yang menjadi pimpinan di DPR RI dan berada pada Badan 

Kehormatan. Sedangkan untuk AKD lainnya, jumlah perempuan juga 

masih minim. Hanya pada Badan Kerjasama Antar-Parlemen jumlah 

perempuannya mencapai 39% sementara di AKD lainnya jumlah 

perempuan masih jauh dari memenuhi kuota keterwakilan 30%. 

 Selain DPR, yang menjadi bagian dari parlemen adalam Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). DPD adalah lembaga tinggi Negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang beranggotakan perwakilan dari 

setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah perwakilan 

setiap provinsi adalah sebanyak 4 orang. Berikut ini adalah komposisi 

jumlah anggota DPD RI pada 3 periode terakhir yang terpilah berdasarkan 

jenis kelamin.  

30	
	

 

 

Pada Bagan diatas dapat dilihat bahwa dari 11 komisi yang ada, 

telah terdapat 3 komisi yang memiliki anggota perempuan lebih dari 30% 

yaitu pada komisi VIII, IX dan X. Sedangkan komisi dengan wakil 

perempuan paling sedikit adalah pada komisi III yang memiliki ruang 

lingkup khas laki-laki yaitu hukum, ham dan keamanan adalah sebanyak 

5%.  

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa 

unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan. Alat 

Kelengkapan DPR ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat 

sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus 

menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung yaitu lima tahun. 

Sedangkan yang bersifat sementara adalah yang dibentuk hanya untuk 

kebutuhan atau tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula 

misalnya Dewan kehormatan atau Panitia khusus (Pansus). Berikut ini 

adalah komposisi alat kelengkapan dewan berdasarkan jenis kelamin.  

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen

Gambar  5. Komposisi Jabatan Anggota Komisi DPR RI 2014-2019 



36 3730	
	

 

Gambar 5. Komposisi Jabatan Anggota Komisi DPR RI 2014-2019 

 

Pada Bagan diatas dapat dilihat bahwa dari 11 komisi yang ada, 

telah terdapat 3 komisi yang memiliki anggota perempuan lebih dari 30% 

yaitu pada komisi VIII, IX dan X. Sedangkan komisi dengan wakil 

perempuan paling sedikit adalah pada komisi III yang memiliki ruang 

lingkup khas laki-laki yaitu hukum, ham dan keamanan adalah sebanyak 

5%.  

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DPR memiliki beberapa 

unit kerja yang biasa disebut dengan alat-alat kelengkapan. Alat 

Kelengkapan DPR ada yang bersifat tetap dan ada yang bersifat 

sementara. Yang dimaksud dengan tetap adalah unit kerja yang terus 

menerus ada selama masa kerja DPR berlangsung yaitu lima tahun. 

Sedangkan yang bersifat sementara adalah yang dibentuk hanya untuk 

kebutuhan atau tujuan tertentu dalam jangka waktu tertentu pula 

misalnya Dewan kehormatan atau Panitia khusus (Pansus). Berikut ini 

adalah komposisi alat kelengkapan dewan berdasarkan jenis kelamin.  

31	
	

 

Tabel 12. Komposisi Anggota Alat Kelengkapan DPR tahun 2014 

Alat Kelengkapan Laki-laki Perempuan Persentase 

Pimpinan DPR RI 5 - 0% 

Badan Anggaran 87 7 8% 

Badan Legislasi 43 7 16% 

Badan Urusan RT 42 11 26% 

Badan kehormatan 11 - 0% 

Badan Kerjasama Antar-

Parlemen 

36 14 39% 

Badan Akuntabilitas 

Keuangan Negara (BAK 

N) 

8 2 25% 

 

 Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa saat ini belum ada 

perempuan yang menjadi pimpinan di DPR RI dan berada pada Badan 

Kehormatan. Sedangkan untuk AKD lainnya, jumlah perempuan juga 

masih minim. Hanya pada Badan Kerjasama Antar-Parlemen jumlah 

perempuannya mencapai 39% sementara di AKD lainnya jumlah 

perempuan masih jauh dari memenuhi kuota keterwakilan 30%. 

 Selain DPR, yang menjadi bagian dari parlemen adalam Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). DPD adalah lembaga tinggi Negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang beranggotakan perwakilan dari 

setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Jumlah perwakilan 

setiap provinsi adalah sebanyak 4 orang. Berikut ini adalah komposisi 

jumlah anggota DPD RI pada 3 periode terakhir yang terpilah berdasarkan 

jenis kelamin.  

31	
	

 

Tabel 12. Komposisi Anggota Alat Kelengkapan DPR tahun 2014 

Alat Kelengkapan Laki-laki Perempuan Persentase 

Pimpinan DPR RI 5 - 0% 

Badan Anggaran 87 7 8% 

Badan Legislasi 43 7 16% 

Badan Urusan RT 42 11 26% 

Badan kehormatan 11 - 0% 

Badan Kerjasama Antar-

Parlemen 

36 14 39% 

Badan Akuntabilitas 

Keuangan Negara (BAK 

N) 

8 2 25% 

 

 Dapat dilihat pada tabel di atas bahwa saat ini belum ada 

perempuan yang menjadi pimpinan di DPR RI dan berada pada Badan 

Kehormatan. Sedangkan untuk AKD lainnya, jumlah perempuan juga 

masih minim. Hanya pada Badan Kerjasama Antar-Parlemen jumlah 

perempuannya mencapai 39% sementara di AKD lainnya jumlah 

perempuan masih jauh dari memenuhi kuota keterwakilan 30%. 

 Selain DPR, yang menjadi bagian dari parlemen adalam Dewan 

Perwakilan Daerah (DPD). DPD adalah lembaga tinggi Negara dalam 

sistem ketatanegaraan Indonesia yang beranggotakan perwakilan dari 
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Gambar 6. Komposisi Anggota DPD RI 

Apabila dibandingan dengan DPR, maka perwakilan perempuan di 

DPD memiliki kondisi yang lebih baik walaupun belum menyentuh angka 

30%. Pada gambar di atas dapat diketahui bahwa jumlah perempuan di 

DPD pada periode 2004-2009 adalah sebanyak 28 orang atau sekitar 

22,2%. Jumlah ini kemudian meningkat cukup signifikan dimana pada 

periode berikutnya yaitu 2009-2014 perempuan di DPD adalah sebanyak 

28%. Namun demikian pada periode 2014-2019 jumlahnya sedikit 

mengalami penurunan yaitu menjadi 27,3%.  

Selain komposisi anggota, perlu dilihat juga komposisi perempuan 

di level pimpinan. Pada gambar di bawah ini dapat dilihat bahwa pada 3 

periode, dominasi laki-laki masih sangat tinggi. Bahkan pada periode 

2004-2009 DPD RI tidak memiliki pimpinan perempuan. Namun 

demikian pada periode berikutnya sudah terdapat perempuan di kursi 

pimpinan DPD.  
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Gambar 7. Komposisi Pimpinan DPD RI  

 Dalam parlemen DPD memiliki beberapa tugas dan wewenang, 

yaitu:  

1. Mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang yang 

berkaitan dengan otonomi daerah dan huungan pusat dengan 

daerah 

2. Mengajukan randangan Undang-Undang kepada DPR 

3. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota 

BPK secara tertulis sebelum dilaksanakan pemilihan 

4. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-

Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Rancangan 

Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan 

agama 

5. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang 

mengenai otonomi daerah dan hubungan pusat dan daerah.  
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Gambar 7. Komposisi Pimpinan DPD RI  
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Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi 

Negara yang menjalankan sistem pemerintahan Negara dan memiliki 

tugas serta wewenang tersendiri dengan tujuan agar dalam 

pelaksanaannya tidak mengalami tumpang tindih dengan lembaga Negara 

lainnya. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta pemilu yang dipilih 

melalui pemilu. Selain berperan sebagai wakil rakyat, secara aktif anggota 

dewan seharusnya juga berperan dalam mengemban amanah rakyat, 

menyuarakan aspirasi serta memperjuangkan tuntutan dari konsituen.  

 Dalam lembaga ini, pusat kehidupan politik terjadi, dimana 

disinilah tempat Undang-undang dan kebijakan Negara dibuat. Terdapat 3 

peran anggota parlemen yaitu : 

A. LEGISLASI 

Fungsi legislasi dilaksanakan untuk membentuk undang-

undang bersama presiden. 

Penguatan fungsi legislasi terlihat pada perubahan atas pasal 20 

UUD 1945, sebagai berikut: 

Pasal-pasal dalam UUD 1945 yang mengatur tentang penguatan 

fungsi legislasi : 

- Pasal 20 ayat 1 : DPR memegang kekuasaan membentuk 

undang-undang 

- Pasal 20 ayat 2 : setiap rancangan undang-undang dibahas 

DPR dan presiden untuk mendapat persetujuan bersama 

- Pasala 20 ayat 3 : jika rancangan undang-undang itu tidak 

mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-undang 

itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR masa 

itu 

- Pasal 20 ayat 5 : dalam hal ini rancangan undang-undang 

yang telah disetujui bersama tersebut tidak di sahkan oleh 

presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan 

undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-

undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib 

diundangkan 
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- Pasal 21 : anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan 

undang-undang 

Perubahan atas pasal 20 UUD 1945 tersebut memberikan 

konsekuensi pada kekuatan dan peran lembaga legislatif, yang 

dapat disarikan sebagai berikut: 

- UU merupakan produk legislatif yang utama sebagai 

operasionalisasi kekuasaan legislatif 

- Presiden sebagai kepala eksekutif tidak memiliki kekuasaan 

membentuk UU 

- Peran presiden (eksekutif) dalam fungsi legislasi adalah 

dapat mengajukan rancangan undang-undang (RUU), ikut 

serta dalam pembahassan RUU, dan pengesahan 

keberlakuan UU yang telah disetujui bersama dengan DPR 

- Memberikan otonomi pada anggota DPR untuk mengajukan 

usul RUU yang harus dijamin oleh berbagai peraturan di 

bawah konstitusi. 

 

B. PENGANGGARAN 

Fungsi anggaran dilaksanakan untuk membahas dan 

memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan 

terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang 

diajukan oleh presiden.  

Salah satu fungsi yang dimiliki DPR dan DPRD adalah fungsi 

anggaran atau dikenal dengan hak budget. Pertanyaan pentingnya 

adalah mengapa legislatif diberikan fungsi anggaran? Sebagai 

lembaga representasi rakyat, legislatif merupakan tempat yang 

tepat untuk memastikan anggaran direncanakan optimal sesuai 

kebutuhan bangsa berdasarkan sumberdaya yang tersedia. 

Partisipasi aktif legislatif yang efektif dalam proses 

penganggaran, menjamin terjadinya pola check and balance 

untuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta 

memastikan pemberian layanan publik yang bermutu. 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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C. PENGAWASAN 

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi pengawasan ialah  

fungsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan/legislatif (DPR) 

untuk mengawasi atau mengontrol eksekutif/pemerintah. 

Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat berfungsi 

sesuai dengan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga 

perwakilan dan untuk melaksanakan fungsi dari lembaga 

perwakilan maka lembaga ini mempunyai beberapa hak 

seperti : 

a. Hak meminta Keterangan (interpelasi) 

b. Hak mengadakan penyelidikan (angket) 

c. Hak bertanya 

d. Hak mengadakan perubahan RUU (amandemen) 

e. Hak mengajukan rancangan undang-undang (usul 

inisiatif) 

f. Hak Mengajukan /menganjurkan seseorang bila 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

g. Hak protokol dan Hak keuangan/administrasi 

h. Hak pernyataan pendapat 

Fungsi yang sangat penting di dalam parlemen adalah fungsi 

legislasi yaitu membentuk undang-undang. Dengan undang-undang inilah 

pemerintah menyusun kebijakan untuk menyelenggarakan Negara. Dalam 

proses penyusunan kebijakan ini tidak dapat dihindari ada kepentingan-

kepentingan yang akan mempengaruhi proses dan hasil legislasi seperti 

kepentingan ideologis, kepentingan bisnis dan lain sebagainya. 

Kepentingan perempuan adalah kepentingan yang mungkin kurang 

diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan atau undang-undang 

yang dihasilkan oleh DPR lebih banyak berkaitan dengan isu-isu lain yang 

khas dengan dunia laki-laki seperti isu tentang investasi, korupsi, 

perdagangan dibandingkan dengan isu-isu yang erat kaitannya dengan 
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36	
	

C. PENGAWASAN 

Fungsi pengawasan dilaksanakan melalui pengawasan atas 

pelaksanaan undang-undang dan APBN. Fungsi pengawasan ialah  

fungsi yang dilakukan oleh lembaga perwakilan/legislatif (DPR) 

untuk mengawasi atau mengontrol eksekutif/pemerintah. 

Hal ini dimaksudkan agar pemerintah dapat berfungsi 

sesuai dengan undang-undang yang dibentuk oleh lembaga 

perwakilan dan untuk melaksanakan fungsi dari lembaga 

perwakilan maka lembaga ini mempunyai beberapa hak 

seperti : 

a. Hak meminta Keterangan (interpelasi) 

b. Hak mengadakan penyelidikan (angket) 

c. Hak bertanya 

d. Hak mengadakan perubahan RUU (amandemen) 

e. Hak mengajukan rancangan undang-undang (usul 

inisiatif) 

f. Hak Mengajukan /menganjurkan seseorang bila 

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan 

g. Hak protokol dan Hak keuangan/administrasi 

h. Hak pernyataan pendapat 

Fungsi yang sangat penting di dalam parlemen adalah fungsi 

legislasi yaitu membentuk undang-undang. Dengan undang-undang inilah 

pemerintah menyusun kebijakan untuk menyelenggarakan Negara. Dalam 

proses penyusunan kebijakan ini tidak dapat dihindari ada kepentingan-

kepentingan yang akan mempengaruhi proses dan hasil legislasi seperti 

kepentingan ideologis, kepentingan bisnis dan lain sebagainya. 

Kepentingan perempuan adalah kepentingan yang mungkin kurang 

diperhatikan. Hal ini dapat dilihat dari kebijakan atau undang-undang 

yang dihasilkan oleh DPR lebih banyak berkaitan dengan isu-isu lain yang 

khas dengan dunia laki-laki seperti isu tentang investasi, korupsi, 

perdagangan dibandingkan dengan isu-isu yang erat kaitannya dengan 

perempuan seperti ketimpangan upah, kesehatan atau pendidikan.  
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 Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa keterwakilan 

perempuan di Parlemen adalah sebuah keniscayaan. Jumlah perempuan 

yang rendah akan mempersulit masuknya kepentingan perempuan untuk 

dapat dipertimbangkan di dalam DPR (Phillips, 1998). 

 

VI. KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER DAN 

DISKRIMINASI GENDER 

6.1 PERDA DISKRIMINATIF GENDER 

Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa keterwakilan perempuan 

merupakan masalah yang besar bagi Bangsa Indonesia. Berbagai 

hambatan harus dihadapi perempuan untuk memasuki lembaga parlemen 

mulai dari hambatan individu, masyarakat, media sampai kepada sistem 

budaya yang ada di dalam masyarakat. Hingga saat ini jumlah perwakilan 

perempuan masih sangat rendah. Hal ini berimbas pada rendahnya 

kepentingan perempuan dan gender yang diusung oleh parlemen. Tidak 

hanya rendah, lembaga perwakilan yang mayoritas laki-laki tentu akan 

tercermin dari produk kebijakan di hasilkan. Tidak hanya netral gender, 

tetapi terdapat pula beberapa kebijakan yang bias gender. Berdasarkan 

data dari Komnas Ham, terdapat lebih dari 300 Perda yang telah 

dinyatakan diskriminasi atau bias gender.  

Kebijakan diskriminasi gender di bagi menjadi : 

1. Diskriminatif secara langsung terhadap perempuan 

Yaitu : 

a. Kriminalisasi perempuan 

b. Kontrol terhadap tubuh perempuan 

2. Diskriminatif secara tidak langsug terhadap perempuan:  

Tidak menyebutkan secara langsung perempuan dan anak 

sebagai pelaku perbuatan dalam peraturan daerah, tetapi 

memberikan dampak kepada perempuan dan anak sebagai 

korbannya 
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3. Kebijakan daerah menyangkut pengaturan tentang agama, 

yang sesungguhnya merupakan kewenangan pusat dan telah 

berdampak pada pembatasan kebebasan tiap warga Negara 

untuk beribadah menurut keyakinan dan mengakibatkan 

pengucilan kelompok minoritas. 

Berikut ini adalah beberapa contoh perda yang memiliki muatan 

diskriminasi terhadap perempuan dan anak : 

1. Pasal 13, Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 Tentang 

Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam. 

(1) Setiap orang Islam wajib berbusana Islami. 

(2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha 

dan atau instansi masyarakat wajib membudayakan busana Islami 

di lingkungannya. 

2. Pasal 6, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang 

Busana Muslim dan Muslimah. 

Busana bagi masyarakat baik dalam lingkungan pekarangan 

rumah/santai/pengajian/ibadah dan pesta bagi perempuan adalah gaun 

terusan yang longgar (gamis); baju blus/jas dengan rok panjang tanpa 

belahan ; baju kurung dengan rok panjang tanpa belahan; baju kurung 

dengan kain sarung; baju kebaya dengan kain sarung; baju blus panjang 

selutut dengan celana panjang yang longgar; baju blus/kaus panjang 

selutut dengan celan panjang yang longgar dan serasi; semua alternative 

busana baju perempuan di atas tetap disertai dengan menggunakan 

kerudung/jilbab. 

3. Pasal 5 Perda Kab. Bulukumba No 5 Tahun 2003 Tentang 

Berpakaian Muslim dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba. 

Setiap Karyawan/Karyawati, Mahasiswa/Mahasiswi dan Siswa Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA)/ atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs)  

yang beragama islam diwajibkan berbusana muslim dan muslimah,  

sedangkan bagi warga masyarakat umum yang beragama Islam adalah  

bersifat himbauan. Perda sejenis terdapat sebanyak 28 buah.  
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bersifat himbauan. Perda sejenis terdapat sebanyak 28 buah.  
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4. Pasal 6 Perda Prov. Gorontalo No 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat.  

a. Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada di- 

luar rumah tanpa ditemani muhrimnya pada selang waktu

24.00 sampai dengan 04.00 kecuali dengan alasan yang dapat

b. Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan. 

c. Dilarang menyelenggarakan pemilihan atau lomba kecantikan yang 

menampilkan perempuan dengan busana yang minim dan atau ketat. 

5.  Pasal 6 Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang 

Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat. 

a. Setiap perempuan dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang 

dapat merangsang nafsu birahi laki-laki yang melihatnya di tempat 

umum atau di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh

umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.  

b. Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini mempunyai

ciri-ciri : 

• Memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada; dan 

• Ketat atau transparan sehingga memperjelas lekukan tubuh 

6. Pasal 9 ayat 5 (4), Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 

Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit 

Masyarakat.  

Setiap pengusaha restoran, rumah makan, dilarang menyediakan tempat 

dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari 

selama bulan ramadhan.  

7. Pasal 11 Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Pandai Baca Huruf 

Alquran Bagi Murid SD, Siswa SLTP & Siswa SLTA Serta Calon Pengantin. 

Bagi setiap tamatan SD dan/atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan 

pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca 

huruf Alquran dengan baik dan benar dan/atau tidak memiliki sertifikat 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca 

huruf Alquran dengan baik dan benar dan/atau tidak memiliki sertifikat 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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4. Pasal 6 Perda Prov. Gorontalo No 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat.  
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Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat. 
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umum kecuali pada tempat-tempat yang telah ditentukan.  

b. Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini mempunyai

ciri-ciri : 

• Memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada; dan 

• Ketat atau transparan sehingga memperjelas lekukan tubuh 

6. Pasal 9 ayat 5 (4), Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 

Tentang Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit 

Masyarakat.  

Setiap pengusaha restoran, rumah makan, dilarang menyediakan tempat 

dan melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari 

selama bulan ramadhan.  

7. Pasal 11 Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Pandai Baca Huruf 

Alquran Bagi Murid SD, Siswa SLTP & Siswa SLTA Serta Calon Pengantin. 

Bagi setiap tamatan SD dan/atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan 

pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca 

huruf Alquran dengan baik dan benar dan/atau tidak memiliki sertifikat 

dapat dipertanggungjawabkan. 
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pandai baca huruf Alquran, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat 

diterima pada jenjang pendidikan tersebut.  

 Selain yang sudah disahkan, terdapat beberapa contoh hal yang diusulkan 

untuk diatur dalam perda dan merupakan diskriminasi gender, antara lain: 

Usulan untuk melakukan Tes Keperawanan sebagai syarat kelulusan 

siswa SMP dan SMA dalam raperda Akhlakul Karimah di Jember. 

 

Akibat dari rendahnya pemahaman para pembuat kebijakan terkait 

dengan gender, seringkali perempuan dan anak di perlakukan secara tidak 

adil terkait dengan permasalahan di masyarakat. Saat ini sudah banyak 

perda-perda yang dinyatakan bermasalah atau bahkan sampai dibatalkan 

karena dianggap melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. 

Berikut ini adalah jumlah perda yang dibatalkan dan dinyatakan 

bermasalah dari tahun 2002-2014: 

• 1878 Perda dinyatakan dibatalkan pada tahun 2002-2009 

Tes keperawanan ini  berawal dari terkuaknya praktik tes keperawanan 
terhadap para Polwan hingga munculnya suatu usulan dari salah satu anggota 
DPRD Jember mengenai pemberlakuan tes keperawanan bagi siswi SMA 
sebagai salah satu syarat kelulusan mereka. Hal ini dilatarbelakangi oleh 
tingginya kasus HIV dan hubungan seksual di luar nikah di Jember. Bukan 
hanya pemerintah daerah Jember yang melakukan tes serupa ini, rupanya 
anggota pemerintah daerah Jambi, Indramayu dan Dinas Pendidikan Kota 
Prabumulih di Sumatera Selatan pun pernah menyuarakan gagasan yang 
serupa. Masalahnya adalah lagi-lagi perempuanlah yang dibatasi haknya 
padahal tentu dalam sebuah hubungan seksual bukan hanya perempuan yang 
berperan dimana laki-laki terlibat di dalamnya. 

Tes keperawanan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap 
perempuan dan bertentangan dengan konstitusi. Tindakan tersebut 
merendahkan derajat martabat manusia dan bersifat diskriminatif terhadap 
perempuan. Tes keperawanan juga berimplikasi memutus masa depan anak 
perempuan karena tidak dapat melanjutkan pendidikan dan hidup dalam 
stigma negatif di dalam masyarakat, hal ini diujarkan oleh Ketua Sub Komisi 
Reformasi Hukum dan Kebijakan Komnas Perempuan Kunthi Tridewiyanti.  

“Perempuan itu bukan obyek tetapi perempuan adalah subyek yang 
harus dihormati, dia manusia yang punya martabat. Oleh karena itu 
pemerintah perlu memastikan penyelenggara pendidikan, institusi profesi dan 
juga lembaga masyarakat tidak melakukan tindak kekerasan seksual, karena 
(tes keperawanan) itu merupakan kekerasan seksual,” ujarnya. 
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• 407 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2010 

• 239 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2011 

• 173 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2012 

• 215 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2013 

• 38 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2014 

 

VII. PENTINGNYA PEREMPUAN DALAM MEMBENTUK 

KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER 

Rendahnya keterwakilan perempuan di dalam politik tentunya 

memiliki dampak tersendiri bagi perempuan Indonesia secara 

keseluruhan. Perempuan yang memiliki keterwakilan yang minoritas di 

DPR RI tentunya akan semakin sulit untuk mampu menyalurkan aspirasi 

dan ide yang membawa kepentingan perempuan. Menurut Phillips setiap 

wakil di parlemen tentu memiliki kecenderungan untuk menyalurkan 

aspirasi yang dekat dengan identitasnya termasuk identitas jenis kelamin, 

sehingga parlemen yang didominasi oleh laki-laki tentunya akan lebih 

memperhatikan kepentingan laki-laki. Hal ini tentunya akan merugikan 

kelompok minoritas perempuan.  

Apa yang diutarakan oleh Phillips juga sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Azza Karam dan Lovenduski. Menurutnya laki-laki 

cenderung memberikan prioritas terhadap masalah-masalah yang politis, 

sementara perempuan lebih condong memperhatikan masalah sosial 

khususnya terkait dengan kepentingan perempuan dan anak. Salah satu 

bentuk yang dilihat oleh Karam dan Lovenduski adalah dari kebijakan 

yang dihasilkan.  

Dari dua bentuk keterwakilan politik yaitu politik ide dan politik 

kehadiran, dalam kondisi saat ini bentuk yang paling ideal adalah politik 

kehadiran (Phillips, 1998). Hal ini dikarenakan melalui politik kehadiran, 

maka aspirasi mengenai isu-isu perempuan di dalam lembaga legislatif 

yang memiliki keterwakilan perempuan yang baik akan lebih 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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• 407 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2010 

• 239 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2011 

• 173 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2012 

• 215 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2013 

• 38 Perda dinyatakan bermasalah pada tahun 2014 

 

VII. PENTINGNYA PEREMPUAN DALAM MEMBENTUK 

KEBIJAKAN YANG RESPONSIF GENDER 

Rendahnya keterwakilan perempuan di dalam politik tentunya 

memiliki dampak tersendiri bagi perempuan Indonesia secara 

keseluruhan. Perempuan yang memiliki keterwakilan yang minoritas di 

DPR RI tentunya akan semakin sulit untuk mampu menyalurkan aspirasi 

dan ide yang membawa kepentingan perempuan. Menurut Phillips setiap 

wakil di parlemen tentu memiliki kecenderungan untuk menyalurkan 

aspirasi yang dekat dengan identitasnya termasuk identitas jenis kelamin, 

sehingga parlemen yang didominasi oleh laki-laki tentunya akan lebih 

memperhatikan kepentingan laki-laki. Hal ini tentunya akan merugikan 

kelompok minoritas perempuan.  

Apa yang diutarakan oleh Phillips juga sesuai dengan apa yang 

disampaikan oleh Azza Karam dan Lovenduski. Menurutnya laki-laki 

cenderung memberikan prioritas terhadap masalah-masalah yang politis, 

sementara perempuan lebih condong memperhatikan masalah sosial 

khususnya terkait dengan kepentingan perempuan dan anak. Salah satu 

bentuk yang dilihat oleh Karam dan Lovenduski adalah dari kebijakan 

yang dihasilkan.  

Dari dua bentuk keterwakilan politik yaitu politik ide dan politik 

kehadiran, dalam kondisi saat ini bentuk yang paling ideal adalah politik 

kehadiran (Phillips, 1998). Hal ini dikarenakan melalui politik kehadiran, 

maka aspirasi mengenai isu-isu perempuan di dalam lembaga legislatif 

yang memiliki keterwakilan perempuan yang baik akan lebih 
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cenderung memberikan prioritas terhadap masalah-masalah yang politis, 

sementara perempuan lebih condong memperhatikan masalah sosial 

khususnya terkait dengan kepentingan perempuan dan anak. Salah satu 
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maka aspirasi mengenai isu-isu perempuan di dalam lembaga legislatif 

yang memiliki keterwakilan perempuan yang baik akan lebih 
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memungkinkan untuk tersalurkan, dikarenakan adanya kecenderungan 

bagi setiap orang untuk membawa kepentingan dari identitasnya masing-

masing. 

Perempuan di dalam parlemen akan membawa perubahan pada 

terakomodasinya kebutuhan perempuan melalui substansi undang-

undang atau Perda yang dibuat di dalam Parlemen. Berikut ini adalah 

contoh beberapa perda yang mengakomodasi kebutuhan perempuan dan 

diperjuangkan oleh wakilnya di parlemen (Marwah, 2012). 

Perda Kab. Banyumas No 3 Tahun 2010 Tentang Penataan dan 

Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan toko modern. 

Substansi perda ini dekat dengan kebutuhan perempuan karena pada 

kenyataannya banyak perempuan yang memiliki usaha jenis UKM dan 

menjadi pedagang di pasar tradisional. Mereka adalah kelompok yang 

perlu dilindungi dan diberdayakan dan memiliki kemitraan dengan pusat 

perbelanjaan dan toko modern untuk pengembangannya. Kaum 

perempuan juga banyak dilibatkan sebagai karyawan di pusat 

perbelanjaan dan toko modern yang memerlukan perlindungan dalam 

menjalankan ajaran agamanya seperti izin menggunakan jilbab. Selain itu 

perempuan yang jumlahnya dominan sebagai karyawan di pusat 

perbelanjaan dan toko modern juga perlu mendapat perlindungan 

jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.  

Berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh perempuan anggota 

dewan untuk mewakili kepentingan perempuan, Susilo Rini dari Partai 

Demokrat mengusulkan beberapa point penting yang harus ada di dalam 

Perda yaitu terkait adanya pelarangan menggunakan jilbab di pusat 

perbelanjaan dan pasar modern. Akhirnya disepakati bahwa perempuan 

Muslimah diperkenankan menggunakan jilbab saat bekerja. Selain itu 

Susilo Rini juga mengusulkan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 

toko modern harus menyediakan ruang bagi ibu menyusui.  

Akhirnya usulan-usulan tersebut terakomodasi pada pasal 26 yaitu : 
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Perda yaitu terkait adanya pelarangan menggunakan jilbab di pusat 

perbelanjaan dan pasar modern. Akhirnya disepakati bahwa perempuan 

Muslimah diperkenankan menggunakan jilbab saat bekerja. Selain itu 

Susilo Rini juga mengusulkan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 

toko modern harus menyediakan ruang bagi ibu menyusui.  

Akhirnya usulan-usulan tersebut terakomodasi pada pasal 26 yaitu : 
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“Setiap penyelenggara kegiatan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan 

toko modern wajib : menjaga iklim usaha yang sehat; mentaati dan 

memasang ketentuan jam operasional pada tempat yang mudah dilihat 

oleh umum; melaksanakan kemitraan usaha dengan UMKM bagi pusat 

perbelanjaan dan toko modern ;menyediakan parkir; meningkatkan mutu 

pelayanan dan menjamin kenyaman konsumen; menjaga keamanan dan 

ketertiban usaha; memelihara kebersihan, kesehatan, keindahan lokasi, 

kebersihan lingkungan dan ruang publik yang nyaman; mencegah 

penggunaan tempat usaha untuk judi dan kesusilaan, kegiatan peredaran 

dan pemakaian obat terlarang; memisahkan tempat penjualan produk 

haram dan non halal, menyediakan saran toilet, memberi kesempatan 

kepada karyawan untuk beribadah, dan karyawati islam diperbolehkan 

menggunakan jilbab yang disesuai dengan seragam perusahaan; 

menyediakan mushola; menyediakan ruangan untuk ibu menyusui yang 

nyaman; mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, 

kesehatan dan kesejahteraan karyawan;menyediakan alat pemadam 

kebakaran; mencantumkan harga dalam rupiah; menyediakan paling tidak 

10% dari tempat usaha pusat perbelanjaan dan toko modern bagi pelaku 

usaha UMKM; menyediakan tempat untuk pengaduan konsumen; 

menyediakan akses bagi penyandang cacat; mengutamakan tenaga kerja 

setempat; tidak memperbolehkan pelajar berseragam sekolah masuk pada 

tempat usaha.” 

 Selain itu terdapat Perda Kab. Banjarnegara No 5 Tahun 2010 

Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada RSUD Banjarnegara. 

Berdasarkan prinsip dan sasaran dalam pelayanan kesehatan tersebut, 

kaum perempuan terutama yang berpenghasilan rendah memiliki 

kemudahan akses untuk memperoleh layanan kesehatan yang lebih baik. 

Kaum perempuan memiliki kebutuhan kesehatan yang spesifik berbeda 

dengan laki-laki dan perlu mendapatkan perlindungan terkait kebutuhan 

kesehatan tersebut. Lindanani dari Fraksi Partai Golkar memperjuangkan 

biaya tariff untuk ibu melahirkan di kabupaten yang awalnya 400-500 

ribu agar ditekan sampai ke angka 250 ribu. Menurutnya, jumlah 
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kebutuhan ibu melahirkan tentu sangat banyak, jika biaya persalinannya 

mahal maka perempuan akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan obat 

atau perlengkapan lainnya. Hal ini seringkali tidak menjadi perhatian 

kaum laki-laki. Walaupun pada awalnya pihak eksekutif bertahap di angka 

400.000 untuk jasa persalinan namun anggota dewan perempuan tetap 

bersikukuh agar biaya jasa persalinan tetap berada di angka 250.000 dan 

akhirnya dapat disepakati bersama di angka tersebut.   

 Selain Perda terdapat banyak UU yang merupakan produk legislatif 

misalnya UU NO 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang. UU ini merupakan UU yang sangat penting untuk 

dibuat karena masalah perdagangan manusia adalah masalah pelik yang 

ada di Indonesia dimana Indonesia merupakan negara sumber, tempat 

transit dan penerima bagi tindakan human trafficking. UU ini 

diperjuangkan oleh DPR RI dengan dipimpin oleh seorang perempuan 

bernama Dra. Hj. Latifah Iskandar dari Fraksi Partai PAN. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Aisah di Tahun 2008, dari 100% anggota 

Pansus RUU PTPPPO, ketidak aktifan berbicara anggota pansus adalah 

mencapai 86%. Namun demikian jika dipilah berdasarkan jenis kelamin, 

maka ketidak aktifan laki-laki dan perempuan berbeda secara signifikan 

dimana anggota laki-laki yang  tidak aktif mencapai 82,2% sedangkan 

perempuan memiliki angka yang lebih baik yaitu 61,1%. Jumlah anggota 

Pansus RUU PTPPO adalah sebanyak 50 orang dengan perempuan 

sebanyak 18 orang yaitu 36% dan laki-laki sebanyak 32 orang atau 64%.  

 Sedangkan apabila dilihat dari aspek kualitas berbicara di dalam 

rapat pansus, maka 64% anggota pansus memiliki kualitas berbicara 

yang relevan dan substansial dengan materi yang dibahas di dalam rapat. 

Namun demikian jika dipilah lagi berdasarkan jenis kelamin, maka laki-

laki yang dengan kualitas bicara baik mencapai 62,5% sedangkan 

perempuan 66,7%.  Dengan demikian dapat diketahui bahawa walaupun 

laki-laki dan perempuan keduanya mampu berbicara dan berargumentasi 

dengan baik di dalam rapat namun demikian perempuan memperlihatkan 

keaktifan dan kualitas berbicara yang lebih baik dibandingkan laki-laki.  
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 Demikian beberapa contoh peraturan yang diperjuangkan oleh 

wakil perempuan. Isu-isu utama yang berkenaan dengan perempuan tidak 

dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh sebagian anggota dewan 

perempuan yang mampu melakukan fungsi keterwakilan kelompok 

perempuan. Walaupun harus diakui bahwa hal tersebut bukan hal yang 

mudah dan sederhana untuk mengintegrasikan isu perempuan dalam 

ranah kebijakan publik karena terkait dengan peraturan perundang-

undangan di atasnya, kepentingan partai, masyarakat dapil, ketersediaan 

anggaran, termasuk belum cukup tingginya komitmen dan pengetahuan 

sebagian anggota dewan dalam mendesakkan isu-isu tentang kepentingan 

perempuan.  Namun demikian mereka dapat dengan luar biasa mampu 

mendesakkan materi-materi perda yang melindungi dan mengikutsertakan

kepentingan kaum perempuan.  

 Selain beberapa peraturan yang disebutkan di atas, saat ini 

Indonesia telah cukup banyak memiliki perda dan UU yang telah 

menyentuh kepentingan perempuan dan anak. Berikut ini adalah 

beberapa peraturan yang telah di sahkan oleh pemerintah : 

No. Undang-undang responsif gender 

1 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

2 UU Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 

3 UU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang PEMILU 

4 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak 

5 UU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional protocol to the 

convention on the rights Of the child on the involvement of Children in 

armed conflict (protokol opsional konvensi hak- Hak anak mengenai 

Keterlibatan anak Dalam konflik bersenjata) 

6 UU Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional protocol to the 

convention on the rights Of the child on the sale of children, child 

prostitution and Child pornography (protokol opsional konvensi hak- 

Hak anak Mengenai Penjualan Anak, prostitusi anak, dan pornografi 

anak) 
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prostitution and Child pornography (protokol opsional konvensi hak- 

anak) 
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 Demikian beberapa contoh peraturan yang diperjuangkan oleh 

wakil perempuan. Isu-isu utama yang berkenaan dengan perempuan tidak 

dapat dilepaskan dari upaya yang dilakukan oleh sebagian anggota dewan 

perempuan yang mampu melakukan fungsi keterwakilan kelompok 

perempuan. Walaupun harus diakui bahwa hal tersebut bukan hal yang 

mudah dan sederhana untuk mengintegrasikan isu perempuan dalam 

ranah kebijakan publik karena terkait dengan peraturan perundang-

undangan di atasnya, kepentingan partai, masyarakat dapil, ketersediaan 

anggaran, termasuk belum cukup tingginya komitmen dan pengetahuan 

sebagian anggota dewan dalam mendesakkan isu-isu tentang kepentingan 

perempuan.  Namun demikian mereka dapat dengan luar biasa mampu 

mendesakkan materi-materi perda yang melindungi dan mengikutsertakan

kepentingan kaum perempuan.  
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armed conflict (protokol opsional konvensi hak- Hak anak mengenai 

Keterlibatan anak Dalam konflik bersenjata) 

6 UU Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional protocol to the 

convention on the rights Of the child on the sale of children, child 

prostitution and Child pornography (protokol opsional konvensi hak- 

Hak anak Mengenai Penjualan Anak, prostitusi anak, dan pornografi 

anak) 
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7 UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 

8 UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The 

rights of persons with Disabilities (konvensi mengenai hak-hak 

Penyandang disabilitas) 

9 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pormografi 

10 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

111 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 

12 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

13 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

14 UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 

15 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention 

On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) 

16 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak 

17 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

18 UU Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konpensi Hak-Hak 

Politik Kaum Wanita 

19 UU Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan konpensi organisasi 

perburuhan internasional no. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi 

buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya 

 

Selain Undang-Undang, telah terdapat cukup banyak produk 

parlemen daerah yang mengakomodasi isu-isu gender. Berikut ini adalah 

beberapa contoh perda yang responsive gender.  

No. Peraturan Daerah responsif gender 

1 Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Pengarusutamaan Gender 

2 Perda Kota Batam Nomor 1 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

3 Perda Kab. Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas 

peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender 

4 Perda Kab. Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem 
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Perencanaan Pembangunan Daerah 

5 Perda Kab. Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS 

6 Perda Kab. Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Penyandang Disabilitas 

7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini 

8 Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 tahun 2016 

Tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah 

9 Perda Kab. Jepara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Daerah 

10 Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 tahun 2009 Tentang 

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah 

 

Selain berbagai hal yang sudah diakomodasi dalam produk 

parlemen, pada dasarnya terdapat beberapa hak anak telah dicantumkan 

dalam Convention on The Rights of The Child. Konvensi ini merupakan 

upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan 

hak anak di seluruh dunia. PBB mengesahkan konvensi ini pada tanggal 

20 November 1989 dan mulai memiliki kekuatan memaksa (entered in to 

forced) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 

semua Negara kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 

36 Tahun 1996.    

Berikut ini adalah hak-hak anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak : 

1. Bermain 

2. Berekreasi 

3. Berpartisipasi 

4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan 

5. Bebas beragama 

6. Bebas berkumpul 

7. Bebas berserikat 
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8. Hidup dengan orang tua 

9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

10. Hak mendapatkan nama 

11. Hak mendapatkan identitas 

12. Hak mendapatkan kewarganegaraan 

13. Hak mendapatkan pendidikan 

14. Hak mendapatkan informasi 

15. Hak mendapatkan standar kesehatan paling tinggi 

16. Hak mendapatkan kehidupan yang layak 

17. Hak mendapatkan perlindungan pribadi 

18.  Hak mendapatkan perlindungan dari tindakan/penangkapan 

sewenang-wenang 

19. Hak mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan 

20. Hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman

dan perlakuan tidak manusiawi 

21. Hak mendapatkan perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik 

22. Hak mendapatkan perlindungan dari penculikan, penjualan

dan perdagangan atau trafficking 

23. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan 

kegunaan seksual 

24. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan 

obat-obatan 

25. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak 

26. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok 

minoritas 

27. Hak mendapatkan perlindungan dari pemandangan atau keadaan 

yang menurut sifatnya belum layak untuk dilhat anak 

28. Hak mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi

29. Hak mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengung-

si yang terusir/tergusur 

30. Hak mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik 

hukum 

genting/darurat

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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7 UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 

8 UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The 

rights of persons with Disabilities (konvensi mengenai hak-hak 

Penyandang disabilitas) 

9 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pormografi 

10 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

111 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 

12 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

13 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

14 UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 

15 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 

Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention 

On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) 

16 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak 

17 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

18 UU Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konpensi Hak-Hak 

Politik Kaum Wanita 

19 UU Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan konpensi organisasi 

perburuhan internasional no. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi 

buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya 

 

Selain Undang-Undang, telah terdapat cukup banyak produk 

parlemen daerah yang mengakomodasi isu-isu gender. Berikut ini adalah 

beberapa contoh perda yang responsive gender.  

No. Peraturan Daerah responsif gender 

1 Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Pengarusutamaan Gender 

2 Perda Kota Batam Nomor 1 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

3 Perda Kab. Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas 

peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender 

4 Perda Kab. Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem 
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Perencanaan Pembangunan Daerah 

5 Perda Kab. Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS 

6 Perda Kab. Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Penyandang Disabilitas 

7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini 

8 Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 tahun 2016 

Tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah 

9 Perda Kab. Jepara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Daerah 

10 Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 tahun 2009 Tentang 

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah 

 

Selain berbagai hal yang sudah diakomodasi dalam produk 

parlemen, pada dasarnya terdapat beberapa hak anak telah dicantumkan 

dalam Convention on The Rights of The Child. Konvensi ini merupakan 

upaya untuk memberikan perlindungan terhadap anak dan menegakkan 

hak anak di seluruh dunia. PBB mengesahkan konvensi ini pada tanggal 

20 November 1989 dan mulai memiliki kekuatan memaksa (entered in to 

forced) pada tanggal 2 September 1990. Konvensi ini telah diratifikasi oleh 

semua Negara kecuali Somalia dan Amerika Serikat. Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi Hak Anak ini dengan Keputusan Presiden Nomor 

36 Tahun 1996.    

Berikut ini adalah hak-hak anak Berdasarkan Konvensi Hak Anak : 

1. Bermain 

2. Berekreasi 

3. Berpartisipasi 

4. Berhubungan dengan orang tua bila terpisahkan 

5. Bebas beragama 

6. Bebas berkumpul 

7. Bebas berserikat 
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8. Hidup dengan orang tua 

9. Kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang 

10. Hak mendapatkan nama 

11. Hak mendapatkan identitas 

12. Hak mendapatkan kewarganegaraan 

13. Hak mendapatkan pendidikan 

14. Hak mendapatkan informasi 

15. Hak mendapatkan standar kesehatan paling tinggi 

16. Hak mendapatkan kehidupan yang layak 

17. Hak mendapatkan perlindungan pribadi 

18.  Hak mendapatkan perlindungan dari tindakan/penangkapan 

sewenang-wenang 

19. Hak mendapatkan perlindungan dari perampasan kebebasan 

20. Hak mendapatkan perlindungan dari perlakuan kejam, hukuman

dan perlakuan tidak manusiawi 

21. Hak mendapatkan perlindungan dari siksaan fisik dan non fisik 

22. Hak mendapatkan perlindungan dari penculikan, penjualan

dan perdagangan atau trafficking 

23. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi seksual dan 

kegunaan seksual 

24. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi/penyalahgunaan 

obat-obatan 

25. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai pekerja anak 

26. Hak mendapatkan perlindungan dari eksploitasi sebagai kelompok 

minoritas 

27. Hak mendapatkan perlindungan dari pemandangan atau keadaan 

yang menurut sifatnya belum layak untuk dilhat anak 

28. Hak mendapatkan perlindungan khusus dalam situasi

29. Hak mendapatkan perlindungan khusus sebagai pengung-

si yang terusir/tergusur 

30. Hak mendapatkan perlindungan khusus jika mengalami konflik 

hukum 

genting/darurat

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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hukum 

genting/darurat
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31. Hak mendapatkan perlindungan khusus dalam konflik bersenjata

atau konflik sosial.  

Sedangkan bagi perempuan, sejak diadopsinya CEDAW pada tahun 

1979, hukum internasional mengenal adanya Hak Asasi Perempuan 

dimana 14 tahun kemudian, Konferensi Internasional HAM secara spesifik 

mengakui hak-hak perempuan dan kewajiban Negara untuk melindungi 

hak perempuan tersebut. Berikut ini adalah hak asasi perempuan yang 

tercantum di dalam instrument hukum internasional : 

1. Hak atas kebebasan dalam kesetaraan (DUHAM pasal 1, KIHSP pasal 

2, 26, KIJESB pasal 3) 

2. Hak untuk bebas dari diskriminasi (DUHAM pasal 2, KIHSP pasal 2, 

KIHESB pasal 3) 

3. Hak hidup (DUHAM pasal 3, KIHSP pasal 6, KIHESB pasal 11) 

4. Hak atas kebebasan dan keamanan diri (DUHAM pasal 4, KIHSP 

pasal 9-11) 

5. Kebebasan dari perbudakan (DUHAM pasal 4, KIHSP pasal 8) 

6. Kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan 

martabat (DUHAM pasal 5, KIHSP pasal 7) 

7. Hak atas pengakuan sebagai subyek hukum di hadapan hukum 

termasuk hak mencari keadilan dan pemulihan oleh pengadilan yang 

kompeten (DUHAM pasal 6-10, KIHSP pasal 14-16, 26) 

8. Hak atas praduga tak bersalah (DUHAM pasal 11) 

9. Hak atas kehidupan pribadi (DUHAM pasal 12) 

10. Hak atas kebebasan bergerak (DUHAM pasal 13) 

11. Hak atas suaka politik (DUHAM pasal 14) 

12. Hak atas kewarganegaraan (DUHAM pasal 15) 

13. Hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, berekspresi, termasuk 

berpartisipasi dalam politik (DUHAM pasal 18, 19, 21, KIHSP pasal 

18-20, 25) 

14. Hak untuk menikah dan membentuk keluarga atas dasar kebebasan 

dan persetujuan kedua belah pihak yang hendak melangsungkan 

pernikahan (DUHAM pasal 16, KIHSP pasal 23) 
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15. Hak atas kerja (DUHAM pasal 23, KIHESB pasal 6) 

16. Hak atas pendidikan (DUHAM pasal 26, KIHESB pasal 13) 

17. Hak atas kesehatan (DUHAM pasal 25, KIHESB pasal 11-12) 

18. dll 

Hak-hak ini perempuan dan anak ini idealnya dapat diintegrasikan ke 

dalam 11 komisi yang ada di dalam lembaga parlemen. Didukung pula 

dengan isu gender yang bersifat lintas sektor dimana sektor-sektor 

tersebut terdapat di dalam komisi DPR. Berikut ini adalah isu gender yang 

berada di dalam setiap komisi : 

Komisi Ruang Lingkup Isu Gender 

I Pertahanan 

Luar Negeri 

Komunikasi dan 

Informatika 

Intelejen 

Tenaga kerja Indonesia 

Eksploitasi perempuan oleh 

media 

II Dalam Negeri 

Sekretariat Negara 

Pemilu 

Perempuan parlemen 

III Hukum 

HAM 

Keamanan 

Perlindungan terhadap 

perempuan dan anak 

IV Pertanian 

Pangan 

Maritim 

Kehutanan 

Diskriminasi dan subordinasi 

perempuan dalam 

pelaksanaan usaha tani 

V Infrastruktur 

Perhubungan 

Infrastruktur untuk difabel 

VI Industri 

Investasi 

Persaingan Usaha 

Kesetaraan gender di bidang 

ekonomi 

VII Energi 

Riset dan Teknologi 

Lingkungan Hidup 

Peningkatan partisipasi 

perempuan dalam 

pencegahan pencemaran 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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8. Hidup dengan orang tua 
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10. Hak mendapatkan nama 

11. Hak mendapatkan identitas 

12. Hak mendapatkan kewarganegaraan 

13. Hak mendapatkan pendidikan 

14. Hak mendapatkan informasi 
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sewenang-wenang 
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15. Hak atas kerja (DUHAM pasal 23, KIHESB pasal 6) 
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18. dll 

Hak-hak ini perempuan dan anak ini idealnya dapat diintegrasikan ke 

dalam 11 komisi yang ada di dalam lembaga parlemen. Didukung pula 

dengan isu gender yang bersifat lintas sektor dimana sektor-sektor 

tersebut terdapat di dalam komisi DPR. Berikut ini adalah isu gender yang 

berada di dalam setiap komisi : 

Komisi Ruang Lingkup Isu Gender 

I Pertahanan 

Luar Negeri 

Komunikasi dan 

Informatika 

Intelejen 

Tenaga kerja Indonesia 

Eksploitasi perempuan oleh 

media 

II Dalam Negeri 

Sekretariat Negara 

Pemilu 

Perempuan parlemen 

III Hukum 

HAM 

Keamanan 

Perlindungan terhadap 

perempuan dan anak 

IV Pertanian 

Pangan 

Maritim 

Kehutanan 

Diskriminasi dan subordinasi 

perempuan dalam 

pelaksanaan usaha tani 

V Infrastruktur 

Perhubungan 

Infrastruktur untuk difabel 

VI Industri 

Investasi 

Persaingan Usaha 

Kesetaraan gender di bidang 

ekonomi 

VII Energi 

Riset dan Teknologi 

Lingkungan Hidup 

Peningkatan partisipasi 

perempuan dalam 

pencegahan pencemaran 
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lingkungan 

VIII Agama 

Sosial 

Eksploitasi perempuan dan 

anak, tpppo, 

IX Kesehatan 

Ketenagakerjaan 

Kesehatan ibu dan anak, aki 

yang tertinggi di asean 

X Pendidikan 

Olahraga 

Sejarah 

Subordinasi perempuan di 

dalam kesempatan 

menempuh pendidikan, nilai 

dan peran gener yang terdapat 

dalam buku ajar,  

XI Keuangan 

Perbankan 

Kredit usaha bagi perempuan  
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VIII. PERAN PEREMPUAN PARLEMEN DI BEBERAPA 

NEGARA 

 Tidak hanya di Indonesia, kesetaraan gender dalam parlemen juga 

telah menjadi isu di berbagai Negara di dunia. Rendahnya keterwakilan 

perempuan di dalam parlemen secara langsung akan mengakibatkan 

sulitnya perjuangan isu-isu mengenai perempuan dan anak dilakukan. 

Salah satu solusi untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di 

parlemen adalah melalui affirmative action. Tidak hanya di Indonesia, 

affirmative action juga telah diterapkan di beberapa Negara, antara lain 

Afrika Selatan, India, Mesir dan beberapa Negara lainnya. Berikut ini 

adalah beberapa contoh peran perempuan parlemen di beberapa Negara 

(Azzam, et all. 2005). 

8.1   AFRIKA SELATAN 

 Akibat dari adanya affirmative action, terjadi peningkatan jumlah 

perempuan di dalam parlemen. Tentunya hal ini akan berakibat pada 

terakomodasinya kebutuhan-kebutuhan perempuan dan anak. Salah satu 

Negara yang sukses meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen 

adalah afrika selatan. Pada tahun 1994 dari 490 anggota parlemen 

sebanyak 117 orang atau 24% adalah perempuan. Ini merupakan 

perubahan yang sangat drastis dimana awalnya hanya ada sekitar 2,8%. 

Dengan adanya penambahan wakil perempuan di parlemen terdapat 

banyak gebrakan yang dilakukan perempuan untuk memperjuangkan 

kebutuhan kaumnya. Salah satu yang dilakukan adalah merancang 

konstitusi afrika selatan yang baru. Perempuan memastikan bahwa pasal-

pasal yang ada telah menyentuh hak-hak mereka. Konstitusi yang baru 

melindungi berbagai hak perempuan antara lain hak membuat keputusan 

mengenai reproduksi, hak bebas dari kekerasan, hak keamanan dan 

control terhadap tubuh sendiri, hak memperoleh pendidikan dan berbagai 

hak kritis lainnya.  

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen
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Selain itu parlemen mengesahkan legislasi untuk membentuk Komisi 

Nasional Kesetaraan Gender pada tahun 1997. Komisi ini bertugas 

memajukan kesetaraan gender di masyarakat dan menjamin bahwa 

pemerintah dan lembaga-lembaga bukan pembuat aturan lainnya 

melaksanakan komitmen untuk kesetaraan gender. Selain itu dibentuk 

komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan yang anggotanya di dominasi 

oleh perempuan.  

 Perempuan di parlemen juga mempengaruhi kebijakan di 

departemen dalam pemerintahan. Beberapa kebijakan yang berhasil 

disahkan antara lain : 

• Departemen Kesehatan telah berusaha menciptakan sistem 

perawatan kesehatan primer yang dapat dengan mudah diperoleh 

perempuan dan anak di manapun 

• Departemen kesejahteraan memprakarsai proyek khusus untuk ibu 

tunggal. 

Selain itu, terdapat beberapa legislasi dan telah disahkan dan 

tampaknya akan meningkatkan kehidupan rakyat afrika selatan, 

seperti : 

• Perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor pertanian, 

penyetaraan manfaat kemakmuran bagi kaum tua 

• Penyediaan bantuan hukum gratis bagi yang membutuhkan, 

• Menjamin wajib belajar 10 tahun 

• Membangun 260 klinik di wilayah perdesaan dan meningkatkan 

pelayanan di 2.358 klinik 

• Memberi makan 5,5 juta anak dalam skema sekolah pemberi makan 

• Perawatan gratis untuk anak di bawah 6 tahun dan ibu hamil 

• Dan berbagai kebijakan lainnya.  
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Selain Afrika Selatan, Norwegia merupakan Negara dimana 

perempuan telah mengambil bagian dengan jumlah yang hampir 

sebanding dengan laki-laki. Di parlemen, proporsi perempuan anggota 

parlemen mengalami peningkatan pada awal tahun 1970-an 

jumlahnya hanya kurang dari 10% dan meningkat menjadi sekitar 40% 

pada tahun 1990-an melalui sistem kuota Nordik. Kebijakan ini dinilai 

sangat ampuh untuk menjamin kehadiran perempuan dalam kehidupan 

politik. Proses peningkatan keterwakilan di Norwegia tidaklah mulus. 

Dibutuhkan lebih dari 25 tahun proses peningkatan representasi 

perempuan mengalami masa kemandekan dan kemunduran.  

Anggota parlemen laki-laki dan perempuan memperhatikan isu yang 

berbeda. Anggota parlemen laki-laki lebih banyak focus di kebijakan 

ekonomi, transportasi, keamanan nasional dan urusan luar negeri. 

Sedangkan anggota Parlemen perempuan fokus kepada kebijakan sosial 

dan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, kebijakan kesetaraan, 

kebijakan pelucutan senjata dan kebijakan pendidikan. Dengan 

meningkatnya representasi perempuan di Norwegia, berbagai kepentingan 

perempuan diakomodasi dengan lebih baik.  

 Beberapa kebijakan yang menjadi fokus perempuan parlemen 

Norwegia salah satunya adalah hak untuk menggabungkan kewajiban 

perempuan sebagai ibu dan hak untuk mendapatkan kemapanan secara 

ekonomi. Dengan perjuangan perempuan parlemen norwegia terkait isu 

tersebut saat ini para ibu di norwegia telah mendapat kesempatan bekerja 

tanpa meninggalkan kewajiban sebagai ibu dengan disahkannya kebijakan 

cuti melahirkan bagi para ibu selama 9-11 bulan dengan tetap 

mendapatkan gaji sebanyak 100% bagi ibu yang mengambil cuti pendek 

dan gaji 80% untuk ibu yang mengambil cuti panjang. Tidak hanya para 

ibu, para ayah juga mendapatkan cuti selama 3 bulan dengan gaji 100%.  

8.3   SWEDIA 

 Negara lain yang berhasil mewujudkan UU kesetaraan adalah 

Swedia. Perjuangan Perempuan Parlemen Swedia membuahkan hasil 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen



60 61

53	
	

Selain itu parlemen mengesahkan legislasi untuk membentuk Komisi 

Nasional Kesetaraan Gender pada tahun 1997. Komisi ini bertugas 

memajukan kesetaraan gender di masyarakat dan menjamin bahwa 

pemerintah dan lembaga-lembaga bukan pembuat aturan lainnya 

melaksanakan komitmen untuk kesetaraan gender. Selain itu dibentuk 

komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan yang anggotanya di dominasi 

oleh perempuan.  

 Perempuan di parlemen juga mempengaruhi kebijakan di 

departemen dalam pemerintahan. Beberapa kebijakan yang berhasil 

disahkan antara lain : 

• Departemen Kesehatan telah berusaha menciptakan sistem 

perawatan kesehatan primer yang dapat dengan mudah diperoleh 

perempuan dan anak di manapun 

• Departemen kesejahteraan memprakarsai proyek khusus untuk ibu 

tunggal. 

Selain itu, terdapat beberapa legislasi dan telah disahkan dan 

tampaknya akan meningkatkan kehidupan rakyat afrika selatan, 

seperti : 

• Perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor pertanian, 

penyetaraan manfaat kemakmuran bagi kaum tua 

• Penyediaan bantuan hukum gratis bagi yang membutuhkan, 

• Menjamin wajib belajar 10 tahun 

• Membangun 260 klinik di wilayah perdesaan dan meningkatkan 

pelayanan di 2.358 klinik 

• Memberi makan 5,5 juta anak dalam skema sekolah pemberi makan 

• Perawatan gratis untuk anak di bawah 6 tahun dan ibu hamil 

• Dan berbagai kebijakan lainnya.  

 

 

8.2 NORWEGIA 

53	
	

Selain itu parlemen mengesahkan legislasi untuk membentuk Komisi 

Nasional Kesetaraan Gender pada tahun 1997. Komisi ini bertugas 

memajukan kesetaraan gender di masyarakat dan menjamin bahwa 

pemerintah dan lembaga-lembaga bukan pembuat aturan lainnya 

melaksanakan komitmen untuk kesetaraan gender. Selain itu dibentuk 

komisi Hak Asasi Manusia Afrika Selatan yang anggotanya di dominasi 

oleh perempuan.  

 Perempuan di parlemen juga mempengaruhi kebijakan di 

departemen dalam pemerintahan. Beberapa kebijakan yang berhasil 

disahkan antara lain : 

• Departemen Kesehatan telah berusaha menciptakan sistem 

perawatan kesehatan primer yang dapat dengan mudah diperoleh 

perempuan dan anak di manapun 

• Departemen kesejahteraan memprakarsai proyek khusus untuk ibu 

tunggal. 

Selain itu, terdapat beberapa legislasi dan telah disahkan dan 

tampaknya akan meningkatkan kehidupan rakyat afrika selatan, 

seperti : 

• Perlindungan terhadap pekerja perempuan di sektor pertanian, 

penyetaraan manfaat kemakmuran bagi kaum tua 

• Penyediaan bantuan hukum gratis bagi yang membutuhkan, 

• Menjamin wajib belajar 10 tahun 

• Membangun 260 klinik di wilayah perdesaan dan meningkatkan 

pelayanan di 2.358 klinik 

• Memberi makan 5,5 juta anak dalam skema sekolah pemberi makan 

• Perawatan gratis untuk anak di bawah 6 tahun dan ibu hamil 

• Dan berbagai kebijakan lainnya.  

 

 

8.2 NORWEGIA 

54	
	

Selain Afrika Selatan, Norwegia merupakan Negara dimana 

perempuan telah mengambil bagian dengan jumlah yang hampir 

sebanding dengan laki-laki. Di parlemen, proporsi perempuan anggota 

parlemen mengalami peningkatan pada awal tahun 1970-an 

jumlahnya hanya kurang dari 10% dan meningkat menjadi sekitar 40% 

pada tahun 1990-an melalui sistem kuota Nordik. Kebijakan ini dinilai 

sangat ampuh untuk menjamin kehadiran perempuan dalam kehidupan 

politik. Proses peningkatan keterwakilan di Norwegia tidaklah mulus. 

Dibutuhkan lebih dari 25 tahun proses peningkatan representasi 

perempuan mengalami masa kemandekan dan kemunduran.  

Anggota parlemen laki-laki dan perempuan memperhatikan isu yang 

berbeda. Anggota parlemen laki-laki lebih banyak focus di kebijakan 

ekonomi, transportasi, keamanan nasional dan urusan luar negeri. 

Sedangkan anggota Parlemen perempuan fokus kepada kebijakan sosial 

dan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, kebijakan kesetaraan, 

kebijakan pelucutan senjata dan kebijakan pendidikan. Dengan 

meningkatnya representasi perempuan di Norwegia, berbagai kepentingan 

perempuan diakomodasi dengan lebih baik.  

 Beberapa kebijakan yang menjadi fokus perempuan parlemen 

Norwegia salah satunya adalah hak untuk menggabungkan kewajiban 

perempuan sebagai ibu dan hak untuk mendapatkan kemapanan secara 

ekonomi. Dengan perjuangan perempuan parlemen norwegia terkait isu 

tersebut saat ini para ibu di norwegia telah mendapat kesempatan bekerja 

tanpa meninggalkan kewajiban sebagai ibu dengan disahkannya kebijakan 

cuti melahirkan bagi para ibu selama 9-11 bulan dengan tetap 

mendapatkan gaji sebanyak 100% bagi ibu yang mengambil cuti pendek 

dan gaji 80% untuk ibu yang mengambil cuti panjang. Tidak hanya para 

ibu, para ayah juga mendapatkan cuti selama 3 bulan dengan gaji 100%.  

8.3   SWEDIA 

 Negara lain yang berhasil mewujudkan UU kesetaraan adalah 

Swedia. Perjuangan Perempuan Parlemen Swedia membuahkan hasil 

Modul 1 : Gender Dalam Parlemen



62 63

54	
	

Selain Afrika Selatan, Norwegia merupakan Negara dimana 

perempuan telah mengambil bagian dengan jumlah yang hampir 

sebanding dengan laki-laki. Di parlemen, proporsi perempuan anggota 

parlemen mengalami peningkatan pada awal tahun 1970-an 

jumlahnya hanya kurang dari 10% dan meningkat menjadi sekitar 40% 

pada tahun 1990-an melalui sistem kuota Nordik. Kebijakan ini dinilai 

sangat ampuh untuk menjamin kehadiran perempuan dalam kehidupan 

politik. Proses peningkatan keterwakilan di Norwegia tidaklah mulus. 

Dibutuhkan lebih dari 25 tahun proses peningkatan representasi 

perempuan mengalami masa kemandekan dan kemunduran.  

Anggota parlemen laki-laki dan perempuan memperhatikan isu yang 

berbeda. Anggota parlemen laki-laki lebih banyak focus di kebijakan 

ekonomi, transportasi, keamanan nasional dan urusan luar negeri. 

Sedangkan anggota Parlemen perempuan fokus kepada kebijakan sosial 

dan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, kebijakan kesetaraan, 

kebijakan pelucutan senjata dan kebijakan pendidikan. Dengan 

meningkatnya representasi perempuan di Norwegia, berbagai kepentingan 

perempuan diakomodasi dengan lebih baik.  

 Beberapa kebijakan yang menjadi fokus perempuan parlemen 

Norwegia salah satunya adalah hak untuk menggabungkan kewajiban 

perempuan sebagai ibu dan hak untuk mendapatkan kemapanan secara 

ekonomi. Dengan perjuangan perempuan parlemen norwegia terkait isu 

tersebut saat ini para ibu di norwegia telah mendapat kesempatan bekerja 

tanpa meninggalkan kewajiban sebagai ibu dengan disahkannya kebijakan 

cuti melahirkan bagi para ibu selama 9-11 bulan dengan tetap 

mendapatkan gaji sebanyak 100% bagi ibu yang mengambil cuti pendek 

dan gaji 80% untuk ibu yang mengambil cuti panjang. Tidak hanya para 

ibu, para ayah juga mendapatkan cuti selama 3 bulan dengan gaji 100%.  

8.3   SWEDIA 

 Negara lain yang berhasil mewujudkan UU kesetaraan adalah 

Swedia. Perjuangan Perempuan Parlemen Swedia membuahkan hasil 
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dengan legalnya UU tentang Kesetaraan Antara laki-laki dan perempuan 

dalam pekerjaan. Di dalam undang-undang ini pemberi kerja dilarang 

mendiskriminasi seseorang karena alasan gender. Pekerja juga wajib 

membuat upaya untuk melindungi pegawai dari sasaran pelecehan seksual 

dan membuat pegawai laki-laki dan perempuan mudah menggabungkan 

pekerjaan dengan kewajiban sebagai orang tua. Di Swedia telah disahkan 

kebijakan cuti melahirkan bagi para ibu selama 14 bulan dengan 80% gaji 

tetap dibayarkan.  

 Selain itu, Swedia memiliki Undang-Undang Penitipan Anak 

dimana lebih dari 60% anak prasekolah dititipkan di pusat penitipan anak 

yang dimiliki Negara dan dikelola berdasarkan koperasi antara orangtua 

dan Negara atau swasta. 

 8.4   JEPANG 

Salah satu isu yang diperjuangkan perempuan parlemen di Jepang 

adalah legislasi untuk melindungi dan menghapus kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. Dimana pada awalnya Jepang tidak memiliki 

jaminan hukum bagi perempuan. UU jepang menyatakan bahwa anak 

tidak dapat menuntut pelaku pemerkosaan. Hanya orang tua yang berhak 

melakukan penuntutan. Tetapi dengan perjuangan perempuan parlemen, 

akhirnya anak juga memiliki hak untuk membawa pelaku pemerkosaan ke 

pengadilan. Selain itu perempuan parlemen di jepang mendesak 

pemerintah untuk membentuk kementerian yang secara khusus 

membahas tentang isu-isu perempuan.  
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MODUL  

PARLEMEN DAN FUNGSI LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF GENDER 

 

INTISARI PANDUAN Modul ini berisi tentang fungsi legislasi yang 

dimiliki oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan 

rakyat dalam kaitannya dengan perspektif gender 

TUJUAN PEMBELAJARAN Memberikan pemahaman kepada peserta tentang 

fungsi legislasi yang melekat pada setiap anggota 

perempuan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota dengan menggunakan perspektif 

gender   

KOMPETENSI UTAMA  Peserta mendapatkan pemahaman tentang fungsi 

legislasi dan prosedur pembuatannya dalam 

berperspektif gender, berbagai kendala bagi 

anggota legislatif perempuan serta upaya 

penguatannya. 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG  

Pada akhir sesi pembelajaran, peserta diharapkan : 

1. Mampu memahami tentang fungsi legislasi dan 

prosedur pembuatannya dalam perspektif 

gender 

2. Mampu memahami berbagai kendala yang 

kemungkinan akan dihadapi oleh anggota 

legislatif perempuan dalam menjalankan peran 

legislasinya 

3. Mampu memahami strategi penguatan yang 

harus dilakukan oleh anggota legislatif 

perempuan dalam menjalankan fungsi 

legislasinya dalam perspektif gender  
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SESI   

PARLEMEN DAN FUNGSI LEGISLASI DALAM PERSPEKTIF GENDER 

 

• WAKTU : 120 menit  

• KOMPETENSI UTAMA  

Peserta mendapatkan pemahaman tentang fungsi legislasi dan prosedur 

pembuatannya dalam berperspektif gender, berbagai kendala bagi anggota legislatif 

perempuan serta upaya penguatannya. 

• KOMPETENSI PENDUKUNG  

1. Mampu memahami tentang fungsi legislasi dan prosedur pembuatannya dalam 

perspektif gender. 

2. Mampu memahami berbagai kendala yang kemungkinan akan dihadapi oleh 

anggota legislatif perempuan dalam menjalankan peran legislasinya. 

3. Mampu memahami strategi penguatan yang harus dilakukan oleh anggota 

legislatif perempuan dalam menjalankan fungsi legislasiny dalam perspektif 

gender 

• METODE  

1. Curah Pendapat 

2. Diskusi Kelompok 

• ALAT BANTU  

1. Presentasi ppt  

2. Form presentasi hasil diskusi kelompok  

• ALUR FASILITASI  

1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi yang menjadi materi dasar 

pelatihan. Dalam sesi pertama fasilitator membuka wacana tentang fungsi 

legislasi yang dimilki oleh anggota legislatif perempuan, baik sebagai anggota 

DPR RI, anggota DPD RI, dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. 

2. Narasumber menjelaskan tentang bagaimana menjalankan fungsi legislasi yang 

berperspektif gender bagi seorang anggota legislatif perempuan, baik dia anggota 

DPR RI, anggota DPD RI, dan anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, 

kemudian membuka sesi duskusi dan tanya jawab. 

3. Fasilitator menjelaskan tentang berbagai kendala yang kemungkinan akan 

dihadapi oleh anggota legislatif perempuan, baik sebagai anggota DPR RI, 

SESI 2 :   PARLEMEN DAN FUNGSI LEGISLASI DALAM  
PERSPEKTIF GENDER
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anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta strategi 

mengantisipasinya. 

4. Fasilitator menjelaskan tentang strategi apa saja dalam rangka melakukan 

penguatan sebagai anggota legislatif perempuan, baik sebagai anggota DPR RI, 

anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam 

menjalankan fungsi legislasi dalam perspektif gender. 

5. Fasilitator memberikan tugas diskusi kelompok selanjutnya melakukan 

presentasi hasil diskusi kelompoknya masing-masing dengan penekanan pada 

upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh anggota legislatif perempuan 

DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota  

6. Fasilitator menutup sesi  

********** 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

Perubahan terhadap UUD 1945 selama empat kali (1999-2002) telah merubah 

secara mendasar tata hubungan dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara 

seperti, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). 

Amandemen tersebut juga melahirkan beberapa lembaga tinggi negara baru, seperti 

Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstutusi (MK), dan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD). Hal yang sama juga terjadi penghapusan lembaga tinggi negara yang pernah 

ada pada masa lampau (Orde Baru), yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 

Perubahan kewenangan pada lembaga tinggi negara terjadi atas kedudukan 

MPR yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga 

tinggi negara yang sejajar dengan DPR dan Presiden. MPR tidak lagi mempunyai 

kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dimiliki 

sebelumnya (pasal 6 ayat 2 UUD 45 sebelum perubahan). MPR kini hanya 

berwenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 3 ayat 2 UUD 45 

setelah perubahan). Perubahan kewenangan berikutnya terjadi pada lembaga 

Presiden dan DPR. Ketentuan dalam UUD 1945 sebelum diamandemen (pasal 5 ayat 

1), Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau 

kekuasaan legislasi dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, kekuasaan 

membentuk undang-undang bergeser menjadi kekuasaan DPR, meski dalam 

pembahasannya dilakukan bersama-sama Presiden untuk disetujui bersama (pasal 

20 ayat 2 dan 3 UUD 1945).  

Selain kekuasaan membuat undang-undang, konstitusi hasil amandemen kita 

secara tegas juga mengatur fungsi-fungsi yang dimiliki DPR, yang sebelum 

amandemen tidak diatur, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan (pasal 20A ayat 1 UUD 1945). Begitupun lembaga baru yang bernama 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang secara kelembagaan merupakan lembaga 

perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara dan 

mempunyai kewenangan legislasi secara terbatas melalui DPR (permasalahan 

daerah, penggabungan dan pemekaran daerah, hubungan pusat dan daerah). selain 

legislasi, DPD juga mempunyai kewenangan penganggaran dan pengawasan (pasal 

22D UUD 1945) sebagaimana DPR namun sifatnya terbatas urusan daerah.  

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstutusi (MK), dan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD). Hal yang sama juga terjadi penghapusan lembaga tinggi negara yang pernah 

ada pada masa lampau (Orde Baru), yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 

Perubahan kewenangan pada lembaga tinggi negara terjadi atas kedudukan 

MPR yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga 

tinggi negara yang sejajar dengan DPR dan Presiden. MPR tidak lagi mempunyai 

kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dimiliki 

sebelumnya (pasal 6 ayat 2 UUD 45 sebelum perubahan). MPR kini hanya 

berwenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 3 ayat 2 UUD 45 

setelah perubahan). Perubahan kewenangan berikutnya terjadi pada lembaga 

Presiden dan DPR. Ketentuan dalam UUD 1945 sebelum diamandemen (pasal 5 ayat 

1), Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau 

kekuasaan legislasi dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, kekuasaan 

membentuk undang-undang bergeser menjadi kekuasaan DPR, meski dalam 

pembahasannya dilakukan bersama-sama Presiden untuk disetujui bersama (pasal 

20 ayat 2 dan 3 UUD 1945).  

Selain kekuasaan membuat undang-undang, konstitusi hasil amandemen kita 

secara tegas juga mengatur fungsi-fungsi yang dimiliki DPR, yang sebelum 

amandemen tidak diatur, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan (pasal 20A ayat 1 UUD 1945). Begitupun lembaga baru yang bernama 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang secara kelembagaan merupakan lembaga 

perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara dan 

mempunyai kewenangan legislasi secara terbatas melalui DPR (permasalahan 

daerah, penggabungan dan pemekaran daerah, hubungan pusat dan daerah). selain 

legislasi, DPD juga mempunyai kewenangan penganggaran dan pengawasan (pasal 

22D UUD 1945) sebagaimana DPR namun sifatnya terbatas urusan daerah.  

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
61	

	

BAB I  

PENDAHULUAN 

Perubahan terhadap UUD 1945 selama empat kali (1999-2002) telah merubah 

secara mendasar tata hubungan dan kewenangan lembaga-lembaga tinggi negara 

seperti, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 

Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Mahkamah Agung (MA). 

Amandemen tersebut juga melahirkan beberapa lembaga tinggi negara baru, seperti 

Komisi Yudisial (KY), Mahkamah Konstutusi (MK), dan Dewan Perwakilan Daerah 

(DPD). Hal yang sama juga terjadi penghapusan lembaga tinggi negara yang pernah 

ada pada masa lampau (Orde Baru), yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA). 

Perubahan kewenangan pada lembaga tinggi negara terjadi atas kedudukan 

MPR yang sebelumnya sebagai lembaga tertinggi negara berubah menjadi lembaga 

tinggi negara yang sejajar dengan DPR dan Presiden. MPR tidak lagi mempunyai 

kewenangan memilih Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana yang dimiliki 

sebelumnya (pasal 6 ayat 2 UUD 45 sebelum perubahan). MPR kini hanya 

berwenang melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden (pasal 3 ayat 2 UUD 45 

setelah perubahan). Perubahan kewenangan berikutnya terjadi pada lembaga 

Presiden dan DPR. Ketentuan dalam UUD 1945 sebelum diamandemen (pasal 5 ayat 

1), Presiden mempunyai kekuasaan untuk membentuk undang-undang atau 

kekuasaan legislasi dengan persetujuan DPR. Setelah amandemen, kekuasaan 

membentuk undang-undang bergeser menjadi kekuasaan DPR, meski dalam 

pembahasannya dilakukan bersama-sama Presiden untuk disetujui bersama (pasal 

20 ayat 2 dan 3 UUD 1945).  

Selain kekuasaan membuat undang-undang, konstitusi hasil amandemen kita 

secara tegas juga mengatur fungsi-fungsi yang dimiliki DPR, yang sebelum 

amandemen tidak diatur, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi 

pengawasan (pasal 20A ayat 1 UUD 1945). Begitupun lembaga baru yang bernama 

Dewan Perwakilan Daerah (DPD), yang secara kelembagaan merupakan lembaga 

perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga tinggi negara dan 

mempunyai kewenangan legislasi secara terbatas melalui DPR (permasalahan 

daerah, penggabungan dan pemekaran daerah, hubungan pusat dan daerah). selain 

legislasi, DPD juga mempunyai kewenangan penganggaran dan pengawasan (pasal 

22D UUD 1945) sebagaimana DPR namun sifatnya terbatas urusan daerah.  



72 73
62	

	

Berbagai perubahan akibat adanya amandemen UUD 1945, secara politik 

telah mengembalikan kekuasaan dan kewenangan lembaga parlemen sebagai 

institusi representasi kedaulatan rakyat. Lembaga legislatif yang pada masa Orba 

dinilai kurang mempunyai peran kuat dalam menentukan arah pembangunan dan 

mengawal jalannya pemerintahan, kini menjelma menjadi kekuatan pengontrol dan 

penyeimbang yang efektif (check and balances) terhadap kekuasaan Presiden 

sebagai pemegang kekuasaan eksekutif. Kewenangan besar yang saat ini dimiliki 

lembaga parlemen tersebut wajar manakala masyarakat menaruh harapan agar 

kiprah parlemen betul-betul memperjuangkan dan mencerminkan kepentingan 

rakyat serta mampu membuat perubahan lebih baik.  

Disinilah titik tolak lembaga parlemen dalam berkontribusi untuk 

memecahkan persoalan ketidakadilan di masyarakat, baik pada level grass root 

maupun level kebijakan menemukan momentumnya. Melalui fungsi membuat 

undang-undang yang dimiliki parlemen, jalan perubahan untuk menentukan arah 

kebijakan negara seharusnya bisa menjadi lebih baik, adil, dan mensejahterakan. 

Sebab, undang-undang sejatinya merupakan hasil dari proses dialektis yang 

merangkum harapan, solusi atas persoalan, dan pengelolaan dalam bernegara yang 

mendekatkan antara realita dan idealita. Sebagai negara hukum, apapun tujuan 

politik yang ingin dicapai dalam memperjuangkan kepentingan bersama pastilah 

tertuang dalam norma-norma hukum yang berwujud undang-undang.    

Salah satu persoalan ketidakadilan yang masih menjadi persoalan di bangsa 

kita adalah masalah ketidakadilan yang diakibatkan oleh adanya pemahaman yang 

kurang tepat tentang gender. Berbagai praktek marginalisasi, diskriminasi, dan 

kekerasan yang berdimensi gender dan menjadikan perempuan dan anak menjadi 

korbannya masih berjalan lenggang di negeri ini. Begitupun dengan upaya 

melindungi dan mendorong kebijakan yang lebih afirmatif dalam memberdayakan 

perempuan dalam berbagai level pengabdian di masyarakat seolah masih jauh 

paanggang daripada api. Oleh karena itu, peran seorang anggota legislatif baik laki-

laki maupun perempuan sangat strategis, khususnya dalam ikut terlibat 

melaksanakan fungsi legislasi atau pembuatan undang-undang.  Dalam kaitan inilah, 

seorang anggota parlemen atau legislator diharapkan mempunyai cara pandang atau 

perspektif gender sehingga dapat mempengaruhi dan memastikan bahwa segala 

produk undang-undang yang dilahirkan oleh lembaga legislatif ini tidak bias gender 

dan dapat melindungi kepentingan perempuan.   
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1.1. Sasaran Modul  

Modul mengenai fungsi legislasi ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman sekaligus kecakapan secara teknis bagi para anggota parlemen 

perempuan baik pusat maupun daerah mengenai proses legislasi. Modul ini 

diharapkan juga dapat memberi referensi sekaligus gambaran tambahan atau 

pelengkap kepada para pihak dalam memahami legislasi di Indonesia, baik dari 

kalangan pemerintah, LSM, kalangan akademisi, peneliti, maupun masyarakat luas. 

Secara khusus, modul ini ditujukan untuk anggota lagislatif perempuan hasil Pemilu 

2019 dimana permasalahan dan dinamika politik yang akan mereka dihadapi selama 

menjabat lima tahun mendatang (2019-2024) dapat tergambar didalamnya.  

1.2. Sistematika Modul  

Penulisan modul ini terdiri dari lima bab dimana secara ringkas akan bahas 

setiap babnya. Bab 1 akan membahas tentang pendahuluan, kemudian bab 2 akan 

membahas tentang kebijakan publik berperspektif gender dimana akan diuraikan 

tentang kebijakan publik yang mempunyai perspektif gender. Sebab kita tahu tahu 

bahwa produk legislasi bisa dikatakan sebagai bentuk kebijakan yang didalamnya 

ada proses in put dan out put yang melibatkan partisipasi publik.  

Bab 2 akan membahas tentang politik legislasi yang berperspektif gender, 

pada bab ini akan dibahas tentang bagaimana fungsi legislasi yang dijalankan oleh 

anggota parlemen harus berlandaskan pada perspektif gender sebagai bentuk 

komitmen dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan memberdayakan 

perempuan dalam berbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan 

bernegara. Bab 3 akan membahas tentang kelembagaan dan actor legislasi, dimana 

akan digambarkan tentang siapa saja dan stake holder mana saja yang berproses dan 

ikut mempengaruhi dalam pengambilan kebijakan dan pembahasan dalam sebuah 

pembahasan undang-undang. Baik aktor dan kelembagaan tersebut sifatnya internal 

maupun ekseternal.  Bab 4 akan membahas tentang mekanisme dan alur legislasi, 

dimana proses pembuatan undang-undang ada mekanismenya dan alurnya mulai 

dari awal hingga sampai akhir dimana sebuah undang-undang tersebut disahkan.  

Bab 5 akan membahas tentang mekanisme dan alur peraturan daerah, dimana 

proses pembuatan perda ada mekanismenya dan alurnya mulai dari awal hingga 

sampai akhir dimana sebuah perda tersebut disahkan.  Bab 6 sebagai bagian akhir 

akan membahas tentang partisipasi masyarakat atau pelibatan masyarakat baik proses 

pembuatan undang-undang maupun pembuatan perda.  

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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BAB II 

PARLEMEN DAN FUNGSI LEGISLASI  

Parlemen merupakan institusi politik yang mewakili dan mewadahi aspirasi 

dan kepentingan rakyat yang selanjutnya diperjuangkan oleh wakil-wakil rakyat 

dalam proses-proses pengambilan kebijakan negara. Melalui parlemen, rakyat 

sebagai pemegang kedaulatan dilibatkan oleh  negara. Pada dasarnya, model 

parlemen sangat ditentukan oleh prinsip keterwakilan yang dianut oleh suatu 

negara. Perbedaan prinsip yang dianut akan menghasilkan perbedaan model yang 

dianut pula. Keterwakilan politik dalam sebuah lembaga parlemen didasarkan pada 

tiga prinsip utama, yaitu ; representasi politik (political representation), 

representasi territorial (territorial representation), dan representasi fungsional 

(fungsional representation).1 Penjelasan lebih lanjut lihat tabel berikut:  

Tabel : 1 

Prinsip Keterwakilan Politik Dalam Parlemen 

Prinsip Utama Keterwakilan Politik Dalam Parlemen 

Representasi 

Politik 

Adalah perwakilan melalui jalur atau prosedur partai politik 

sebagai salah satu pilar utama negara demokrasi. Konsep ini 

memandang bahwa partai politik merupakan representasi 

masyarakat sipil sebagai wujud dari kedaulatan rakyat. Jalur 

melalui representasi politik ini biasanya merupakan kamar 

pertama dalam parlemen. 

Representasi 

Teritorial 

Dipilih berdasarkan perwakilan kedaerahan atau territorial. 

Prinsip representasi territorial atau regional muncul karena 

prinsip representasi politik dirasa masih kurang jika tidak 

dilengkapi dengan sistem “double-check”. Dengan mekanisme 

ini, aspirasi dari kepentingan seluruh rakyat benar-benar dapat 

tersalurkan dengan baik dan menyeleruh, tidak hanya sebatas 

yang melalui partai politik saja yang terwakili. 

Representasi Diartikan sebagai pengangkatan wakil rakyat, karena 

keahlian (expert) atau fungsionalisasi yang dimiliki oleh wakil 

																																																													
1	Jimly Asshiddiqie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi, 

BIP Kelompok Gramedia, 2007, hlm. 154 
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Fungsional tersebut. Perwakilan fungsional sebagai salah satu bentuk 

perwakilannya dapat diamati pada The House Of Lord yang 

diangkat dari perwakilan tuan tanah dan kelas bangsawan dan 

juga yang pernah terjadi dimasa Orde Baru dengan istilah 

utusan golongan atau fraksi dari ABRI saat itu yang duduk di 

parlemen 

 

2.1. Model Parlemen Indonesia  

Indonesia menganut model parlemen dua kamar atau bikameral, yaitu DPR 

dan DPD. Bagi Indonesia, pertimbangan dianutnya model dua kamar karena adanya 

distribusi penduduk yang timpang antara yang berada di Jawa dan di luar pulau 

Jawa. Selain itu, juga karena petimbangan adanya aspirasi kedaerahan yang kuat 

dan adanya daerah otonom seperti daerah istimewa dan otonomi khusus seperti 

Yogjakarta, Aceh dan Papua.2 

Table : 2 

Bikameral Sebagai Model Parlemen Indonesia 

 

No Alasan Indonesia Menganut Model Bikameral (DPR dan DPD) 

1 Adanya distribusi penduduk yang timpang, aspirasi kedaerahan yang kuat, 

dan adanya daerah otonom seperti daerah istimewa dan otonomi khusus 

2 Model dua kamar diharapkan mampu menjadi mekanisme checks and 

balances antara kamar-kamar dalam satu badan perwakilan 

3 Wakil daerah dapat menjadi bagian yang melaksanakan fungsi-fungsi 

parlemen (membentuk undang-undang, mengawasi pemerintah, dan 

menetapkan APBN) sehingga kepentingan daerah terintegrasi dalam 

kegiatan parlemen dan menghindari disintegrasi. 

4 Parlemen bisa lebih produktif karena segala tugas dan wewenang dapat 

dilakukan setiap unsur atau kamar.  

																																																													
2	 Ramlan Surbakti, Menuju Demokrasi Konstitusional: Reformasi Hubungan dan 

Distribusi Kekuasaan, dalam Maruto MD dan Anwari WMK(edit.), Reformasi Politik dan 
Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, LP3ES, Jakarta. 2002. 
Lihat juga Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia (FH UII) Press, Yogyakarta, 2003.	
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Namun ada pula yang berpendapat, model parlemen Indonesia adalah model 

tiga kamar (trikameral), yaitu terdiri dari DPR, DPD, dan MPR. Pendapat yang 

menyatakan MPR sebagai kamar tersendiri memang masih beragam. Menurut Jimly 

Asshiddiqie bahwa MPR dalam UUD 1945 masih memiliki kewenangan tersendiri 

sehingga dikategorikan kamar tersendiri.3 MPR masih mempunyai kewenangan 

memilih Presiden dan/atau Wakil Presiden jika kedua jabatan ini mengalami 

kekosongan sebelum selesai.  

2.1.1. MPR RI 

Setelah amandemen UUD 1945, kedudukan dan kewenangan MPR mengalami 

perubahan. MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak bisa lagi 

mengeluarkan ketetapan TAP MPR yang bersifat mengatur (regelling). Setidaknya, 

ada 3 perubahan penting sebagaimana tabel dibawah ini : 

Table : 3 

Perubahan MPR Setelah Amandemen UUD 1945 

No Perubahan MPR Pasca Amandemen 

1 MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara sebagai perwujudan Pasal 

1 ayat 2 UUD 1945, yakni menjadi representasi absolut dari kedaulatan 

rakyat Indonesia. 

2 MPR yang tidak lagi menjadi lembaga tertinggi Negara, maka MPR bukanlah 

lembaga perwakilan, akan tetapi cendrung menjadi “joint sesion” antara 

anggota DPR dan anggota DPD yang memiliki fungsi bersifat lembaga 

konstituante yang bertugas merubah dan menetapkan Undang-undang 

Dasar. 

3 MPR tidak lagi memiliki kewenangan untuk membuat ketetapan yang 

bersifat mengatur (regelling). MPR pasca perubahan UUD 1945 hanya 

diberikan kewenangan dalam membuat ketetapan yang bersifat keputusan 

beshickking (kongret dan individual) seperti TAP tentang pengangkatan 

Presiden, TAP tentang pemberhentian Presiden dan sebagainya. 

																																																													
3Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan 

Dalam UUD 1945; UII Press, Jakarta: 2004, hlm. 13. 
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Fungsional tersebut. Perwakilan fungsional sebagai salah satu bentuk 

perwakilannya dapat diamati pada The House Of Lord yang 

diangkat dari perwakilan tuan tanah dan kelas bangsawan dan 
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utusan golongan atau fraksi dari ABRI saat itu yang duduk di 

parlemen 

 

2.1. Model Parlemen Indonesia  

Indonesia menganut model parlemen dua kamar atau bikameral, yaitu DPR 

dan DPD. Bagi Indonesia, pertimbangan dianutnya model dua kamar karena adanya 
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Table : 2 

Bikameral Sebagai Model Parlemen Indonesia 
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2	 Ramlan Surbakti, Menuju Demokrasi Konstitusional: Reformasi Hubungan dan 

Distribusi Kekuasaan, dalam Maruto MD dan Anwari WMK(edit.), Reformasi Politik dan 
Kekuatan Masyarakat, Kendala dan Peluang Menuju Demokrasi, LP3ES, Jakarta. 2002. 
Lihat juga Bagir Manan, Teori dan Politik Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Islam 
Indonesia (FH UII) Press, Yogyakarta, 2003.	
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Namun ada pula yang berpendapat, model parlemen Indonesia adalah model 
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konstituante yang bertugas merubah dan menetapkan Undang-undang 

Dasar. 
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bersifat mengatur (regelling). MPR pasca perubahan UUD 1945 hanya 
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Presiden, TAP tentang pemberhentian Presiden dan sebagainya. 

																																																													
3Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan 

Dalam UUD 1945; UII Press, Jakarta: 2004, hlm. 13. 
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Meski MPR tidak bisa lagi mengeluarkan TAP MPR yang bersifat mengatur, 

dalam pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan tetap memasukkan TAP MPR dalam hierarki 

perundang-undangan yang terdiri dari ; UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. TAP MPR dimaksud disini adalah TAP MPR yang merujuk hasil 

Sidang Umum MPR tahun 2003 (TAP MPR Nomor I/MPR/2003). Pada pasal 2 dan 

4 menyatakan bahwa ada sebanyak 13 TAP MPR yang masih berlaku dari total 139 

TAP MPR(S) sejak tahun 1966 hingga 2002, sedang sisanya dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Implikasi dimasukkannya TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan 

menandakan bahwa TAP MPR dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil 

(bahan pembuatan hukum) namun bukan sumber hukum formal (peraturan 

perundang-undangan). Ini berarti, MPR tidak lagi disebut sebagai lembaga parlemen 

yang melaksanakan fungsi legislasi sebagaimana DPR dan DPD.   

2.1.2. DPR RI  

DPR mengalami perubahan signifikan sejak amandemen UUD 1945. Fungsi 

yang dimiliki sebagaimana diatur dalam pasal 20A UUD 1945 adalah fungsi legislasi, 

anggaran dan pengawasan. Dalam menjalankan fungsinya, DPR mempunyai hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat sebagaimana dijelaskan pasal 

20A ayat 2. DPR juga mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul 

dan pendapat serta hak imunitas (Pasal 20A ayat (3) UUD 1945).  

Fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR sebagaimana dijelaskan dalam pasal 

20 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan, “Dewan Perwakilan Rakyat memegang 

kekuasaan membentuk undang-undang.” Pembahasan dan pengesahan UU oleh 

DPR diatas harus melibatkan Presiden (pasal 20 ayat 2), “setiap rancangan undang-

undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat 

persetujuan bersama.” Secara spesifik, DPR sebenarnya memiliki 4 (empat) fungsi 

dasar sebagai lembaga tinggi negara yang menjalankan fungsi perwakilan, yaitu :   
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Table : 4 

Fungsi DPR 

 

Fungsi Empat Fungsi DPR  

Legislasi Fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi 

masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang berupa UU 

yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pemerintah). 

Anggaran  Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan 

anggaran sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah 

ditetapkan. 

Pengawasan  Fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan 

keputusan politik yang telah diambil oleh DPR agar dilaksanakan oleh 

pemerintah dengan benar dan tidak menyimpang dari arah dan 

tujuan yang telah ditetapkan. 

Representasi Fungsi ini dapat dipahami sebagai fungsi substantif yang melekat 

dalam diri DPR sebagai wakil rakyat yang diembannya melalui Pemilu 

 

Dari fungsi-fungsi tersebut, bisa dikatakan bahwa fungsi pokok DPR adalah 

membuat undang-undang (kekuasaan legislasi) yang diajdikan landasan hukum bagi 

pemerintah dalam membuat kebijakan publik. Menurut Miriam Budiardjo “lembaga 

legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-

anggotanya dianggap mewakili rakyat. (Budiardjo, 1989: 173).  

DPR sebagai lembaga tentu kinerja dibidang legislasi akan banyak 

dipengaruhi oleh anggota DPR itu sendiri, Alat Kelengkapan DPR (AKD), seperti 

komisi, banggar, mahkamah kehormatan dewan, badan kerjasama antar parlemen, 

badan musyawarah dan fraksi. Selain AKD, ada juga unsur pendukung dibawah 

naungan Kesekjenan DPR yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan 

keahlian. DPR perlu mendapatkan dukungan dengan tata kelola yang baik, yakni 

dukungan administrasi, teknis, dan keahlian yang berkualitas yang disertai dengan 

integritas dan kinerja yang baik.  
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dalam pasal 7 ayat (1) huruf b UU No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan tetap memasukkan TAP MPR dalam hierarki 

perundang-undangan yang terdiri dari ; UUD 1945, TAP MPR, UU/Perpu, Peraturan 

Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah Provinsi, dan Peraturan Daerah 

Kabupaten/Kota. TAP MPR dimaksud disini adalah TAP MPR yang merujuk hasil 

Sidang Umum MPR tahun 2003 (TAP MPR Nomor I/MPR/2003). Pada pasal 2 dan 

4 menyatakan bahwa ada sebanyak 13 TAP MPR yang masih berlaku dari total 139 

TAP MPR(S) sejak tahun 1966 hingga 2002, sedang sisanya dinyatakan tidak berlaku 

lagi. Implikasi dimasukkannya TAP MPR dalam hierarki perundang-undangan 

menandakan bahwa TAP MPR dapat dijadikan sebagai sumber hukum materiil 

(bahan pembuatan hukum) namun bukan sumber hukum formal (peraturan 
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Table : 4 
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Fungsi Empat Fungsi DPR  

Legislasi Fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi 

masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang berupa UU 

yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pemerintah). 

Anggaran  Fungsi ini berkaitan dengan kemampuan DPR mendistribusikan 

anggaran sesuai dengan skala prioritas yang secara politis telah 

ditetapkan. 

Pengawasan  Fungsi yang berkaitan dengan upaya memastikan pelaksanaan 

keputusan politik yang telah diambil oleh DPR agar dilaksanakan oleh 
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dalam diri DPR sebagai wakil rakyat yang diembannya melalui Pemilu 

 

Dari fungsi-fungsi tersebut, bisa dikatakan bahwa fungsi pokok DPR adalah 
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legislatif adalah lembaga yang “legislate” atau membuat undang-undang. Anggota-

anggotanya dianggap mewakili rakyat. (Budiardjo, 1989: 173).  

DPR sebagai lembaga tentu kinerja dibidang legislasi akan banyak 

dipengaruhi oleh anggota DPR itu sendiri, Alat Kelengkapan DPR (AKD), seperti 

komisi, banggar, mahkamah kehormatan dewan, badan kerjasama antar parlemen, 

badan musyawarah dan fraksi. Selain AKD, ada juga unsur pendukung dibawah 

naungan Kesekjenan DPR yang memberikan dukungan teknis, administrasi, dan 

keahlian. DPR perlu mendapatkan dukungan dengan tata kelola yang baik, yakni 

dukungan administrasi, teknis, dan keahlian yang berkualitas yang disertai dengan 

integritas dan kinerja yang baik.  
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Pasal 413 (UU MD3) menyatakan bahwa untuk mendukung kelancaran 

pelaksanaan wewenang dan tugas DPR, terutama untuk mendukung tiga fungsinya 

yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan dibentuklah Badan Keahlian DPR. 

Sehingga pelaksanaan dukungan teknis dan administrasi dilaksanakan oleh 

Sekretariat Jenderal DPR sedang dukungan yang bersifat keahlian dan substantif 

dilaksanakan oleh Badan Keahlian (BK) DPR. 

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Keahlian dibentuk pusat-

pusat, diantaranya :  

1) Pusat Perancangan Undang-Undang dengan tugas pokok memberikan dukungan 

keahlian pada perancangan undang-undang;  

2) Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dengan tugas pokok 

memberikan dukungan keahlian pada pemantauan pelaksanaan undang-undang 

dan pemberian keterangan DPR untuk persidangan Mahkamah Konstitusi.  

Pusat Perancangan Undang-Undang melaksanakan dukungan di bidang 

perancangan undang-undang, meliputi:  

1. Penyiapan naskah Program Legislasi Nasional;  

2. Penyiapan Naskah Akademik RUU;  

3. Penyiapan penyusunan RUU; dan,  

4. Pendampingan pembahasan RUU.  

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang melaksanakan dukungan di 

bidang pengawasan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan penanganan 

perkara pengujian undang-undang, meliputi:  

1. Pemantauan pelaksanaan undang-undang;  

2. Pemantauan peraturan pelaksanaan undang-undang;  

3. Penanganan perkara pengujian undang-undang terhadap UUD 1945; dan,  

4. Pendampingan Tim Kuasa DPR dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi. 

 

2.1.3. DPD RI 

DPD merupakan lembaga legislatif yang memiliki kedudukan sama dengan 

DPR, yakni sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fungsi dan kewenangan yang 

dimiliki keduanya juga sama, yaitu melakukan fungsi legislasi, anggaran dan 

pengawasan. Tetapi, keduanya mempunyai perbedaan, yakni kalau anggota DPD 
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merupakan wakil rakyat unsur dari perwakilan daerah dan bukan anggota partai 

politik. Sedang DPR, perekrutan anggotanya berasal dari anggota partai politik.4  

Meski posisi dan kewenangan antara DPD dan DPR sama-sama sebagai 

lembaga tinggi negara dan wakil raktyat, tetapi kewenangan DPD dibidang legislasi, 

anggaran, dan pengawasan terbatas hanya pada hal-hal tertentu saja. Berdasar pasal 

22D ayat 1,2, dan 3 UUD 1945, DPD mempunyai kewenangan sebagaimana 

sebagaimana tabel berikut :  

 

Table : 5 

Kewenangan DPD 

 

No Kewenangan DPD  

1 Dapat mengajukkan kepada DPR RUU yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat 

dan daerah. 

2 Ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah; hubungan pusat 

dan daerah; pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah; 

pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta 

perimbangan keuangan pusat dan daerh; serta memberikan pertimbangan 

kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan pajak, pendidikan, dan 

agama.  

3 Dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; 

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, 

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya 

ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, 

																																																													
4Hamdan Zoelva, Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945. Makalah 

yang disampaikan pada acara Diklat Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan pada 
tanggal 13 November 2003 di Bidakara, Jakarta. Makalah ini dengan beberapa revisi, pernah 
disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, 
DPD, DPRD, yang dilaksanakan di Hotel Horison Jakarta oleh Inti Media Network. 
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anggaran, dan pengawasan terbatas hanya pada hal-hal tertentu saja. Berdasar pasal 
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4Hamdan Zoelva, Paradigma Baru Politik Pasca Perubahan UUD 1945. Makalah 

yang disampaikan pada acara Diklat Departemen Dalam Negeri yang dilaksanakan pada 
tanggal 13 November 2003 di Bidakara, Jakarta. Makalah ini dengan beberapa revisi, pernah 
disampaikan dalam Seminar Sosialisasi UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susduk MPR, DPR, 
DPD, DPRD, yang dilaksanakan di Hotel Horison Jakarta oleh Inti Media Network. 
	

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender



82 83
71	

	

pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu 

kepada Dewan Perwakilan Rakyat sebagai bahan pertimbangan untuk 

ditindak lanjuti. 

2.1.4. DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota  

Kedudukan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota bukanlah lembaga tinggi 

negara (parlemen atau legislatif) sebagaimana DPR dan DPRD. Berdasarkan pasal 

(18) ayat (3) UUD 1945, kedudukan DPRD Provinsi dan Kabupaten merupakan 

bagian dari Pemerintahan Daerah (Pemda). “Pemerintah daerah provinsi dan 

pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui 

pemilihan umum”. Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dipilih langsung 

oleh rakyat melalui Pemilu dan mempunyai fungsi sebagai lembaga legislatif 

sebagaimana DPR.    

Table : 6 

Kewenangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota  

 

Dasar Hukum Kewenangan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota  

Pasal 18 ayat 3 

UUD 1945  

Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota 

memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-

anggotanya dipilih melalui pemilihan umum 

Pasal 316 ayat 1 

UU Tentang 

MD3  

DPRD provinsi mempunyai fungsi  legislasi, anggaran, dan  

pengawasan 

Pasal 96 ayat 1 

UU No. 23 

Tahun 2014 

Tentang Pemda  

DPRD provinsi mempunyai fungsi; pembentukan Perda 

provinsi, anggaran, dan pengawasan. 

Pasal 1 ayat 4 UU 

No. 23 Tahun 

2014 Tentang 

Pemda   

Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah 

sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. 
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Tentang DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota lihat tabel berikut : 

Table : 7 

Kedudukan dan Fungsi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota 

Sudut 

Pandang  

Pengerian DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota    

Kedudukan 

kelembagaan 

DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota menjadi bagian dari unsur 

Pemerintahan Daerah (Pemda) dan bukanlah perwakilan dari 

lembaga legislatif yang berada di daerah.   

Peran dan fungsi DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah lembaga parlemen 

atau perwakilan rakyat di daerah yang menjalankan fungsi 

legislasi, anggaran, dan pengawasan.  

2.2. Fungsi Legislasi Parlemen  

Lembaga parlemen mempunyai tiga fungsi, yaitu legislasi, pengawasan, dan 

penganggaran. Ketiganya merupakan perwujudan dari representasi rakyat. Dalam 

pembahasan modul ini hanya akan membahas tentang fungsi legislasi saja.    

2.2.1. Pengertian Legislasi  

Kata “legislasi” diartikan sebagai pembuatan undang-undang.5 Selain 

pembuatan UU, legislasi bisa bermakna sebagai produk dari hasil kegiatan 

pembuatan UU (the creation of general legal norm by special organ). Dalam arti 

luas, legislasi tidak hanya berkaitan dengan pembuatan UU yang dilakukan anggota 

legislatif, tetapi juga pembuatan regulasi (regulations or ordinances) yang dilakukan 

oleh eksekutif maupun lembaga lain yang mendapat mandat dari UU. Regulasi 

merupakan tafsiran pihak eksekutif mengenai kebutuhan hukum untuk menetapkan 

peraturan.6 Contoh, Peraturan Pemerintah (PP) dan peraturan lain yang dikeluarkan 

oleh lembaga negara lain seperti peraturan MA, MK, BPK, KPU, KPK, tata tertib 

MPR, DPR, DPD, dan lain sebagainya.  

																																																													
5	https://kbbi.web.id/legislasi  
6http://www.ensikloblogia.com/2016/08/pengertian-undang-undang-dalam-

arti.html 
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Sedang UU adalah peraturan atau keputusan negara yang tertulis yang dibuat 

oleh lembaga legislatif dan mengikat kepada seluruh masyarakat.7 Selain legislasi, 

regulasi, dan UU, kita mengenal peraturan perundang-undangan. Pasal (1) angka (2) 

UU No.12 Tahun 2011 menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah 

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan 

dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui 

prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.  

Kedudukan hukum sebagai sebuah regulasi secara materiil atau substantif 

dapat dikatakan sederajat satu sama lain. Semua jenis regulasi sama-sama 

merupakan peraturan sekunder (secondary legislation) terhadap UU (primary 

legislation) yang merupakan peraturan induk (principal legislation). Lebih lengkap 

mengenai urutan perundang-undangan berdasarkan UU No.12 tahun 2011 adalah 

UUD 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang (Perpu), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan 

Daerah Provinsi (Perda Provinsi), dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.  

 

Tabel : 8 

Pengertian Tentang Legislasi & UU 

Pengertian Legislasi & UU  

Legislasi  Kegiatan atau proses pembuatan undang-undang 

Legislasi  Produk dari kegiatan pembuatan undang-undang 

Legislasi  

 

Kegiatan pembuatan regulasi (regulations or ordinances) yang dilakukan 

oleh lembaga eksekutif maupun lembaga lain yang mendapat mandat dari 

UU  

UU  Hukum yang telah disahkan lembaga legislatif yang digunakan sebagai 

otoritas, mengatur, menganjurkan, menyediakan (dana), menghukum, 

memberikan, mendeklarasikan, atau membatasi 

UU  Bercirikan adanya perintah, larangan, dan kebolehan serta sanksi yang 

tegas 

																																																													
7 Modul; Fungsi Legislasi, KPPA, Jakarta, 2015  
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UU  

 

Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan 

persetujuan bersama Presiden 

 

Bagan : 1  

Hirarkhi Peraturan Perundang-Undangan  

 

 

2.2.2. Tahapan Pembuatan UU  

Tiga institusi yang berwenang mengusulkan RUU untuk selanjutnya dibahas 

dan disahkan menjadi UU adalah DPR, DPD dan Presiden (pasal 163 ayat 1 UU No. 

17 Tahun 2014). Khusus untuk RUU yang diusulkan oleh DPD, draf RUU harus 

disampaikan melalui DPR dan materinya hanya yang berkaitan dengan otonomi 

daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta 

penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah (pasal 22D UUD 1945 dan 

pasal 249 UU No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2014 

tentang MD3). Tahapan pembuatan UU sebagaimana gambar dibawah ini :  
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lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah (pasal 22D UUD 1945 dan 

pasal 249 UU No. 2 Tahun 2018 tentang perubahan kedua UU No. 17 Tahun 2014 

tentang MD3). Tahapan pembuatan UU sebagaimana gambar dibawah ini :  
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legislasi (Baleg) DPR RI.  
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sekaligus Naskah Akademik untuk dibahas di Baleg guna dilakukan harmonisasi, 

pembulatan, dan pemantapan konsepsi oleh Baleg.  

Harmonisasi bertujuan untuk memastikan draf RUU yang disusun tersebut 

telah selaras dengan Pancasila, UUD 1945, UU yang telah ada, teknik penyusunan 

peraturan perundang-undangan, dan menghasilkan kesepakatan terhadap substansi 

yang diatur dalam draf RUU tersebut. Pembahasan draf RUU dan Naskah Akademik 

di Baleg juga dalam rangka untuk meminta masukan masyarakat. 

Setelah subtansi sebuah draf RUU disepakati ditingkat tingkat baleg dengan 

terlebih dahulu meminta pendapat dari masing-masing fraksi, maka draf RUU 

tersebut selanjutnya dibawa ke sidang paripurna DPR oleh pimpinan Baleg untuk 

dimintakan pesetujuan dari perserta sidang paripurna DPR. Apabila sidang 

paripurna DPR menyepakati, maka draf RUU tersebut secara resmi sudah sah 

menjadi RUU.  
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Lebih detailnya, lihat 15 tahapan sesuai Tatib DPR sebagai berikut :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Komisi terlebih dahulu menyusun NA mengenai materi yang akan diatur 
dalam RUU (Pasal 115 ayat 1 Tatib DPR). 

2. Komisi merumuskan atau mempersiapkan RUU (Pasal 115 ayat 1 Tatib DPR RI 
3. Komisi dapat membentuk Panja yang keanggotaannya ditetapkan oleh komisi 

dengan sedapat mungkin didasarkan pada perimbangan jumlah anggota tiap-
tiap fraksi. Keanggotaan Panja paling banyak separuh dari jumlah anggota 
komisi. (Pasal 116 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 Tatib DPR RI). 

4. Komisi dibantu oleh Badan Keahlian DPR (Pasal 116 ayat 4 Tatib DPR RI). 
5. Komisi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi Panja 

untuk menyempurnakan konsepsi RUU (Pasal 117 Tatib DPR RI) 
6. Komisi dapat meminta masukan dari masyarakat sebagai bahan bagi Panja 

untuk menyempurnakan konsepsi RUU (Pasal 117 Tatib DPR RI) 
7. Selanjutnya draft naskah akademik dan RUU usul inisiatif Komisi dikirimkan 

kepada Baleg melalui Surat Pimpinan Komisi untuk dapat diharmonisasi 
8. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU oleh Baleg 

dilakukan dalam jangka waktu paling lama 20 hari masa sidang sejak RUU 
diterima Baleg. Jika RUU disampaikan oleh Komisi ke Baleg pada akhir masa 
sidang kurang dari 20 hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. 
Jika RUU disampaikan oleh Komisi ke Baleg pada masa reses, maka 20 hari 
dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya (Pasal 119 Tatib DPR RI) 

9. Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
RUU memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan oleh Baleg 
bersama dengan komisi pengusul (paling banyak 4 orang) dalam Panja 
gabungan yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali 
dalam masa sidang dan hasil perumusan ulang dibubuhkan paraf Pimpinan 
Baleg dan 1 orang dari Komisi Pengusul pada setiap lembar naskah RUU hasil 
perumusan ulang. (Pasal 121 ayat 1 dan ayat 5 Tatib DPR RI) 

10. Selanjutnya Pimpinan Baleg mengirimkan draft NA dan RUU hasil 
harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU kepada Pimpinan 
Komisi Pengusul melalui Surat Pimpinan Baleg 

11. Pimpinan Komisi Pengusul mengajukan RUU yang telah dilakukan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pimpinan 
DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah akademik yang 
disampaikan dalam rapat paripurna DPR (Pasal 122 Tatib) 

12. Draft RUU beserta NAk dari Komisi Pengusul diputuskan menjadi RUU dari 
DPR dalam Rapat Paripurna DPR setelah terlebih dahulu fraksi memberikan 
pendapatnya. Keputusan Rapat Paripurna dapat berupa: persetujuan tanpa 
perubahan; persetujuan dengan perubahan; atau penolakan. (Pasal 124 ayat 1 
dan ayat 2 Tatib DPR RI) 

13. Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan, usul perubahan 
tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat fraksi dan dimaksudkan untuk 
penyempurnaan rumusan RUU (Pasal 124 ayat 6 Tatib DPR RI) 

14. Dalam hal keputusan rapat paripurna DPR tidak tegas menyatakan 
persetujuan dengan perubahan, RUU dianggap disetujui tanpa perubahan dan 
langsung disampaikan kepada Presiden (Pasal 124 ayat 8 Tatib DPR RI) 

15. RUU disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan 
agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk 
melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama DPR 
(Pasal 124 ayat 9 Tatib DPR RI) 
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diterima Baleg. Jika RUU disampaikan oleh Komisi ke Baleg pada akhir masa 
sidang kurang dari 20 hari, sisa hari dilanjutkan pada masa sidang berikutnya. 
Jika RUU disampaikan oleh Komisi ke Baleg pada masa reses, maka 20 hari 
dihitung sejak pembukaan masa sidang berikutnya (Pasal 119 Tatib DPR RI) 

9. Apabila dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi 
RUU memerlukan perumusan ulang, perumusan dilakukan oleh Baleg 
bersama dengan komisi pengusul (paling banyak 4 orang) dalam Panja 
gabungan yang penyelesaiannya dilakukan dalam jangka waktu 2 (dua) kali 
dalam masa sidang dan hasil perumusan ulang dibubuhkan paraf Pimpinan 
Baleg dan 1 orang dari Komisi Pengusul pada setiap lembar naskah RUU hasil 
perumusan ulang. (Pasal 121 ayat 1 dan ayat 5 Tatib DPR RI) 

10. Selanjutnya Pimpinan Baleg mengirimkan draft NA dan RUU hasil 
harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU kepada Pimpinan 
Komisi Pengusul melalui Surat Pimpinan Baleg 

11. Pimpinan Komisi Pengusul mengajukan RUU yang telah dilakukan 
pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi kepada Pimpinan 
DPR dengan dilengkapi keterangan pengusul dan/atau naskah akademik yang 
disampaikan dalam rapat paripurna DPR (Pasal 122 Tatib) 

12. Draft RUU beserta NAk dari Komisi Pengusul diputuskan menjadi RUU dari 
DPR dalam Rapat Paripurna DPR setelah terlebih dahulu fraksi memberikan 
pendapatnya. Keputusan Rapat Paripurna dapat berupa: persetujuan tanpa 
perubahan; persetujuan dengan perubahan; atau penolakan. (Pasal 124 ayat 1 
dan ayat 2 Tatib DPR RI) 

13. Dalam hal Fraksi menyatakan persetujuan dengan perubahan, usul perubahan 
tersebut dengan tegas dimuat dalam pendapat fraksi dan dimaksudkan untuk 
penyempurnaan rumusan RUU (Pasal 124 ayat 6 Tatib DPR RI) 

14. Dalam hal keputusan rapat paripurna DPR tidak tegas menyatakan 
persetujuan dengan perubahan, RUU dianggap disetujui tanpa perubahan dan 
langsung disampaikan kepada Presiden (Pasal 124 ayat 8 Tatib DPR RI) 

15. RUU disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden dengan permintaan 
agar Presiden menunjuk menteri yang akan mewakili Presiden untuk 
melakukan pembahasan rancangan undang-undang tersebut bersama DPR 
(Pasal 124 ayat 9 Tatib DPR RI) 
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1. Pengantar musyawarah:   

- DPR memberikan penjelasan dan presiden menyampaikan pandangan 

apabila RUU berasal dari usulan DPR;  

- DPR memberikan penjelasan serta presiden dan DPD menyampaikan 

pandangan apabila RUU berasal dari usulan DPR yang berkaitan dengan 

kewenangan DPD; 

- Presiden memberikan penjelasan dan  fraksi memberikan pandangan 

apabila RUU berasal dari usulan presiden; atau 

- Presiden memberikan penjelasan serta fraksi dan DPD menyampaikan 

pandangan apabila RUU berasal dari usulan Presiden yang berkaitan 

dengan kewenangan DPD.  

2. Pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) : 

- Diajukan oleh presiden apabila RUU berasal dari usulan DPR  

- Diajukan oleh DPR apibla RUU berasal dari usulan presiden dengan 

mempertimbangkan usulan DPD bila terkait dengan kewenangan DPD 

3. Penyampaian pendapat mini  

Pendapat mini disampaikan pada akhir pembicaran tingkat I oleh fraksi-

fraksi yang berada di DPR, DPD (apabila RUU berkaitan dengan kewenangan 

DPD), dan presiden. 

b. Pembicaraan Tingkat II  

Pembahasan RUU dalam pembicaraan tingkat II dilakukan dalam rapat 

paripurna DPR untuk pengambilan keputusan. Kegiatan ini berisi : 

1. Penyampaian laporan yang berisi proses, pendapat mini fraksi, pendapat 

mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat I.  

2. Pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota 

secara lisan.  

3. Penyampaian pendapat akhir presiden yang dilakukan oleh menteri yang 

ditugasi. 

4. Dalam hal persetujuan tidak dapat dicapai secara musyawarah mufakat, 

maka pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. 

5. Dalam hal RUU tidak mendapat persetujuan bersama antara DPR dan 

presiden, RUU tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPR 

masa itu.  
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2.2.2.3. Tahap Pembahasan   

Pembahasan materi RUU dilakukan antara DPR dan pemerintah serta DPD 

(jika berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, 

pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber 

daya ekonomi lainnya, dan perimbangan keuangan pusat dan daerah).  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam tahap pembahasan RUU sesuai 

dengan ketentuan Tata Tertib DPR :  

1. Apabila dalam satu masa sidang DPR dan presiden menyampaikan RUU 

mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah RUU yang disampaikan oleh 

DPR. Sedang RUU yang disampaikan presiden digunakan sebagai bahan untuk 

dipersandingkan. 

2. Pembahasan RUU dilakukan berdasarkan dua tingkat pembicaraan, yaitu : 

a. Pembicaraan Tingkat I : pembahasan dilakukan dalam rapat komisi, rapat 

gabungan komisi, rapat badan legislasi, rapat panitia khusus, atau rapat badan 

anggaran bersama dengan menteri yang mewakili Presiden. 

b. Pembicaraan Tingkat II : pembahasan dilakukan dalam rapat paripurna DPR. 

3. Komisi, gabungan komisi, badan legislasi, panitia khusus, atau badan anggaran 

membahas RUU berdasarkan penugasan dari badan musyawarah DPR. 

4. Pembahasan RUU dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) kali masa 

sidang dan dapat diperpanjang oleh badan musyawarah DPR untuk jangka waktu 

paling lama 1 (satu) kali masa sidang. 

5. RUU dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama antara DPR dan presiden 

dan begitupula dengan RUU yang sedang dalam pembahasan dapt ditarik kembali 

berdasarkan persetujuan bersama antara DPR dan presiden 

6. DPD bisa diikutkan dalam pembahasan tingkat 2, namun peran DPD tidak sampai 

kepada ikut memberikan persetujuan terhadap suatu RUU (putusan MK 92/2012) 

7. DPD diikutkan pembahasan tingkat 2 hanya terkait RUU yang sesuai dengan 

kewenangannya.  

a. Pembicaraan Tingkat I  

Pembahasan RUU dalam Pembicaraan TK I dilakukan  dengan kegiatan : 

1. Pengantar musyawarah; 

2. Pembahasan daftar inventarisasi masalah; dan 

3. Penyampaian pendapat mini 
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2.2.2.4. Tahap Pengesahan    

Sesuai ketentuan pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tahap pengesahan RUU adalah sebagai berikut :  

1. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden yang diwakili oleh 

menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan 

menjadi undang-undang.  

2. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari 

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

3. RUU tersebut disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam 

jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama. 

4. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 

hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi 

UU dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan “UU ini dinyatakan sah 

berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. 

2.2.2.5. Tahap Pengundangan     

Sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tahap pengundangan RUU adalah sebagai berikut :  

• Pengundangan adalah penempatan sebuah UU dalam lembaran negara dan 

penjelasan UU dalam tambahan lembaran negara.  

• Pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 
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2.2.3. Pembahasan RUU Tentang Perpu  

Ketentuan pasal 71 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pembahasan 

tentang Perpu dilaksanakan dengan pertimbangan hal-hal berikut :  

a. Pembahasan RUU tentang Perpu dilaksanakan melalui mekanisme yang sama 

dengan pembahasan RUU. 

b. Pembahasan RUU tentang pencabutan Perpu dilaksanakan melalui mekanisme 

khusus, dengan ketentuan: 

Ø RUU tentang pencabutan Perpu diajukan oleh DPR atau presiden. 

Ø RUU tentang pencabutan Perpu diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak 

memberikan persetujuan atas perpu yang diajukan oleh presiden. 

c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU tentang pencabutan Perpu 

dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna 

penetapan tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. 

2.2.4. Penyebarluasan Pembuatan UU  

Selain proses pembuatan RUU sampai disahkan menjadi UU, tidak kalah 

penting adalah penyebarluasan sebuah UU sebagaimana diatur dalam ketentuan 

pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu : 

1. Penyebarluasan dilakukan sejak penyusunan Prolegnas dan penyusunan dan 

pembahasan RUU hingga pengundangan sebuah UU. 

2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh 

masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 

3. Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan 

oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 

4. Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh 

komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi. 

5. Penyebarluasan RUU yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi 

pemrakarsa. 

6. Penyebarluasan UU yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. 

7. Penyebarluasan Undang-Undang dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 

81	
	

2.2.2.4. Tahap Pengesahan    

Sesuai ketentuan pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tahap pengesahan RUU adalah sebagai berikut :  

1. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden yang diwakili oleh 

menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan 

menjadi undang-undang.  

2. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari 

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

3. RUU tersebut disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam 

jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama. 

4. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 

hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi 

UU dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan “UU ini dinyatakan sah 

berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. 

2.2.2.5. Tahap Pengundangan     

Sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tahap pengundangan RUU adalah sebagai berikut :  

• Pengundangan adalah penempatan sebuah UU dalam lembaran negara dan 

penjelasan UU dalam tambahan lembaran negara.  

• Pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 

	

 

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender



92 93
81	

	

2.2.2.4. Tahap Pengesahan    

Sesuai ketentuan pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tahap pengesahan RUU adalah sebagai berikut :  

1. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden yang diwakili oleh 

menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan 

menjadi undang-undang.  

2. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari 

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

3. RUU tersebut disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam 

jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama. 

4. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 

hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi 

UU dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan “UU ini dinyatakan sah 

berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. 

2.2.2.5. Tahap Pengundangan     

Sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tahap pengundangan RUU adalah sebagai berikut :  

• Pengundangan adalah penempatan sebuah UU dalam lembaran negara dan 

penjelasan UU dalam tambahan lembaran negara.  

• Pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 

	

 82	
	

2.2.3. Pembahasan RUU Tentang Perpu  

Ketentuan pasal 71 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pembahasan 

tentang Perpu dilaksanakan dengan pertimbangan hal-hal berikut :  

a. Pembahasan RUU tentang Perpu dilaksanakan melalui mekanisme yang sama 

dengan pembahasan RUU. 

b. Pembahasan RUU tentang pencabutan Perpu dilaksanakan melalui mekanisme 

khusus, dengan ketentuan: 

Ø RUU tentang pencabutan Perpu diajukan oleh DPR atau presiden. 

Ø RUU tentang pencabutan Perpu diajukan pada saat rapat paripurna DPR tidak 

memberikan persetujuan atas perpu yang diajukan oleh presiden. 

c. Pengambilan keputusan persetujuan terhadap RUU tentang pencabutan Perpu 

dilaksanakan dalam rapat paripurna DPR yang sama dengan rapat paripurna 

penetapan tidak memberikan persetujuan atas Perpu tersebut. 

2.2.4. Penyebarluasan Pembuatan UU  

Selain proses pembuatan RUU sampai disahkan menjadi UU, tidak kalah 

penting adalah penyebarluasan sebuah UU sebagaimana diatur dalam ketentuan 

pasal 88 UU No. 12 Tahun 2011, yaitu : 

1. Penyebarluasan dilakukan sejak penyusunan Prolegnas dan penyusunan dan 

pembahasan RUU hingga pengundangan sebuah UU. 

2. Penyebarluasan dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh 

masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan. 

3. Penyebarluasan Prolegnas dilakukan DPR dan pemerintah yang dikoordinasikan 

oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi. 

4. Penyebarluasan RUU yang berasal dari DPR dilaksanakan oleh 

komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi. 

5. Penyebarluasan RUU yang berasal dari presiden dilaksanakan oleh instansi 

pemrakarsa. 

6. Penyebarluasan UU yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 

Indonesia dilakukan secara bersama-sama oleh DPR dan Pemerintah. 

7. Penyebarluasan Undang-Undang dapat dilakukan oleh DPD sepanjang berkaitan 

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan 

pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan 
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2.2.2.4. Tahap Pengesahan    

Sesuai ketentuan pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tahap pengesahan RUU adalah sebagai berikut :  

1. RUU yang telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden yang diwakili oleh 

menteri, disampaikan oleh pimpinan DPR kepada presiden untuk disahkan 

menjadi undang-undang.  

2. Penyampaian RUU tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari 

terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. 

3. RUU tersebut disahkan oleh presiden dengan membubuhkan tanda tangan dalam 

jangka waktu paling lama 30 hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama. 

4. Dalam hal RUU tidak ditandatangani oleh presiden dalam waktu paling lama 30 

hari terhitung sejak RUU tersebut disetujui bersama, RUU tersebut sah menjadi 

UU dan wajib diundangkan dengan kalimat pengesahan “UU ini dinyatakan sah 

berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. 

2.2.2.5. Tahap Pengundangan     

Sesuai ketentuan pasal 81 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan, tahap pengundangan RUU adalah sebagai berikut :  

• Pengundangan adalah penempatan sebuah UU dalam lembaran negara dan 

penjelasan UU dalam tambahan lembaran negara.  

• Pengundangan dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum. 
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sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

2.2.5. Mekanisme RUU Usulan DPD  

Mekanisme pengajuan sebuah RUU yang berasal dari DPD dapat kita lihat 

dalam peraturan DPD No.02 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rancangan 

undang-undang yang berasal dari DPD. Dijelaskan, RUU yang berasar dari DPD 

dapat diajukan oleh panitia Perancang Undang-undang (PPUU) atau panitia Ad Hoc 

(PAH). Usul pembentukan RUU diajukan oleh sekurang-kurangnya ¼ (seperempat) 

jumlah anggota DPD. Usul tersebut harus dilengkapi dengan latar belakang, tujuan 

dan pokok-pokok pifiran, daftar nama, nama popvinsi dan tanda tangan pengusul. 

Usul RUU ataupun usul pembentukan RUU disampaikan kepada PPUU. Pimpinan 

PPUU menyampaikan usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada pimpinan 

DPD. Pada sidang paripurna berikutnya pimpinan sidang harus memberitahukan 

dan membagikan naskah usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada anggota. 

Sidang paripurna akan memutuskan apakah usul RUU atau usul 

pembentukan RUU tersebut diterima, ditotak atau diterima dengan perubahan. 

Sebelum sidang paripurna memutuskan, pengusul terlebih dahulu diberi 

kesempatan untuk menjelaskan usulnya, demikian pula anggota juga diberi 

kesempatan untuk memberikan pendapat. 

Jika sidang paripurna memutuskan menerima usulan dengan perubahan, 

maka DPD menugaskan PPUU untuk membahas dan menyempurnakan usulan 

tersebut. Naskah RUU yang telah diperbaiki tersebut disampaikan kembali kepada 

pimpinan DPD untuk dikirimkan kepada pimpinan DPR dan presiden disertai 

dengan penjelasan dan naskah akademiknya. Dalam hal sidang paripurna 

memutuskan menerima usulan tanpa perubahan, maka usulan RUU tersebut 

langsung dikirimkan oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. 

Setelah pimpinan DPR menerima RUU usulan DPD, kemudian 

memberitahukan kepada anggota DPR pada rapat paripurna berikutnya. DPR 

menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPD mengenai tanggal 

diumumkannya RUU usulan DPD kepada anggota DPR dalam rapat paripurna DPR. 

Bamus, komisi atau Baleg yang ditunjuk bersama dengan anggota alat 

kelengkapan DPD membahas RUU usulan DPD tersebut. Hasil pembahasannya 

disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Pimpinan DPR menyampaikan RUU 
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usulan DPD yang telah dibahas bersama DPR kepada presiden disertai dengan 

permintaan untuk menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam 

pembahasan di DPR. 

2.2.6. Tahapan Pembuatan Perda 

Ketentuan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan menyatakan pembuatan Perda Provinsi dan kabupaten/kota 

dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur, dan bupati/walikota. Tahapannya meliputi 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berikut 

penjelasan setiap tahapannya. 

2.2.6.1. Tahap Perencanaan  

Pembuatan Perda Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan secara 

berencana dan terpadu dan harus didasarkan pada Program Legislasi Daerah 

(Porlegda). Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan 

bahwa Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda 

Provinsi atau Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan 

sistematis. Dalam Prolegda ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan hukum dan permasalahan yang ada. 

Penyusunan Prolegda perlu menetapkan pokok materi yang hendak diatur 

serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses penyusunan 

Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditetapkan 

untuk jangka waktu (1) satu tahun dalam rapat paripurna DPRD untuk selanjutnya 

ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD 

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menagani bidang 

legislasi. Ssedangkan penyusunan Prolegda dilingkungan Pemda dikoordinasikan 

oleh Biro Hukum atau bagian hukum ataupun instansi vertikal yang terkait.  

Prolegda memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri akibat putusan 

Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam 

keadaan tertentu, DPRD atau gubernur, bupati/walikota dapat mengajukan Raperda 

diluar Prolegda karena alasan : 

1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa  

2. Keadaan konflik  

3. Bencana alam  

4. Akibat kerja sama dengan pihak lain  

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan 

keuangan pusat dan daerah. 

2.2.5. Mekanisme RUU Usulan DPD  

Mekanisme pengajuan sebuah RUU yang berasal dari DPD dapat kita lihat 

dalam peraturan DPD No.02 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan rancangan 

undang-undang yang berasal dari DPD. Dijelaskan, RUU yang berasar dari DPD 

dapat diajukan oleh panitia Perancang Undang-undang (PPUU) atau panitia Ad Hoc 

(PAH). Usul pembentukan RUU diajukan oleh sekurang-kurangnya ¼ (seperempat) 

jumlah anggota DPD. Usul tersebut harus dilengkapi dengan latar belakang, tujuan 

dan pokok-pokok pifiran, daftar nama, nama popvinsi dan tanda tangan pengusul. 

Usul RUU ataupun usul pembentukan RUU disampaikan kepada PPUU. Pimpinan 

PPUU menyampaikan usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada pimpinan 

DPD. Pada sidang paripurna berikutnya pimpinan sidang harus memberitahukan 

dan membagikan naskah usul RUU atau usul pembentukan RUU kepada anggota. 

Sidang paripurna akan memutuskan apakah usul RUU atau usul 

pembentukan RUU tersebut diterima, ditotak atau diterima dengan perubahan. 

Sebelum sidang paripurna memutuskan, pengusul terlebih dahulu diberi 

kesempatan untuk menjelaskan usulnya, demikian pula anggota juga diberi 

kesempatan untuk memberikan pendapat. 

Jika sidang paripurna memutuskan menerima usulan dengan perubahan, 

maka DPD menugaskan PPUU untuk membahas dan menyempurnakan usulan 

tersebut. Naskah RUU yang telah diperbaiki tersebut disampaikan kembali kepada 

pimpinan DPD untuk dikirimkan kepada pimpinan DPR dan presiden disertai 

dengan penjelasan dan naskah akademiknya. Dalam hal sidang paripurna 

memutuskan menerima usulan tanpa perubahan, maka usulan RUU tersebut 

langsung dikirimkan oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR dan Presiden. 

Setelah pimpinan DPR menerima RUU usulan DPD, kemudian 

memberitahukan kepada anggota DPR pada rapat paripurna berikutnya. DPR 

menyampaikan surat pemberitahuan kepada pimpinan DPD mengenai tanggal 

diumumkannya RUU usulan DPD kepada anggota DPR dalam rapat paripurna DPR. 

Bamus, komisi atau Baleg yang ditunjuk bersama dengan anggota alat 

kelengkapan DPD membahas RUU usulan DPD tersebut. Hasil pembahasannya 

disampaikan dalam rapat paripurna DPR. Pimpinan DPR menyampaikan RUU 
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usulan DPD yang telah dibahas bersama DPR kepada presiden disertai dengan 

permintaan untuk menunjuk menteri yang akan mewakili presiden dalam 

pembahasan di DPR. 

2.2.6. Tahapan Pembuatan Perda 

Ketentuan UU No.12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan menyatakan pembuatan Perda Provinsi dan kabupaten/kota 

dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur, dan bupati/walikota. Tahapannya meliputi 

perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. Berikut 

penjelasan setiap tahapannya. 

2.2.6.1. Tahap Perencanaan  

Pembuatan Perda Provinsi maupun Kabupaten/Kota dilaksanakan secara 

berencana dan terpadu dan harus didasarkan pada Program Legislasi Daerah 

(Porlegda). Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan 

bahwa Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda 

Provinsi atau Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan 

sistematis. Dalam Prolegda ditetapkan skala prioritas sesuai dengan perkembangan 

kebutuhan hukum dan permasalahan yang ada. 

Penyusunan Prolegda perlu menetapkan pokok materi yang hendak diatur 

serta kaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Proses penyusunan 

Prolegda dilaksanakan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah (Pemda) yang ditetapkan 

untuk jangka waktu (1) satu tahun dalam rapat paripurna DPRD untuk selanjutnya 

ditetapkan menjadi keputusan DPRD. Penyusunan Prolegda dilingkungan DPRD 

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menagani bidang 

legislasi. Ssedangkan penyusunan Prolegda dilingkungan Pemda dikoordinasikan 

oleh Biro Hukum atau bagian hukum ataupun instansi vertikal yang terkait.  

Prolegda memuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri akibat putusan 

Mahkamah Agung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam 

keadaan tertentu, DPRD atau gubernur, bupati/walikota dapat mengajukan Raperda 

diluar Prolegda karena alasan : 

1. Untuk mengatasi keadaan luar biasa  

2. Keadaan konflik  

3. Bencana alam  

4. Akibat kerja sama dengan pihak lain  
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5. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda 

yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus 

menangani bidang legislasi dan biro hukum.  

2.2.6.2. Tahap Penyusunan  

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berasal dari DPRD atau berasal dari 

gubernur, dan bupati/walikota. Mekanisme penyusunannya sebagaimana berikut :  

1. Raperda dapat diajukan oleh unit kerja dijajaran pemerintah daerah.  

2. Pengajuan Raperda harus disertai dengan penjelasan-penjelasan pokok pikiran 

(naskah akademik) dan diajukan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, 

apabila daerah Provinsi yang mengkaji adalah biro hukum untuk diadakan kajian 

awal dan koreksi sedangan daerah Kabupaten/kota adalah bagian hukum. 

3. Setelah dilakukan pengkajian awal atau koreksi oleh biro/bagian hukum maka 

usulan pra-raperda diajukan kepada kepala daerah disertai dengan pertimbangan-

pertimbangan, saran dan penjelasan.  

4. Apabila pra-raperda ditolak maka akan dikembalikan ke unit kerja yang 

bersangkutan sedangkan apabila pra-rancangan peraturan daerah diterima maka 

akan diproses lebih lanjut.  

5. Pra-raperda yang diterima akan dikaji ulang untuk diadakan penyempurnaan oleh 

biro/bagian hukum atas perintah dari sekretaris daerah untuk mendapatkan 

tanggapan yuridis. 

6. Apabila perlu dibahas pada forum yang lebih luas maka biro/bagian hukum dapat 

mengikutsertakan unit kerja instansi yang terkait sehingga ada persesuaian. 

7. Setelah rancangan peraturan daerah itu final (selesai) disertai dengan penjelasan 

pokok,Rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan kepada kepala daerah. 

8. Selanjutnya biro / bagian hukum menyiapkan nota pengantar penyampaian 

rancangan peraturan daerah dari kepala daerah kepada pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, sekaligus pengantar penjelasan rancangan peraturan 

daerah pada rapat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Adapun alur penyusunan Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD adalah :  

1. Raperda dapat diajukan oleh anggota DPRD sekurang-kurangnya 5 (lima) orang 

anggota yang tidak terdiri hanya dari 1 (satu) fraksi barulah dapat mengajukan usul 

prakarsa mengenai pengaturan suatu urusan daerah.  
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2. Usulan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Raperda disertai 

dengan pokok penjelasannya secara tertulis biasanya dengan naskah akademik. 

3. Usul prakarsa yang telah diajukan kepada Pimpinan DPRD kemudian oleh 

Sekretaris DPRD (Sekwan) diberi nomor pokok. 

4. Pimpinan DPRD menyampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat 

pertimbangan dari Panitia Musyawarah. 

5. Dalam rapat paripurna, pemrakarsa menyampaikan penjelasan atas usulnya 

(inisiatif) dan anggota-anggota DPRD maupun kepala daerah (eksekutif) hadir dan 

memberikan tanggapan atas usulan tersebut.  

6. Raperda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat 

kelengakapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.  

7. Apabila Raperda yang diajukan kepala daerah maupun DPRD materinya sama 

dalam satu masa sidang, maka yang akan dibahas adalah Raperda yang berasal dari 

DPRD. Sedang yang disampaikan oleh Pemda digunakan sebagai bahan untuk 

dipersandingkan.  

 

2.2.6.3. Teknik Penyusunan  

Penyusunan Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan 

dilakukan dengan teknik sebagai berikut :  

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai 

dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.  

2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dlam lampiran II yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.  

3. Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Presiden.  

a. Pembahasan dan Penetapan  

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau 

bupati/walikota.  
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5. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Raperda 

yang dapat disetujui bersama oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus 

menangani bidang legislasi dan biro hukum.  

2.2.6.2. Tahap Penyusunan  

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) berasal dari DPRD atau berasal dari 

gubernur, dan bupati/walikota. Mekanisme penyusunannya sebagaimana berikut :  

1. Raperda dapat diajukan oleh unit kerja dijajaran pemerintah daerah.  

2. Pengajuan Raperda harus disertai dengan penjelasan-penjelasan pokok pikiran 

(naskah akademik) dan diajukan kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, 

apabila daerah Provinsi yang mengkaji adalah biro hukum untuk diadakan kajian 

awal dan koreksi sedangan daerah Kabupaten/kota adalah bagian hukum. 

3. Setelah dilakukan pengkajian awal atau koreksi oleh biro/bagian hukum maka 

usulan pra-raperda diajukan kepada kepala daerah disertai dengan pertimbangan-

pertimbangan, saran dan penjelasan.  

4. Apabila pra-raperda ditolak maka akan dikembalikan ke unit kerja yang 

bersangkutan sedangkan apabila pra-rancangan peraturan daerah diterima maka 

akan diproses lebih lanjut.  

5. Pra-raperda yang diterima akan dikaji ulang untuk diadakan penyempurnaan oleh 

biro/bagian hukum atas perintah dari sekretaris daerah untuk mendapatkan 

tanggapan yuridis. 

6. Apabila perlu dibahas pada forum yang lebih luas maka biro/bagian hukum dapat 

mengikutsertakan unit kerja instansi yang terkait sehingga ada persesuaian. 

7. Setelah rancangan peraturan daerah itu final (selesai) disertai dengan penjelasan 

pokok,Rancangan Peraturan Daerah itu disampaikan kepada kepala daerah. 

8. Selanjutnya biro / bagian hukum menyiapkan nota pengantar penyampaian 

rancangan peraturan daerah dari kepala daerah kepada pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, sekaligus pengantar penjelasan rancangan peraturan 

daerah pada rapat pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.  

Adapun alur penyusunan Raperda yang berasal dari inisiatif DPRD adalah :  

1. Raperda dapat diajukan oleh anggota DPRD sekurang-kurangnya 5 (lima) orang 

anggota yang tidak terdiri hanya dari 1 (satu) fraksi barulah dapat mengajukan usul 

prakarsa mengenai pengaturan suatu urusan daerah.  
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2. Usulan disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk Raperda disertai 

dengan pokok penjelasannya secara tertulis biasanya dengan naskah akademik. 

3. Usul prakarsa yang telah diajukan kepada Pimpinan DPRD kemudian oleh 

Sekretaris DPRD (Sekwan) diberi nomor pokok. 

4. Pimpinan DPRD menyampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mendapat 

pertimbangan dari Panitia Musyawarah. 

5. Dalam rapat paripurna, pemrakarsa menyampaikan penjelasan atas usulnya 

(inisiatif) dan anggota-anggota DPRD maupun kepala daerah (eksekutif) hadir dan 

memberikan tanggapan atas usulan tersebut.  

6. Raperda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat 

kelengakapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.  

7. Apabila Raperda yang diajukan kepala daerah maupun DPRD materinya sama 

dalam satu masa sidang, maka yang akan dibahas adalah Raperda yang berasal dari 

DPRD. Sedang yang disampaikan oleh Pemda digunakan sebagai bahan untuk 

dipersandingkan.  

 

2.2.6.3. Teknik Penyusunan  

Penyusunan Perda sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan 

dilakukan dengan teknik sebagai berikut :  

1. Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dilakukan sesuai 

dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan.  

2. Ketentuan mengenai teknik penyusunan Peraturan perundang-undangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dlam lampiran II yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.  

3. Ketentuan mengenai perubahan terhadap teknik penyusunan Peraturan 

Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Presiden.  

a. Pembahasan dan Penetapan  

Pembahasan Raperda di DPRD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 

1. Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau 

bupati/walikota.  
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2. Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan yang 

dilakukan dalam pembahasan dan rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan 

DPRD Provinsi yang khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.   

3. Raperda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan 

gubernur atau bupati/walikota.  

4. Raperda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan 

persetujuan bersama DPRD dan gubernur atau bupati/walikota.  

5. Suatu Raperda yang telah disetujui antara DPRD dan gubernur atau 

bupati/walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur atau 

bupati/walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.  

6. Penyampaian Raperda seagaimana dimaksud dilakukan dalam jangka waktu 7 

(tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.  

7.  Raperda sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota 

dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama.  

8. Dalam hal Raperda tersebut tidak ditandatangani oleh gubernur atau 

bupati/walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak 

Raperda tersebut disetujui bersama, Raperda tersebut sah menjadi Perda dan 

wajib diundangkan.  

 

2.2.6.4. Pengundangan dan Penyebarluasan  

Agar setiap orang mengetahui peraturan perundang-undangan maka 

peraturan perundang-undangan harus di undangakan, seperti halnya peraturan 

daerah yang harus diundangkan dalam lembaran daerah dan peraturan yang berasal 

dari kepala daerah diundangkan dalam berita daerah. Hal ini diatur dalam pasal 86 

yang menegaskan bahwa :  

1. Peraturan Perundang-undangan yang diundnagkan dalam Lembaran Daerah 

adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

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

Daerah.  

3. Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Daerah dan 

Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat (2) dilaksanakan oleh 

sekretaris daerah.  
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Penyebarluasan Program Legislasi Daerah yang telah disetujui oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dengan tujuan untuk memberikan informasi dan atau 

memperoleh masukan dari masyarakat maupun para pemangku kepentingan( stake 

holders). Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 92 yang menegaskan bahwa :  

1. Penyebarluasan Prolegda dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak 

penyusunan Prolegda, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah hingga pengundangan Peraturan Daerah. 

2. Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat 

memberikan informasi dan/ atau memperoleh masukan masyarakat dan para 

pemangku kepentingan.  

 

Peraturan Daerah sebagai bagian dari suatu pertauran perundang-undangan 

dalam proses pembentukannya memberikan adanya kesempatan bagi masyarakat 

untuk memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka pembentukan 

peraturan perundang-undangan. Partisipasi masyarakat dalam hal memberikan 

masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dalam pasal 

96 yang menegaskan bahwa :  

1. Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/ atau tertulis dalam 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.  

2. Masukkan secara lisan dan/ atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dapat dilakukan melalui :  

a. Rapat dengar pendapat umum;  

b. Kunjungan kerja;  

c. Sosialisasi; dan/atau  
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BAB III 

LEGISLASI BERPERSPEKTIF GENDER  

3.1. Pendekatan Politik Hukum  

Pendekatan ini berusaha melihat bahwa lahirnya sebuah UU atau Perda itu 

karena didorong oleh sebuah inisiatif politik oleh anggota legislatif, baik karena hasil 

dari proses interaksinya dengan publik ataupun karena adanya tuntutan masyarakat. 

Begitupula manakala UU atau Perda itu muculnya dari pihak eksekutif, tentunya 

karena didorong atau kebutuhan      

Pernyataan yang mengatakan bahwa hukum merupakan produk politik 

tidaklah semata dilandasi oleh realitas bahwa UU atau Perda dibuat oleh para politisi 

di lembaga parlemen. Lebih daripada itu, sesungguhnya karena pandangan politik, 

sikap politik, dan keberpihakan politik seorang anggota legislatif akan 

mempengaruhi arah dan proses pembuatan sebuah UU dan Perda. Memahami 

politik hukum berarti memahami bahwa politik hukum akan memberikan landasan 

akademis terhadap proses pembuatan hukum yang lebih sesuai dengan konteks, 

situasi, kondisi, kultur, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.8   

Politik hukum merupakan kebijakan hukum (legal policy) yang telah dan 

akan dilaksanakan pemerintah.9 Satjipto Rahardjo mendefiniskan politik hukum 

sebagai aktifitas memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu 

tujuan sosial dan hukum.10 William Zevenbergen mengatakan bahwa politik hukum 

mencoba menjawab pertanyaan peraturan hukum mana yang patut dijadikan 

hukum.11 Politik hukum lebih pada pilihan yang diambil oleh para anggota legislatif 

dalam menerjemahkan cita-cita politiknya, keberpihakannya, serta visinya dalam 

UU atau Perda. Dalam konteks ini, UU atau Perda merupakan wujud dari politik 

hukum yang mencakup proses pembuatan dan pelaksanaannya yang menunjukkan 

sifat dan kearah mana hukum akan dibangun. Maka dapatlah dibaca bahwa 

serangkaian UU yang dihasilkan oleh lembaga legislatif merupakan hasil dari proses 

politik yang saling terkait dari berbagai aspirasi yang muncul.  

																																																													
8 Andi Kasmawati, “Politik Hukum, Aspek, dan Teori Perubahan Peraturan Perundang-

Undangan Pemerintah Daerah”, Jurnal Humanis, Volume XII Nomor 1, Januari 2001, 
Makasar; Universitas Negeri Makasar, hal.9   

9	M. Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia, Jakarta; LP3ES, 1998, hal.8   
10 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung; Citra Aditya Bakri, 2000, hal. 35 
11	William Zevenbergen dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, Jakarta; Sinar 

Grafika , 2011, hal.19 	
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Dalam kontkes inilah, bagi seorang anggota legislatif perempuan harus 

menjadikan perspektif gender dapat terintegrasi dalam pandangan politik, sikap 

politik, dan keberpihakan politik yang dapat mempengaruhi arah dan proses 

pembuatan sebuah UU. Dengan begitu, perspektif gender yang sudah diintegrasikan 

dalam politik hukum tersebut dapat memberikan landasan akademis terhadap 

proses pembuatan undang-undang yang lebih sesuai dengan konteks, situasi, 

kondisi, kultur, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Sebab kita perlu 

ingat bahwa proses pembuatan sebuah UU di parlemen tidak semata-mata hanya 

proses tarik-menanrik kepentingan politik, namun juga bersinggungan dengan siapa 

nanti yang akan melaksanakan UU (birokrasi), perundang-undangan yang sudah ada 

dan pembenaran secara ilmu pengetahuan. 

Politik hukum menjadi penting bagi setiap individu anggota legislatif 

perempuan sebagai sarana untuk menawarkan dan meraih dukungan sebuah 

kebijakan hukum (legal policy) yang diwujudkan dalam pengusulan sebuah draf 

RUU maupun dalam pembahasan RUU sampai disahkan menjadi UU sebagai 

pilihan atas cara apa dan bagaimana yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan 

dalam kehidupan bermasyarakat. Politik hukum penting bagi anggota legislatif  

dalam rangka untuk masuk dalam logika-logika perdebatan didalam proses 

pembuatan UU di parlemen dan sebagai panduan dalam menjelaskan ke masyarakat 

atau publik terkait mengapa sebuah UU tersebut penting. 

Perlu disadari, tidak semua anggota DPR berasal dari latar belakang keilmuan 

yang sama, mantan anggota DPR sebelumnya (petahana/incumbent), berpendidikan 

hukum/politik, dan tidak hanya terlibat dalam kerja-kerja legislasi (anggota Baleg). 

Sehingga dengan latar belakang dan kesempatan dalam proses legislasi yang 

berbeda-beda, maka akan sulit kalau setiap anggota parlemen dituntut mempunyai 

keterampilan yang sama dalam merancang peraturan perundang-undangan 

(undang-undang). Hal tersebut lebih tepat ditujukan untuk staf perancang, tenaga 

ahli, atau kelompok pakar yang memang berkompeten dibidang perancangan UU. 

Bagi anggota parlemen, justru lebih diharapkan pada kemampuan dalam menilai 

sebuah rancangan undang-undang melalui penyusunan dan penggunaan daftar 

pertanyaan kunci dan penguasaan isu/konteks politik dan sosial serta meresponnya 

dalam ruang kebijakan. Inilah yang oleh William Zevenbergen diatas mengatakan 

bahwa politik hukum mencoba menjawab pertanyaan peraturan-peraturan hukum 

mana yang patut untuk dijadikan hukum. 
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3.2. Gender Sebagai Kontruksi Sosial  

Gender tidak dapat dilepaskan dari kontruksi sosial karena kontruksi sosial 

itulah yang membentuk gender. Konstruksi sosial merupakan sesuatu yang sehari-

hari terjadi dalam kehidupan kita. Konstruksi sosial adalah bagaimana kelompok 

masyarakat mengidentifikasi hak-hak kelompoknya tertentu. Misalnya, seseorang 

dikatakan perempuan atau seorang laki-laki karena masyarakat mengidentifikasikan 

dirinya sebagai laki-laki dan perempuan dan bukan karena mereka memilih sendiri 

untuk menjadi laki-laki atau perempuan.  

Gender merupakan proses sistem stratifikasi dan struktur sosial yang berarti 

bahwa laki-laki sebagai kelompok sosial memiliki lebih banyak status dan kekuasaan 

daripada perempuan. Karena laki-laki memiliki lebih banyak status dan kekuasaan, 

umumnya perempuan diperlakukan tidak setara dibandingkan laki-laki. Struktur 

adalah pembagian kerja menurut jenis kelamin, baik di rumah maupun di tempat 

kerja. Hal ini kemudian melegitimasi siapa yang berwenang dan mengatur 

kehidupan. Laki-laki dan perempuan berbeda dalam akses terhadap hak dan 

kekuasaan.  

Stratifikasi gender mengacu pada ketimpangan distribusi kesejahteraan, 

kekuasaan, dan hak istimewa antara laki-laki dan perempuan. Identitas gender 

adalah konsep yang kita miliki tentang diri kita sebagai laki-laki atau perempuan.  

Konstruksi sosial seperti itu dapat merugikan perempuan atau laki-laki dalam 

membangun keluarga yang sehat dan sejahtera dan partisipasi dalam pembangunan 

dan kegiatan masyarakat. Gender merupakan produk budaya sehingga dapat 

berubah sesuai kondisi masyarakat. Meskipun terdapat variasi dalam berbagai 

budaya dan waktu, hubungan gender di seluruh dunia mencerminkan relasi 

kekuasaan yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan sebagai suatu ciri 

yang meresap (pervasive).  

Dengan demikian, gender adalah suatu stratifikasi sosial, dalam arti sama 

dengan stratifikasi seperti ras, etnik, kelas, seksualitas dan umur. Hal ini membantu 

kita untuk dapat memahami bahwa konstruksi sosial dari identitas gender dan 

struktur ketidakadilan dan ketidaksetaraan relasi kekuasaan yang mendasari 

hubungan antara jenis kelamin. Hubungan kekuasaan atau relasi kuasa antara laki-

laki dan perempuan yang melahirkan struktur sosial yang timpang inilah yang harus 

dianalisa dalam proses pembuatan sebuah UU dan Perda mulai dari tahap awal 

sampai UU atau Perda tersebut disahkan menjadi sebuah UU atau Perda.   
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3.2. Gender Sebagai Kontruksi Sosial  
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3.3. Kebijakan Publik Berperspektif Gender  

Kebijakan publik yang dimaksud disini adalah keijakan publik yang dibuat 

oleh pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk mengelola urusan 

publik atau negara atau masalah kemasyarakatan secara umum. Dalam konteks 

disini pemangku kepentingan tersebut adalah anggota legislatif. Jenkins memberi 

pengertian kebijakan publik sebagai serangkaian keputusan yang saling 

berhubungan yang dibuat oleh seorang atau sekelompok aktor politik berkenaan 

dengan pemilihan tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu dalam satu situasi 

khusus, yakni situasi dimana keputusan itu dibuat pada prinsipnya berada dalam 

kekuasaan aktor atau kelompok tersebut).12  

Ada dua perbedaan kebijakan yang terkait dengan perspektif gender, yaitu 

kebijakan yang buta gender dan kebijakan yang berperspektif gender.13   

Tabel 9 

Kebijakan Buta Gender  dan Perspektif Gender 

Buta Gender Perspektif Gender 

Kebijakan terlihat netral atau universal  Kebijakan bercirikan peka terhadap 

dampak dari ketidakadilan gender yang 

ada di tengah masyarakat. 

Namun isinya mencerminkan bias 

kepentingan kelompok yang 

mendominasi di lembaga pengambil 

kebijakan publik 

Mencerminkan kepekaan dalam melihat 

perbedaan, pengalaman dan kebutuhan 

antara laki-laki dan perempuan dalam 

menjawab suatu persoalan 

Kebijakan dirumuskan, sadar atau tidak 

sadar, berdasarkan cara 

pandang/perspektif dari kelompok yang 

dominan tersebut (anggota DPR 2004-

2009, laki-laki 89%, perempuan 11%; 

anggota DPR 2009-2014; laki-laki 82% 

perempuan 18%; anggota DPR 2014-

2019; laki-laki 83%, perempuan 17%).    

Dalam kelompok ini terdapat tiga 

pendekatan yang dipergunakan, yakni 

kebijakan yang netral gender, kebijakan 

yang spesifik gender, dan kebijakan yang 

transformatif gender 

																																																													
12	Pemikiran W.I. Jenkins dikutip dari bukunya, Policy Analysis, (Oxford ; martin 

Robertson, 1978), hal.15   
13 Naila Kabeer, Reversed Realities : Gender Hierarchies in Development Thought, 

London: Verso, 2003  
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Perbedaan keduanya terletak pada kepekaan para pembuat kebijakan dalam 

melihat perbedaan, pengalaman dan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan. 

Intinya penyelesaian masalah yang dialami anggota masyarakat dimana latar 

belakang dan pengalamannya berbeda-beda. Kebijakan berperspektif gender bukan 

berarti kebijakan tersebut “hanya” diperuntukkan bagi kaum perempuan, tetapi 

kebijakan yang berbasiskan pada pengalaman dan kebutuhan masyarakat yang 

terdiri dari jenis kelamin berbeda tersebut. Kebijakan ini adalah wujud ideal tentang 

gagasan yang melihat dampak kebijakan dapat memberi manfaat bagi masyarakat. 

Proses perumusan kebijakan tidak selamanya berlangsung dalam suatu ruang yang 

fair, terbuka dan akuntabel.  

Tiga pendekatan dalam menghasilkan kebijakan yang berperspektif gender :  

1. Kebijakan yang netral gender 

    Menghasilkan kebijakan yang terfokus pada pencapaian tujuan dengan didasarkan 

pada informasi yang akurat mengenai pembagian sumberdaya dan tanggungjawab 

berbasis gender. Kebijakan ini umumnya berorientasi pada target kelompok 

tertentu dan tidak secara spesifik bertujuan mengubah ketidakadilan gender. 

2. Kebijakan yang spesifik gender 

    Menghasilkan kebijakan dengan mempertimbangkan realitas ketidakadilan gender 

yang dialami dan merugikan kelompok perempuan pada masa lalu. kebijakan ini 

lebih berorientasi memberikan manfaat pada kelompok perempuan dan secara 

khusus memberikan dukungan atas program dan kegiatan yang memberikan 

manfaat bagi perempuan. Misalnya UU No. 12 Tahun 2006 Tentang 

kewarganegaraan, UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang, dan UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga.     

3. Kebijakan yang transformatif gender    

    Penyusunannya didasarkan pada kesadaran bahwa perempuan sering menjadi 

kelompok yang tidak diuntungkan dalam akses terhadap sumberdaya, termasuk 

sumberdaya keuangan dan dalam proses pengambilan kebijakan. Kebijakan harus 

berorientasi untuk memberikan pemulihan atas praktek ketidakadilan gender 

yang dialami perempuan. Terdapat dua fokus utama pendekatan ini, yaitu ; 

a)memberikan alokasi sumberdaya finansial untuk memulihkan ketidakadilan 

gender; dan b) membahas mengenai representasi dan partisipasi perempuan 

dalam proses pengambilan kebijakan.  
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12	Pemikiran W.I. Jenkins dikutip dari bukunya, Policy Analysis, (Oxford ; martin 

Robertson, 1978), hal.15   
13 Naila Kabeer, Reversed Realities : Gender Hierarchies in Development Thought, 

London: Verso, 2003  
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12	Pemikiran W.I. Jenkins dikutip dari bukunya, Policy Analysis, (Oxford ; martin 

Robertson, 1978), hal.15   
13 Naila Kabeer, Reversed Realities : Gender Hierarchies in Development Thought, 

London: Verso, 2003  
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3.4. Prinsip Kesetaraan Gender 

Berbagai perjanjian Internasional, konvensi dan deklarasi mengenai HAM 

memuat kewajiban untuk menghapus diskriminasi atas perbedaan jenis kelamin dan 

telah menjadi salah satu misi yang melekat dalam rangka mencapai kesetaraan 

gender. Diantaranya adalah Konvensi CEDAW yang merupakan salah satu konvensi 

internasional, yang khusus mengenai hak asasi perempuan. Dalam rangka 

memperjuangkan hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, Konvensi CEDAW 

mendasarkan pada tiga prinsip utama yaitu : prinsip kesetaraan substantif, prinsip 

non-diskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Ketiga prinsip inilah yang perlu 

diperjuangkan bagi setiap anggota legislatif perempuan dalam proses legislasi.  

 

3.4.1. Prinsip Kesetaraan Substantif 

Prinsip ini memiliki pendekatan yang spesifik, yaitu, pendekatan substantif 

tidak hanya berfokus pada perlakuan yang sama di hadapan hukum, tetapi 

kesetaraan dalam arti de-jure dampak aktual atau riil dari hukum. Kesetaraan 

substantif memberikan fokus pada keragaman, perbedaan, ketidak beruntungan dan 

diskriminasi. Pendekatan ini mengakui perbedaan antara laki-laki dan perempuan 

secara kodrati. Pendekatan ini berusaha mengembangkan “perlakuan yang berbeda” 

terhadap perempuan dalam rangka mengejar ketertinggalan yang dialaminya karena 

pembedaan masa lalu dalam keluarga dan masyarakat. Pendekatan substantif 

berusaha menghapus diskriminasi yang diderita oleh kelompok-kelompok yang 

termarginalisasi baik individu, kelembagaan, dan sistem melalui tindakan-tindakan 

korektif dan positif.  

Perhatian utamanya memastikan agar hukum melakukan koreksi atas 

ketimpangan yang ada dan memberi pengaruh pada hasilnya dengan memastikan 

adanya kesetaraan substantif dalam kesempatan, akses dan manfaat bagi 

perempuan. Oleh sebab itu, tujuannya adalah menghasilkan keluaran untuk 

memastikan persamaan kesempatan (hukum, kebijakan, program), dan menikmati 

kesetaraan dalam akses, dan kesetaraan dalam memperoleh manfaat nyata. 

Sasarannya adalah memastikan hal-hal yang dihasilkan UU, kebijakan, dan program 

bersifat tanggap terhadap gender. Untuk mencapai hal ini dibutuhkan analisis 

gender tentang hal perbedaan laki-laki dan perempuan. Hal ini penting untuk 

memahami asumsi-asumsi yang mendasari perbedaan-perbedaan tersebut, yang 
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berkisar dari norma-norma budaya prasangka, kepercayaan yang keliru hingga 

struktur politik.  

 

3.4.2. Prinsip Non-Diskriminasi 

Prinsip ini merupakan roh/jiwa dari Konvensi CEDAW. Pasal 1 Konvensi 

CEDAW menentukan bahwa diskriminasi terhadap perempuan ialah: “…setiap 

pembedaan, pengucilan atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin, 

yang mempunyai pengaruh atau tujuan untuk mengurangi atau menghapuskan 

pengakuan, penikmatan atau penggunaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-

kebebasan pokok di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil atau apapun 

lainnya oleh kaum perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka, atas 

dasar persamaan antara laki-laki dan perempuan. 

Diskriminasi tidak langsung (indirect discrimination) terhadap perempuan 

terjadi apabila hukum, Peraturan Perundang-undangan serta kebijakan dan program 

kegiatan yang disusun didasarkan pada kriteria yang sepertinya netral gender, yang 

dalam keyataan mengakibatkan dampak yang merugikan perempuan. Disebut netral 

gender, apabila hukum/peraturan perundang-undangan, kebijakan dan program 

secara sengaja atau tidak sengaja mengekalkan diskriminasi masa lampau. Hal itu 

dapat terjadi karena secara kurang hati-hati menggunakan standar/cara/gaya hidup 

hidup laki-laki yang tidak memperhitungkan aspek-aspek pengalaman 

kehidupan/kebutuhan/kepentingan kehidupan perempuan yang dapat berbeda 

dengan laki-laki. Rumusan “diskriminasi terhadap perempuan” itu didasarkan atas 

pengalaman perempuan selama ini, yang mengalami pembedaan atas dasar jenis 

kelamin, dan pengakuan bahwa diskriminasi terhadap perempuan melanggar asas 

persamaan hak dan penghargaan terhadap martabat manusia.  

 

3.4.3. Prinsip Kewajiban Negara 

Menurut Konvensi CEDAW, prinsip dasar Kewajiban Negara meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 

1. Menjamin hak perempuan melalui hukum, peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan, serta menjamin hasilnya. 

2. Menjamin pelaksanaan praktis dari hak itu melalui langkah tindak atau aturan 

khusus sementara, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk meningkatkan 

kesempatan dan akses perempuan pada peluang yang ada. 
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3.4. Prinsip Kesetaraan Gender 
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3.4.3. Prinsip Kewajiban Negara 

Menurut Konvensi CEDAW, prinsip dasar Kewajiban Negara meliputi hal-hal 

sebagai berikut: 
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3. Negara tidak saja menjamin, tetapi juga merealisasi hak perempuan. 

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

5. Negara tidak saja harus akuntabel dan mengaturnya di ranah publik, tetapi juga 

di ranah privat (keluarga) dan sektor swasta. 

 

3.5.   Parameter Kesetaraan Gender  

Perlu adanya parameter untuk mengukur apakah semua tahapan prosedur 

dan subtansi materi sebuah UU atau Perda sudah berperspektif gender atau belum. 

Parameter tersebut adalah Parameter Kesetaraan Gender (PKG) dengan sasaran : 

1.  Terjaminnya keadilan gender di dalam berbagai kebijakan baik yang tertuang 

dalam UU dan Perda 

2. Menurunnya kesenjangan kesempatan antara perempuan dan laki-laki dalam 

pencapaian pembangunan 

3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak 

Sedang indikator PKG terdiri dari akses, paritisipasi, kontrol, dan manfaat :   

3.5.1. Akses  

Mempertimbangkan bagaimana memperoleh kesempatan yang setara antara 

laki-laki dan perempuan untuk setiap sumber daya yang akan diatur dalam UU dan 

Perda, sehingga norma-norma hukum yang dirumuskan mencerminkan keadilan 

dan kesetaraan gender. Beberapa hal yang terkait dengan Akses, adalah:  

1. Informasi  

- Perlu tersedianya informasi yang akurat untuk memberikan pemahaman 

mengenai sasaran yang akan diwujudkan atau persoalan yang dihadapi; 

- Tersedianya informasi yang dapat diakses dengan mudah, murah, dan dapat 

digunakan sebagai bahan referensi oleh yang bersangkutan. 

2. Sumberdaya  

- Biaya terjangkau dan tersedianya sarana dan prasarana yang diperlukan dan 

kemudahan mencapai sarana dan prasarana tersebut. 

- Tersedianya SDM yang dapat membantu memberikan solusi mengatasi 

persoalan yang dihadapi. 

3. Faktor sosial budaya  

- Perlu ditumbuhkan budaya kebersamaan antara perempuan dan laki-laki untuk 

mengatasi bersama atas berbagai persoalan yang dihadapi. 
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- Perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi/kebiasaan yang dapat 

merugikan perempuan tanpa mengesampingkan kearifan lokal. 

3.5.2. Partisipasi  

Memperhatikan apakah undang-undang memberi kesempatan yang setara 

bagi laki-laki dan perempuan dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 

setiap kebijakan dan program pembangunan, antara lain untuk: 

- Menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi. 

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

- Keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan 

yang dihadapi, terutama persoalan yang dihadapi perempuan. 

3.5.3. Kontrol  

Menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam UU dan Perda 

memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki 

dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Ini bisa dilihat dari : 

- Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya 

dengan berdaya guna dan berhasil guna. 

- Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang adil 

bagi perempuan dan laki-laki. 

- Adanya norma UU dan Perda yang menjamin perwujudan kesetaraan antara 

perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan-perempuan pedesaan dan 

perempuan kepala keluarga. 

3.5.4. Manfaat  

Analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa 

suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki 

dan perempuan di kemudian hari. Hal ini bisa dilihat dari :  

- Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi. 

- Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama 

dipenuhinya hak perempuan. 

Adapun tujuan penyusunan Parameter Kesetaraan Gender dalam 

pembentukan UU dan Perda, yaitu:  

a. Sebagai acuan dan analisis melalui perspektif gender, untuk dapat melihat 

bagaimana akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat 

dilakukan, dinikmati, dan dimiliki oleh perempuan dan laki-laki;  
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- Perlu diusahakan berangsur-angsur meniadakan tradisi/kebiasaan yang dapat 
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- Menentukan proses pemecahan persoalan/solusi yang dihadapi. 

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

- Keberdayaan institusi dan peran serta masyarakat untuk mengatasi persoalan 

yang dihadapi, terutama persoalan yang dihadapi perempuan. 

3.5.3. Kontrol  

Menganalisis apakah norma hukum yang dirumuskan dalam UU dan Perda 

memuat ketentuan yang setara berkenaan dengan relasi kekuasaan antara laki-laki 

dan perempuan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Ini bisa dilihat dari : 

- Keberdayaan yang setara perempuan dan laki-laki dalam menggunakan haknya 

dengan berdaya guna dan berhasil guna. 

- Keberdayaan institusi dan masyarakat untuk mewujudkan kesetaraan yang adil 

bagi perempuan dan laki-laki. 

- Adanya norma UU dan Perda yang menjamin perwujudan kesetaraan antara 

perempuan dan laki-laki, terutama bagi perempuan-perempuan pedesaan dan 

perempuan kepala keluarga. 

3.5.4. Manfaat  

Analisis apakah norma hukum yang dirumuskan dapat menjamin bahwa 

suatu kebijakan atau program akan menghasilkan manfaat yang setara bagi laki-laki 

dan perempuan di kemudian hari. Hal ini bisa dilihat dari :  

- Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak dan kewajiban yang dipenuhi. 

- Penikmatan manfaat yang sama dan adil dari hak yang dipenuhi, terutama 

dipenuhinya hak perempuan. 

Adapun tujuan penyusunan Parameter Kesetaraan Gender dalam 

pembentukan UU dan Perda, yaitu:  

a. Sebagai acuan dan analisis melalui perspektif gender, untuk dapat melihat 

bagaimana akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dapat 
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b. Mengintegrasikan perspektif gender dalam proses peraturan perundang-

undangan, dimulai dari perencanaan/penyusunan naskah akademik, penyusunan 

dan pembahasan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan teknis 

operasionalnya; dan  

c. Sebagai acuan dalam melakukan pengkajian, pemantauan, dan evaluasi atas 

perencanaan dan pelaksanaan, serta pelaporan implementasi suatu perundang-

undangan. 

3.6. Bentuk Ketidakadilan Gender  

Pembuat UU perlu mengenali berbagai bentuk ketidakdilan gender atau 

manifestasi ketidakadilan gender. Berbagai bentuk ketidakadilan gender tersebut 

perlu dihindari, dalam arti jangan sampai UU dan Perda yang dibuat oleh seorang 

anggota legislatif menjadi sumber dari praktek dari ketidakadilan. Untuk itulah 

menghindari terwujudnya ketidakadilan gender menjadi sebuah perspektif atau cara 

pandang. Berbagai bentuk ketidakadilan gender bisa dilihat dalam tabel berikut :14  

Table 10 

Bentuk-bentuk ketidakadilan gender di masyarakat 

 

 

Subordinasi  Anggapan merendahkan perempuan, meletakkannya di posisi 

yang tidak penting dalam kehidupan politik. Perempuan 

dianggap irasional dan emosional, tidak layak tampil sebagai 

pemimpin politik, mengakibatkan munculnya sikap yang 

menempatkan perempuan pada posisi lebih rendah 

Marginalisasi  Proses peminggiran perempuan yang menyebabkan 

pemiskinan. Marginalisasi terhadap perempuan karena 

pembedaan gender bisa bersumber dari kebijakan 

pemerintah, keyakinan, tafsir agama, tradisi, kebiasaan, 

bahkan asumsi ilmu pengetahuan 

Stereotip  Pelabelan atau penandanaan yang berkonotasi negative 

terhadap perempuan 

Kekerasan (berbasis Serangan atau invansi terhadap fisik maupun integritas 

																																																													
14	Mansour	Faqih,	Analisa	Gender	dan	Transformasi	Sosial,	Yogyakarta;	Pustaka	Pelajar,	2005	
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gender)  mental psikologis seseorang karena jenis kelaminnya 

perempuan. Kekerasan gender disebabkan oleh 

ketidaksetaraan dalam relasi kuasa yang timpang dan 

ketidaksetaraan yang ada dalam masyarakat. Kategori 

kekerasan berbasis gender, yaitu kekerasan fisik (pemukulan 

dan lain-lain yang diarahkan ke tubuh), psikis (verbal atau 

tindak tanduk/kelakuan menyakitkan yang diarahkan ke 

mental dan menyakiti perasaan), seksual (perkosaan, 

pelecehan, pornografi), dan kekerasan ekonomi (pelacuran, 

eksploitasi atau pelarangan bekerja/berkarir) 

Beban ganda  Anggapan kaum perempuan memiliki sifat memelihara atau 

merawat, serta tidak cocok menjadi pemimpin atau kepala 

rumah tangga. Anggapan ini menyebabkan semua beban 

pekerjaan domestic menjadi tanggungjawab perempuan (ibu 

rumah tangga). Implikasi negatifnya, perempuan menjadi 

pihak yang mengerjakan semua urusan rumah tangga sejak 

pagi hingga menjelang tidur, menyebabkan ia tidak lagi 

memiliki waktu sebanyak laki-laki untuk mengejar cita-cita 

dan meraih prestasi setinggi-tingginya di ruang public 
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BAB IV  

IMPLEMENTASI DAN PERAN PEREMPUAN LEGISLATIF 

4.1. Implementasi Legislasi Berperspektif Gender  

Sebagai perspektif, gender sebagaimana yang telah diuraikan harus 

terintegrasi dalam pembuatan UU dan Perda, mulai dari proses sampai subtansi 

materinya. Misalnya, proses pengintegrasian kesetaraan gender didasarkan pada 

ketentuan dasar yang diamanatkan UUD 1945, yang terdiri dari 14 rumpun hak 

dasar dan terjabarkan menjadi 40 hak konstitusional dengan mempertimbangkan 

parameter kesetaraan gender (PKG) yang meliputi akses, partisipasi, kontrol dan 

manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Pengintegrasian tersebut harus 

dilakukan dalam semua proses tahapan pembuatan UU dan Perda. Sebagai ilustrasi, 

berikut pengintegrasian PKG dalam pembuatan UU dan Perda.  

- Tahap Perencanaan UU & Perda.  

Perencanaan penyusunan UU dilakukan dalam Prolegnas sebagaimana diatur 

dalam Pasal 16 UU No. 12 Tahun 2011. Prolegnas merupakan skala prioritas program 

pembentukan UU dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional. Didalamnya 

memuat program pembentukan UU dengan judul Rancangan Undang-Undang, 

materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan 

lainnya. Begitu pula halnya dengan perencanaan penyusunan Perda sebagaimana 

diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011. Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 

(satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Raperda. Konsepsi RUU 

tersebut meliputi: 

a. Latar belakang dan tujuan penyusunan; 

b. Sasaran yang ingin diwujudkan; dan 

c. Jangkauan dan arah pengaturan 

Sedangkan Prolegda memuat program pembentukan Perda dengan judul 

Raperda, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-

undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan Peraturan 

Perundang-undangan lainnya merupakan keterangan mengenai konsepsi Raperda 

yang meliputi: 

a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 

b. sasaran yang ingin diwujudkan; 

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

d. jangkauan dan arah pengaturan. 
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Materi yang diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang 

dituangkan dalam Naskah Akademik. Hal ini berarti bahwa setiap Materi RUU telah 

melalui suatu proses pengkajian dan penyelarasan sebagaimana yang dituangkan 

dalam Naskah Akademik. 

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menegaskan bahwa 

Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil 

penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggung 

jawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu RUU, 

Raperda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum yang 

berkembang didalam masyarakat. 

Di akhir batasan pengertian Naskah Akademik, ditutup dengan frasa “sebagai 

solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat”, frasa demikian 

menunjukan bahwa dalam Naskah Akademik sudah terpenuhi suatu solusi yang  

akan menjawab permasalahan-permasalahan yang akan diatur dalam suatu RUU, 

Raperda bahkan merupakan pemenuhan terhadap kebutuhan  ukum masyarakat. 

Oleh karena itu, penyusunan Naskah Akademik menjadi sangat penting sekali 

dalam menentukan “kualitas” atau “bobot” suatu RUU, Raperda, terkait 

pengintegrasian indikator PKG sebagai alat atau pisau analisis dalam setiap 

pembentukan UU dan Perda. Pada tahap kajian teoritis dan praktik empiris 

hendaknya PKG sudah mulai digunakan untuk mengintegrasikan nilai-nilai 

kesetaraan gender dalam narasi atau deskripsi pada bab awal Naskah Akademik. 

Selanjutnya, yakni evaluasi dan analisis terhadap UU dan Perda terkait, 

indikator APKM (akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat) harus benar-benar sudah 

dijadikan alat atau pisau analisisnya terutama untuk mengkaji, menguji, dan 

meneliti materi muatan yang akan diatur dalam RUU dan Raperda. 

Memasuki Bab Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis indikator APKM 

(Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) semakin mempertegas sejalannya aspek-

aspek tersebut terintegrasi dalam setiap Rancangan Undang-Undang, Rancangan 

Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Pada tahapan Perencanaan (Prolegnas dan Prolegda), dimana didalamnya terdapat 

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 

Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, sehingga indikator 

APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) sudah diharapkan terintegrasi 

sejak awal. 
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- Tahap Penyusunan UU & Perda 

- RUU dapat berasal dari DPR atau Presiden dan RUU yang berasal dari DPR 

dapat berasal dari DPD. RUU yang berasal dari DPR, Presiden, atau DPD 

harus disertai Naskah Akademik.  

- Pada Tahap Penyusunan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari DPR 

atau DPD, indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) dapat 

digunakan untuk alat atau pisau analisis dalam penyusunannya.  

- Saat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan 

Undang-Undang menjadi hal yang sangat strategis penggunaan indikator 

APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPR 

yang khusus menangani bidang legislasi.  

- Diharapkan dengan digunakannya indikator APKM (Akses, Partisipasi, 

Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani 

bidang legislasi, konsistensi substansi sebagaimana telah diintegrasikan 

dalam Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam RUU akan terjaga 

dengan baik hingga masuk pada tahap pembahasan dengan pemerintah. 

- Begitu pula halnya dengan RUU yang diajukan oleh Presiden yang disiapkan 

oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian sesuai 

dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya. 

- Dalam penyusunan RUU, menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non 

kementerian terkait membentuk panitia antar kementerian dan/ atau antar 

non kementerian dan tata cara mempersiapkan RUU diatur dengan Peraturan 

Presiden.  

- Baik pada tahap pembahasan di tingkat panitia antarkementerian dan/ atau 

antar non kementerian maupun pada saat dilakukan proses 

pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU yang 

berasal dari Presiden yang dikoordinasikan oleh menteri yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (dalam hal ini 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia), penggunaan indikator APKM 

(Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) sebaiknya tetap dilakukan agar 

konsistensi substansi sebagaimana telah diintegrasikan dalam Naskah 

Akademik yang kemudian tertuang dalam RUU akan terjaga dengan baik 

hingga masuk pada tahap pembahasan dengan DPR. 
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- Penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD Provinsi atau Gubernur, 

Raperda Provinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau 

Naskah Akademik. Raperda dapat diajukan oleh anggota, komisi, gabungan 

komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi 

dan tata cara mempersiapkan Raperda diatur dalam Peraturan DPRD. 

- Terhadap Raperda yang berasal dari DPRD proses pengharmonisasiannya 

dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang 

legislasi.  

- Pada Tahap Penyusunan Raperda yang berasal dari DPRD, indikator APKM 

(Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) harus digunakan untuk alat atau 

pisau analisis dalam penyusunannya.  

- Saat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Raperda 

menjadi hal Parameter Kesetaraan Gender dalam Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang sangat strategis penggunaan indikator APKM 

(Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPRD yang 

khusus menangani bidang legislasi.  

- Diharapkan dengan digunakannya indikator APKM (Akses, Partisipasi, 

Kontrol, dan Manfaat) oleh alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani 

bidang legislasi, konsistensi substansi sebagaimana telah diintegrasikan 

dalam Naskah Akademik yang kemudian tertuang dalam Rancangan Undang-

Undang akan terjaga dengan baik hingga masuk pada tahap pembahasan 

dengan pemerintah daerah. 

- Tahap Pembahasan UU & Perda 

- Pembahasan RUU dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau Menteri yang 

ditugasi.  

- Diharapkan dalam proses pembahasan ini seyogyanya penggunaan indikator 

APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) menjadi bagian pokok juga 

dalam diskusi dua arah di lembaga legislatif tersebut.  

- Hal ini dimaksudkan agar konsistensi materi dalam pembahasan daftar 

inventarisasi masalah baik yang terjadi dalam Rapat Komisi, Rapat Gabungan 

Komisi, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Anggaran, atau Rapat Panitia 

Khusus, rambu-rambu indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan 

Manfaat) yang telah terintegrasi tetap terakomodir hingga selesai 

pembicaraan tingkat I final.  

- Tahap Penyusunan Raperda 
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- Rambu-rambu indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) 

dapat mewarnai Rancangan Undang-Undang hingga mendapatkan 

persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna pada sesi pembicaraan tingkat II 

antara DPR dengan Pemerintah. 

- Tahap Pembahasan Raperda dilakukan oleh DPRD bersama gubernur atau 

bupati. 

- Pembahasan bersama dilakukan melalui tingkat-tingkat pembicaraan. 

Tingkat-tingkat pembicaraan dilakukan dalam rapat komisi/ 

panitia/badan/alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang 

legislasi dan rapat paripurna. 

- Saat pembicaraan tingkat I, baik dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, 

rapat Badan Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, 

dimana pembahasan secara intens antara DPRD dengan Pemerintah Daerah 

terhadap suatu Raperda yang dilakukan untuk mendapatkan kesepakatan 

politis;  

- Seyogyanya pun penggunaan indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, 

dan Manfaat) menjadi bagian pokok dalam diskusi dua arah di lembaga 

legislatif tersebut,  

- Sehingga konsistensi materi dalam pembahasan daftar inventarisasi masalah 

baik yang terjadi dalam rapat komisi, rapat gabungan komisi, rapat Badan 

Legislasi, rapat Badan Anggaran, atau rapat Panitia Khusus, rambu-rambu 

indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) juga terintegrasi 

dan tetap terakomodir hingga selesai pembicaraan tingkat I final.  

- Dengan demikian rambu-rambu indikator APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, 

dan Manfaat) dapat mewarnai Raperda hingga mendapatkan persetujuan 

bersama dalam Rapat Paripurna pada sesi pembicaraan tingkat II antara DPR 

dengan Pemerintah. 

Begitupula pada tahap-tahap berikutnya sampai sebuah RUU atau Raperda 

disahkan dan diundangkan. Perspektif gender yang mana didalamnya ada aspek 

pendekatan politik hukum, gender sebagai kontruksi sosial, kebijakan publik 

berperspektif gender, prinsip kesetaraan gender (kesetaraan substantif, non 

diskriminasi, kewajiban Negara), parameter kesetaraan gender, dan menghindari 

terwujudnya ketidakadilan gender harus sudah terintegrasi baik dari proses 

pembuatannya maupun substansi yang ada pada UU ataupun Perda. 
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persetujuan bersama dalam Rapat Paripurna pada sesi pembicaraan tingkat II 
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4.2. Peran perempuan Dalam Legislasi  

Sejauhmana peran perempuan dapat mewarnai parlemen (DPD, DPR, dan 

DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota). Pertama-tama mari kita lihat dari sisi jumlah 

penduduk Indonesia terlebih dahulu. Berdasarkan data Badan Pusat Stattistik (BPS), 

jumlah penduduk laki-laki dan perempuan tidak terpaut jauh perbedaannya. 

Penduduk laki-laki berjumlah 128,1 juta jiwa atau 50,20% sedang perempuan 

berjumlah 126,8 juta jiwa atau 49,8%. Namun kalau dilihat dari keterwakilan 

perempuan yang duduk di parlemen, jumlahanya sangat timpang jika dibandingkan 

dengan jumlah laki-laki yang duduk di parlemen.   

Hasil Pemilu 2014 misalnya, telah menempatkan sebanyak 17,34%. 

perempuan yang duduk di DPR RI. Kemudian meningkat menjadi 19,8% akibat 

adanya penggantian antar waktu. Dengan presentase keterwakilan perempuan di 

dalam parlemen sebesar 19,8%, Indonesia berada pada peringkat ke 102 dari lebih 

dari 190 negara di dunia. Jumlah tersebut tentu sangat jauh dari cita-cita 50;50 

keterwakilan perempuan di parlemen. Meski secara rata-rata, jumlah perempuan di 

parlemen terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Masih minimnya 

jumlah perempuan di parlemen tentunya sebanding dengan peran perempuan yang 

belum maksimal di parlemen, khususnya dalam bidang legislasi.    

Tabel : 11 

komposisi anggota DPR RI dari tahun 1995-2014 

TAHUN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

1955 256 16 272 

1971 429 31 460 

1977 423 37 460 

1982 418 42 460 

1987 441 59 500 

1992 438 62 500 

1997 442 58 500 

1999 456 44 500 

2004 485 65 550 

2009 460 100 560 

2014 463 97 560 

 

106	
	

Jumlah (numbers) perempuan untuk duduk di parlemen memang sangat 

penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan kebutuhan perempuan 

diakomodir dalam proses pembuatan kebijakan dan legislasi di parlemen. Namun, 

jumlah saja tentunya tidaklah cukup dan harus dimaknai bahwa kehadiran 

perempuan di parlemen memang bermakna dan bisa membawa ide dan gagasan 

yang merepresentasikan kepentingan konstituen (politics of presence). Hal itu 

dijelaskan Anne Philips dalam bukunya The Politics of Presence (1998). Dengan 

demikian, konsep keterwakilan politik yang merepresentasikan kehadiran dan 

gagasan tidak bisa dilepaskan dari persoalan accountability dan responsiveness 

anggota parlemen perempuan.   

Akuntabilitas bagi wakil rakyat sangat ditentukan pada kemampuan seorang 

anggota perlemen dalam memahami ide atau gagasan yang merepresentasikan 

kepentingan rakyat. Sekaligus juga diukur dari keyakinan pemilih bahwa yang 

bersangkutan mampu menjalankan mandat dari rakyat yang memilihnya untuk 

menjalankan program kerja seperti yang dikampanyekan. Sementara responsive bagi 

seorang wakil rakyat berarti tidak bisa lagi dimknai pasif. Wakil rakyat harus aktif 

dalam mendengar dan menindaklanjuti tuntutan dan aspirasi dari konstituennya 

yang mana aspirasi tersebut kemudian  salah satunya di wujudkan dalam proses 

legislasi atau pembuatan UU.  

4.3. Kendala Perempuan Dalam Legislasi  

Kalu kita cermati dalam perkembangan belakangan ini memperlihatkan 

adanya kendala yang dialami perempuan anggota legislatif dalam menjalankan 

perannya di bidang legislasi, diantaranya adalah : 

1. Keterlibatan yang masih rendah dalam posisi strategis di lembaga legislatif.   

Minimnya anggota perempuan di lembaga legislatif berpengaruh terhadap 

distribusi anggota perempuan pada posisi strategis di alat kelengakapan dewan, 

khususnya yang sangat berpengaruh untuk penempatan pada alat kelengkapan 

dewan di bidang legislasi, seperti ketua fraksi.    

2. Pengenalan yang masih rendah terhadap isu publik dan kemampuan 

menganalisis isu dengan perspektif gender 

Latar belakang pendidikan dan pengalaman yang berfariasi merupakan faktor 

yang mempengaruhi daya tanggap tiap anggota legislatif dalam mersepon isu 

publik di masyarakat, khususnya terkait dengan isu perempuan dan anak yang 

berperspektif gender.  
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3. Kurang maksimalnya forum bersama anggota perempuan legislatif yang 

berfungsi sebagai wadah komunikasi untuk menggulirkan dan mengawal isu-isu 

publik yang berperspektif gender di bidang legislasi. 

Wadah Kaukus Perempuan Parlemen yang selama ini sudah ada belum secara 

maksimal menjadi sarana konsolidasi untuk menyuarakan terhadap 

kepentingan-kepentingan perempuan dan juga merespon isu-isu perempuan dan 

isu publik lainnnya dengan pendekatan perspektfi gender. Apalagi untuk 

menggulirkan dan mengawal isu-isu publik yang berperspektif gender untuk 

selanjutnya dirumuskan dalam kebijakan legislasi baik pusat maupun daerah.  

4. Masih rendahnya kemampuan anggota legislatif perempuan dalam 

mempengaruhi anggota legislatif lainnya (terutama anggota laki-laki) untuk 

menggulirkan kebijakan yang responsif gender. 

Kendala ini lebih diakibatkan oleh praktek marginalisasi posisi anggota 

legislatif perempuan di internal lembaga legislatif dan juga ketrampilan politik 

anggota legislatif perempuan itu sendiri, seperti pengenalan isu-isu gender dan 

masih rendahnya daya dukung partai politik asalnya terhadap peran perempuan 

dan gagasan afirmatif keterwakilan perempuan.    

5. Masih rendahnya kemampuan anggota legislatif perempuan dalam membangun 

jejaring dengan organisasi masyarakat sipil dan akademisi dan kelompok 

strategis lainnya dalam rangka menggulirkan isu dan mendesakkan kebijakan di 

bidang legislasi. 

Secara umum, kendala ini hampir merata dihadapi oleh anggota legislatif 

perempuan baik pusat maupun daerah-daerah. Bahkan tidak hanya kaum 

perempuan, anggota legislatif laki-laki di parlemen juga mengalami hal yang 

sama. Meski dalam beberapa kasus pemanfaatan dan keterlibatan jejaring 

masyarakat sipil pernah sukses mengegolkan sebuah UU yaitu UU 

kewarganegaraan.  

6. Kurangnya komunikasi yang reguler dan konsisten antara anggota legislatif 

perempuan dengan pejabat perempuan di eksekutif, khususnya yang menangani 

pemberdayaan perempuan.  

Kurangnya komunikasi yang regular dan konsisten antara anggota legislatif 

dengan eksekutif yang khusus mengangani perempuan melahirkan kurang 

maksimalnya dorongan terhadap penguatan isu-isu perempuan di ranah legislasi.  
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4.4. Strategi Penguatan Perempuan Dalam Legislasi  

Berbagai kendala diatas dalam perkembangannya berdampak bagi peran 

anggota legislatif perempuan dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Untuk itu perlu 

dilakukan strategi agar memperkuat peran perempuan anggota legislatif 

khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi yang berperspektif gender.  

1. Perempuan anggota legislatif harus lebih akseleratif menunjukkan minat 

dalam mengisi posisi-posisi pimpinan, seperti ketua komisi, ketua komisi, 

ketua pansus, ketua panja dan sebagainya. 

2. Perempuan anggota legislatif harus merebut posisi-posisi strategis seperti 

pimpinan fraksi, ketua komisi, ketua komisi, ketua pansus, ketua panja dan 

sebagainya agar mempunyai daya tawar untuk mempengaruhi pendapat para 

anggota lainnya.  

3. Memanfaatkan dan menggunakan peluang aturan formal, seperti UU MD3 

dimana memberikan peluang dalam pengisian pimpinan alat kelengkapan 

dewan selayaknya atau harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan.  

4. Harus lebih yakin untuk melakukan loby dan pendekatan kepada pimpinan 

partai dan ketua fraksi untuk menempati pos-pos strategis di parlemen sesuai 

dengan kapasitas masing-masing. 

5. Meningkatkan kualitas individual dengan banyak mengikuti training, kursus-

kursus singkat, memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh parlemen 

(seperti badan ketenagaahlian yang melekat di komisi dan dimiliki Sekjen 

DPR), dan merekrut serta memperkuat tenaga ahli anggota untuk 

kepentingan tugasnya.  

6. Perlunya membangun kesadaran bersama antar sesama anggota legislatif 

perempuan untuk membentuk kaukus perempuan parlemen bagi yang belum 

ada dan memanfaatkan serta merevitalisasi bagi yang sudah ada namun 

belum maksimal. Langkah tersebut perlu juga dilakukan dengan melobi 

pimpinan parlemen dan fraksi agar menfasilitasi dukungan sarana dan dana, 

misalnya dukungan sekretariat dan lainnya.     

7. Terus memperkuat pemahaman anggota perempuan legislatif dalam isu-isu 

afirmatif dan makna representasi perempuan dalam politik dan parlemen, 

khususnya dilingkup legislasi. Hal yang sama juga perlu dilakukan kepada 

anggota parlemen laki-laki. 
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8. Terus berupaya untuk memasukkan dan mengintegrasikan perspektif gender 

dalam merumuskan kebijakan pembuatan UU atau Perda dan 

mengintegrasikannya dalam semua tahapan pembuatan UU atau Perda baik 

dalam prosesdurnya maupun subtansinya.  

9. Terus berupaya untuk memasukkan dan mengintegrasikan perspektif gender 

dalam mengevaluasi dan menganlisis pelaksanaan UU atau Perda oleh 

lembaga eksekutif apakah sesuai dengan semangat yang diinginkan dari UU 

atau Perda itu sendiri atau belum. 

10. Selalu terus memberikan pengertian dan pemahaman kepada anggota 

parlemen laki-laki tentang pentingnya perspektif gender masuk dan 

diintegrasikan dalam setiap proses dan tahapan pembuatan UU atau Perda 

serta memastikan masuk dan diintegrasikan dalam substansi UU atau Perda.  

11. Perlunya memperkuat jejaring dengan kelompok-kelompok strategis diluar 

parlemen, seperti kalangan akademisi, jejaring masyarakat sipil, dan birokrasi 

yang menangani masalah perempuan.  

12.  Harus mempunyai basis data yang kuat, bisa diperoleh melalui sumber data-

data resmi seperti BPS, hasil-hasil dari rapat kerja dengan mitra kerja seperti 

komisi dan lembaga lain dalam mengajukan argument dan pendapatnya.  

13. Mengambil inisiasi dan aktif dalam mensosialisasikan isu-isu gender dan 

membangun kerjasama dengan kelompok-kelompok strategis baik di dalam 

maupun di luar negeri.  

14. Harus mempunyai kemampuan dan handal dalam merumuskan dan 

menguasai keterampilan menilai rancangan undang-undang melalui 

penyusunan dan penggunaan daftar pertanyaan kunci. Misalnya :  

• Temukan dan tanyakan apa isu atau permasalahan, yang berulang kali 

muncul dan menimbulkan dampak negatif yang semakin meluas? 

• Apakah permasalahan tersebut diakibatkan oleh adanya perspektif yang bias 

gender atau pemahaman yang masih minim tentang gender pada level 

masyarakat atau pengambil kebijakan dan apakah diakibatkan oleh 

ketidakadilan gender. 

• Apakah cara penyelesaian/solusinya harus berwujud peraturan? Jika iya, 

apakah peraturannya pada tingkat/level UU? 

• Apakah sudah ada UU untuk menyelesaikan isu atau permasalahan 

tersebut? 
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15. Harus berperan aktif dan mempunyai penguasaan terhadap isu/konteks 

politik dan sosial serta meresponnya dalam ruang kebijakan 
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tersebut? 

16. Harus pandai dalam menempatkan posisi dan perannya sebagai seorang 

anggota legislatif perempuan. Maksudanya, sebagai anggota legislatif 

perempuan, dia harus menyadari bahwa ;  

- Pada satu sisi anggota legislatif perempuan adalah sebagai wakil rakyat 

(konstituennya) yang harus menyerap dan memperjuangkan kepentingan 

rakyat yang diwakilinya namun disisi lain dia adalah wakil rakyat dari 

seluruh Indonesia (tidak hanya konstituennya). 

- Pada satu sisi anggota legislatif perempuan adalah sebagai wakil rakyat 

seluruh Indonesia namun pada sisi yang lain seorang anggota legislatif 

merupakan wakil dari Parpol yang mengusungnya.  

- Pada satu sisi anggota legislatif perempuan adalah sebagai mitra 

pemerintah sesuai dengan pembagian komisinya yang berarti harus 

bekerjasama dalam menjalankan tugas dan fungsinya, namun disisi yang 

lain anggota legislatif adalah pengontrol atas kinerja dari lembaga 

eksekutif apakah sudah tepat belum dalam menjalankan UU atau Perda.   

17. Harus aktif menjalin komunikasi dan bekerjasama dengan lembaga-lembaga 

atau kelompok strategis di dunia internasioal, khususnya dalam tugas dan 

bidang legislasi baik sektor negara maupun sektor non negara. Sebab dalam 

beberapa hal, cara melalui ratifikasi kesepakatan internasional untuk diadopsi 

menjandi UU itu biasanya lebih mudah daripada mengusulkan sendiri.  
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Lampiran-lampiran :  

 

1. Berbagai UU, Kebijakan dan Kesepakatan Internasional Terkait Kesetaraan Dan 

Keadilan Gender  

No. UU, Kebijakan & Kesepakatan Internasional Terkait Keadilan 

Gender 

2 UU Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

3 UU Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban 

4 UU Nomor 8 Tahun 2018 Tentang PEMILU 

5 UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Pradilan Pidana Anak 

6 UU Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional protocol to the 

convention on the rights Of the child on the involvement of Children in 

armed conflict (protokol opsional konvensi hak- Hak anak mengenai 

Keterlibatan anak Dalam konflik bersenjata) 

7 UU Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Optional protocol to the 

convention on the rights Of the child on the sale of children, child 

prostitution and Child pornography (protokol opsional konvensi hak- Hak 

anak Mengenai Penjualan Anak, prostitusi anak, dan pornografi anak) 

8 UU Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin 

9 UU Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The rights 

of persons with Disabilities (konvensi mengenai hak-hak Penyandang 

disabilitas) 

10 UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pormografi 

11 UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang 

12 UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga 

13 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

14 UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

15 UU Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat 

16 UU Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai 
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Penghapusan Segala Bentuk Diskiriminasi Terhadap Wanita (Convention 

On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women) 

17 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak 

18 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

19 UU Nomor 68 Tahun 1958 Tentang Persetujuan Konpensi Hak-Hak Politik 

Kaum Wanita 

20 UU Nomor 80 Tahun 1957 Tentang Persetujuan konpensi organisasi 

perburuhan internasional no. 100 mengenai pengupahan yang sama bagi 

buruh laki-laki dan wanita untuk pekerjaan yang sama nilainya 

 

 

2. Berikut Contoh Perda yang Responsif Gender  

 

No. Peraturan Daerah responsif gender 

1 Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2016 Tentang 

Pengarusutamaan Gender 

2 Perda Kota Batam Nomor 1 Tentang Kawasan Tanpa Rokok 

3 Perda Kab. Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas 

peraturan daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Strategi Pembangunan Daerah Responsif Gender 

4 Perda Kab. Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

5 Perda Kab. Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2013 Tentang 

Penanggulangan HIV dan AIDS 

6 Perda Kab. Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan Penyandang Disabilitas 

7 Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2016 Tentang 

Pencegahan Perkawinan Pada Anak Usia Dini 

8 Perda Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 8 tahun 2016 

Tentang Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah 
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9 Perda Kab. Jepara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengarusutamaan 

Gender dalam Pembangunan Daerah 

10 Perda Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 tahun 2009 Tentang 

Pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah 

 

3. Berikut contoh Perda yang diskriminatif  

1. Pasal 13, Qanun Provinsi NAD Nomor 11 Tahun 2002 Tentang Pelaksanaan 

Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadah dan Syi’ar Islam. 

(1) Setiap orang Islam wajib berbusanan Islami 

(2) Pimpinan instansi pemerintah, lembaga pendidikan, badan usaha dan 

atau instansi masyarakat wajib membudayakan busana Islami di 

lingkungannya 

2. Pasal 6, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Busana 

Muslim dan Muslimah Busana bagi masyarakat baik dalam lingkungan 

pekarangan rumah/santai/pengajian/ibadah dan pesta bagi perempuan 

adalah gaun terusan yang longgar (gamis); baju blus/jas dengan rok panjang 

tanpa belahan ; baju kurung dengan rok panjang tanpa belahan; baju kurung 

dengan kain sarung; baju kebaya dengan kain sarung; baju blus panjang 

selutut dengan celana panjang yang longgar; baju blus/kaus panjang selutut 

dengan celan panjang yang longgar dan serasi; semua alternative busana baju 

perempuan di atas tetap disertai dengan menggunakan kerudung/jilbab. 

3. Pasal 5 Perda Kab. Bulukumba No 5 Tahun 2003 Tentang Berpakaian Muslim 

dan Muslimah di Kabupaten Bulukumba. 

Setiap Karyawan/Karyawati, Mahasiswa/Mahasiswi dan Siswa Lanjutan 

Tingkat Atas (SLTA)/ atau Madrasah Aliyah (MA) serta pelajar sekolah 

LAnjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTS) yang 

beragama islam diwajibkan berbusana muslim dan muslimah, sedangkan bagi 

warga masyarakat umum yang beragama Islam adalah bersifat himbauan.  

4. Pasal 6 Perda Prov. Gorontalo No 10/2003 tentang Pencegahan Maksiat 

a. Setiap perempuan dilarang berjalan sendirian atau berada diluar rumah 

tanpa ditemani muhrimnya pada selang waktu pukul 24.00 sampai 

dengan 04.00 kecuali dengan alasan yang dapat dipertanggungajwabkan 

b. Setiap perempuan di tempat umum wajib berbusana sopan 
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c. Dilarang menyelenggarakan pemilihan atau lomba kecantikan yang 

menampilkan perempuan dengan busana yang minim dan atau ketat 

5. Pasal 6 Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang 

Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat. 

a. Setiap perempuan dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang dapat 

merangsang nafsu birahi laki-laki yang melihatnya di tempat umum atau 

di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum kecuali pada 

tempat-tempat yang telah ditentukan.  

b. Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini mempunyai ciri-ciri  

• Memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada; dan 

• Ketat atau transparan sehingga memperjelas lekukan tubuh 

6. Pasal 9 ayat 5 (4), Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang 

Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.  

Setiap pengusaha restoran, rumah makan, dilarang menyediakan tempat dan 

melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama 

bulan ramadhan.  

7. Pasal 11 Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Pandai Baca Huruf Alquran 

Bagi Murid SD, Siswa SLTP & Siswa SLTA Serta Calon Pengantin 

Bagi setiap tamatan SD dan/atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan 

pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf 

Alquran dengan baik dan benar dan/atau tidak memiliki sertifikat pandai 

baca huruf Alquran, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima 

pada jenjang pendidikan tersebut.  

 Selain yang sudah disahkan, terdapat beberapa contoh hal yang diusulkan 

untuk diatur dalam perda dan merupakan diskriminasi gender, antara lain : 

Usulan untuk melakukan Tes Keperawanan sebagai syarat kelulusan siswa 

SMP dan SMA dalam raperda Akhlakul Karimah di Jember. 

Akibat dari rendahnya pemahaman para pembuat kebijakan terkait dengan 

gender, seringkali perempuan dan anak di perlakukan secara tidak adil terkait 

dengan permasalahan di masyarakat. Saat ini sudah banyak perda-perda yang 

dinyatakan bermasalah atau bahkan sampai dibatalkan karena dianggap 

melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Berikut ini adalah 
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jumlah perda yang dibatalkan dan dinyatakan bermasalah dari tahun 2002-

2014: 

 

4. Program Legislasi Nasional  

 

PROLEGNAS 2015-2019 

NO JUDUL RUU PENGUSUL 

1. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional 

DPR, 

PEMERINTAH  

2. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri 

DPR, 

PEMERINTAH  

3. 
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

PEMERINTAH 
 

4. RUU tentang Persandian 

DPR, 

PEMERINTAH  

5. RUU tentang Rahasia Negara 

DPR, 

PEMERINTAH  

6. RUU tentang Keamanan Nasional 

DPR, 

PEMERINTAH  

8. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR 
 

9. RUU tentang Konvergensi Telematika 

DPR, 

PEMERINTAH, 

DPD 
 

10. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara PEMERINTAH 
 

11. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia 

PEMERINTAH 
 

12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 DPR 
 

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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c. Dilarang menyelenggarakan pemilihan atau lomba kecantikan yang 

menampilkan perempuan dengan busana yang minim dan atau ketat 

5. Pasal 6 Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang 

Pencegahan, Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat. 

a. Setiap perempuan dilarang memakai atau mengenakan pakaian yang dapat 

merangsang nafsu birahi laki-laki yang melihatnya di tempat umum atau 

di tempat-tempat yang dapat dilalui/dilintasi oleh umum kecuali pada 

tempat-tempat yang telah ditentukan.  

b. Pakaian sebagaimana dimaksud pada ayat (a) pasal ini mempunyai ciri-ciri  

• Memperlihatkan bagian tubuh mulai dari lutut sampai dada; dan 

• Ketat atau transparan sehingga memperjelas lekukan tubuh 

6. Pasal 9 ayat 5 (4), Perda Kota Padang Panjang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang 

Pencegahan Pemberantasan dan Penindakan Penyakit Masyarakat.  

Setiap pengusaha restoran, rumah makan, dilarang menyediakan tempat dan 

melayani orang menyantap makanan dan minuman pada siang hari selama 

bulan ramadhan.  

7. Pasal 11 Perda Kab. Solok No. 10/2001 tentang Pandai Baca Huruf Alquran 

Bagi Murid SD, Siswa SLTP & Siswa SLTA Serta Calon Pengantin 

Bagi setiap tamatan SD dan/atau SLTP yang akan melanjutkan pendidikan 

pada jenjang pendidikan berikutnya, ternyata tidak mampu membaca huruf 

Alquran dengan baik dan benar dan/atau tidak memiliki sertifikat pandai 

baca huruf Alquran, maka yang bersangkutan tidak/belum dapat diterima 

pada jenjang pendidikan tersebut.  

 Selain yang sudah disahkan, terdapat beberapa contoh hal yang diusulkan 

untuk diatur dalam perda dan merupakan diskriminasi gender, antara lain : 

Usulan untuk melakukan Tes Keperawanan sebagai syarat kelulusan siswa 

SMP dan SMA dalam raperda Akhlakul Karimah di Jember. 

Akibat dari rendahnya pemahaman para pembuat kebijakan terkait dengan 

gender, seringkali perempuan dan anak di perlakukan secara tidak adil terkait 

dengan permasalahan di masyarakat. Saat ini sudah banyak perda-perda yang 

dinyatakan bermasalah atau bahkan sampai dibatalkan karena dianggap 

melakukan diskriminasi terhadap perempuan dan anak. Berikut ini adalah 

116	
	

jumlah perda yang dibatalkan dan dinyatakan bermasalah dari tahun 2002-

2014: 

 

4. Program Legislasi Nasional  

 

PROLEGNAS 2015-2019 

NO JUDUL RUU PENGUSUL 

1. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 

tentang Perjanjian Internasional 

DPR, 

PEMERINTAH  

2. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 

tentang Hubungan Luar Negeri 

DPR, 

PEMERINTAH  

3. 
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) 

PEMERINTAH 
 

4. RUU tentang Persandian 

DPR, 

PEMERINTAH  

5. RUU tentang Rahasia Negara 

DPR, 

PEMERINTAH  

6. RUU tentang Keamanan Nasional 

DPR, 

PEMERINTAH  

8. RUU tentang Radio Televisi Republik Indonesia DPR 
 

9. RUU tentang Konvergensi Telematika 

DPR, 

PEMERINTAH, 

DPD 
 

10. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Pertahanan Negara PEMERINTAH 
 

11. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 

tentang Tentara Nasional Indonesia 

PEMERINTAH 
 

12. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 DPR 
 

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

tentang Perfilman 

13. RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi PEMERINTAH 
 

14. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran 

DPR 
 

14. RUU tentang Wawasan Nusantara DPD 
 

15. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 

tentang Pos 

PEMERINTAH 
 

16. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

DPR, DPD 
 

17. 
RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 

PEMERINTAH 
 

18. 

RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU 

DPR 
 

19. 
RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

DPR 
 

20. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

DPR, 

PEMERINTAH  

21. RUU tentang Pertanahan DPR 
 

22. RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD 

DPR, 

PEMERINTAH  

23. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik 

DPR, 

PEMERINTAH, 

DPD 
 

24. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 

tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga 
DPR, DPD 
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara 

25. RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah 

DPR, 

PEMERINTAH  

26. 
RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur 

DPD 
 

27. RUU tentang Provinsi Bali DPD 
 

28. 
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika 

Lembaga Perwakilan 

DPR 
 

29. RUU tentang Partisipasi Masyarakat DPD 
 

30. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan DPD 
 

31. RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria DPR 
 

32. RUU tentang Perkumpulan 

DPR, 

PEMERINTAH, 

DPD 
 

33. RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana PEMERINTAH 
 

34. RUU tentang Hukum Acara Pidana DPR 
 

35. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan 

DPR, 

PEMERINTAH  

36. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

PEMERINTAH, 

DPD  

37. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

DPR, 

PEMERINTAH  

38. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

PEMERINTAH, 

DPD  

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

tentang Perfilman 

13. RUU tentang Perlindungan Data dan Informasi Pribadi PEMERINTAH 
 

14. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 

tentang Penyiaran 

DPR 
 

14. RUU tentang Wawasan Nusantara DPD 
 

15. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 

tentang Pos 

PEMERINTAH 
 

16. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 

tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua 

DPR, DPD 
 

17. 
RUU tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah 

PEMERINTAH 
 

18. 

RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UU 

DPR 
 

19. 
RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah 

DPR 
 

20. RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum 

DPR, 

PEMERINTAH  

21. RUU tentang Pertanahan DPR 
 

22. RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPD 

DPR, 

PEMERINTAH  

23. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Partai Politik 

DPR, 

PEMERINTAH, 

DPD 
 

24. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1980 

tentang Hak Keuangan/Administratif Pimpinan dan Anggota Lembaga 
DPR, DPD 
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

Tertinggi/Tinggi Negara Serta Bekas Pimpinan Lembaga 

Tertinggi/Tinggi Negara dan Bekas Anggota Lembaga Tinggi Negara 

25. RUU tentang Sistem Pengawasan Intern Pemerintah 

DPR, 

PEMERINTAH  

26. 
RUU tentang Pengelolaan Terpadu Kawasan Megapolitan Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi dan Cianjur 

DPD 
 

27. RUU tentang Provinsi Bali DPD 
 

28. 
RUU tentang Etika Penyelenggara Negara / RUU tentang Etika 

Lembaga Perwakilan 

DPR 
 

29. RUU tentang Partisipasi Masyarakat DPD 
 

30. RUU tentang Penyelenggaraan Pemerintah di Wilayah Kepulauan DPD 
 

31. RUU tentang Sistem Penyelesaian Konflik Agraria DPR 
 

32. RUU tentang Perkumpulan 

DPR, 

PEMERINTAH, 

DPD 
 

33. RUU tentang Kitab Undang - Undang Hukum Pidana PEMERINTAH 
 

34. RUU tentang Hukum Acara Pidana DPR 
 

35. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 

tentang Kejaksaan 

DPR, 

PEMERINTAH  

36. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 

tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

PEMERINTAH, 

DPD  

37. RUU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

DPR, 

PEMERINTAH  

38. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

PEMERINTAH, 

DPD  

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

39. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

DPR, 

PEMERINTAH  

40. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia 

DPR 
 

41. RUU tentang Hukum Acara Perdata PEMERINTAH 
 

42. RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat DPR, DPD 
 

43. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

PEMERINTAH 
 

44. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana PEMERINTAH 
 

45. RUU tentang Mahkamah Agung DPR 
 

46. RUU tentang Merek PEMERINTAH 
 

47. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri 

PEMERINTAH 
 

48. 
RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang 

Ekstradisi) 

PEMERINTAH 
 

49. RUU tentang Paten PEMERINTAH 
 

50. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 

PEMERINTAH 
 

51. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat 

DPR 
 

52. RUU tentang Jabatan Hakim DPR 
 

53. 
RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan 

Komanditer 

PEMERINTAH 
 

54. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas 

PEMERINTAH 
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

55. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara PEMERINTAH 
 

56. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan 

PEMERINTAH 
 

57. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi PEMERINTAH 
 

58. RUU tentang Balai Harta Peninggalan PEMERINTAH 
 

59. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan RI 

DPR 
 

60. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika PEMERINTAH 
 

61. RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) DPR, DPD 
 

62. 
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial 

DPR 
 

63. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

DPR 
 

64. RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik 

DPR, 

PEMERINTAH  

65. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya 

DPR, 

PEMERINTAH  

66. 
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan 

DPR, DPD 
 

67. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 

tentang Landas Kontinen Indonesia 

DPR, 

PEMERINTAH  

68. 
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan 

DPR, 

PEMERINTAH  

69. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPR 
 

70. RUU tentang Zona Tambahan Indonesia PEMERINTAH 
 

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

39. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 

tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia 

DPR, 

PEMERINTAH  

40. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia 

DPR 
 

41. RUU tentang Hukum Acara Perdata PEMERINTAH 
 

42. RUU tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak Masyarakat Adat DPR, DPD 
 

43. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 

PEMERINTAH 
 

44. RUU tentang Perampasan Aset Tindak Pidana PEMERINTAH 
 

45. RUU tentang Mahkamah Agung DPR 
 

46. RUU tentang Merek PEMERINTAH 
 

47. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 

tentang Desain Industri 

PEMERINTAH 
 

48. 
RUU tentang Ekstradisi (mengganti UU No. 1 Tahun 1979 tentang 

Ekstradisi) 

PEMERINTAH 
 

49. RUU tentang Paten PEMERINTAH 
 

50. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 

tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana 

PEMERINTAH 
 

51. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 

tentang Advokat 

DPR 
 

52. RUU tentang Jabatan Hakim DPR 
 

53. 
RUU tentang Persekutuan Perdata, Persekutuan Firma dan Persekutuan 

Komanditer 

PEMERINTAH 
 

54. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 

tentang Perseroan Terbatas 

PEMERINTAH 
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

55. RUU tentang Pemindahan Narapidana Antarnegara PEMERINTAH 
 

56. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 

tentang Pemasyarakatan 

PEMERINTAH 
 

57. RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi PEMERINTAH 
 

58. RUU tentang Balai Harta Peninggalan PEMERINTAH 
 

59. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 

tentang Kewarganegaraan RI 

DPR 
 

60. RUU tentang Narkotika dan Psikotropika PEMERINTAH 
 

61. RUU tentang Penghinaan Dalam Persidangan (Contempt of Court) DPR, DPD 
 

62. 
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 

2004 Tentang Komisi Yudisial 

DPR 
 

63. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

DPR 
 

64. RUU tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik 

DPR, 

PEMERINTAH  

65. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 

tentang Konservasi Sumber Daya alam Hayati dan Ekosistemnya 

DPR, 

PEMERINTAH  

66. 
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 

1999 tentang Kehutanan 

DPR, DPD 
 

67. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 

tentang Landas Kontinen Indonesia 

DPR, 

PEMERINTAH  

68. 
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2004 tentang Perikanan 

DPR, 

PEMERINTAH  

69. RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan DPR 
 

70. RUU tentang Zona Tambahan Indonesia PEMERINTAH 
 

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

71. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman 

DPR, DPD 
 

72. 
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

DPR, 

PEMERINTAH  

73. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

DPR, DPD 
 

74. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 

tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 

DPR 
 

75. 
RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan) 

DPR 
 

76. RUU tentang Jalan DPR, DPD 
 

77. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat DPR 
 

78. RUU tentang Jasa Konstruksi DPR 
 

79. RUU tentang Arsitek DPR 
 

80. RUU tentang Sistem Transportasi Nasional DPR 
 

81. RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan DPR 
 

82. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal DPR 
 

83. 
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN 

DPR 
 

84. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal 

DPR, DPD 
 

86. RUU tentang Pertembakauan DPR 
 

87. 
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

DPR 
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

88. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR 
 

89. RUU tentang Bahan Kimia PEMERINTAH 
 

90. RUU tentang Metrologi Legal PEMERINTAH 
 

91. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah DPD 
 

92. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

DPR, 

PEMERINTAH  

93. RUU tentang Ekonomi Kreatif DPD 
 

94. RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR 
 

95. 
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi 

DPR 
 

96. 
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

DPR 
 

97. 

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan 

PEMERINTAH 
 

98. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam DPR 
 

99. RUU tentang Geologi DPR, DPD 
 

100. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 

tentang Energi 

DPR 
 

101. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi 

DPR 
 

102. RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender 

DPR, 

PEMERINTAH, 

DPD 
 

103. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DPR 
 

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

71. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 

tentang Sistem Budidaya Tanaman 

DPR, DPD 
 

72. 
RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

DPR, 

PEMERINTAH  

73. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 

tentang Perlindungan Varietas Tanaman 

DPR, DPD 
 

74. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 

tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan 

DPR 
 

75. 
RUU tentang Kedaulatan Pangan (Perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Pangan) 

DPR 
 

76. RUU tentang Jalan DPR, DPD 
 

77. RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat DPR 
 

78. RUU tentang Jasa Konstruksi DPR 
 

79. RUU tentang Arsitek DPR 
 

80. RUU tentang Sistem Transportasi Nasional DPR 
 

81. RUU tentang Pengembangan Pembangunan Daerah Kepulauan DPR 
 

82. RUU tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal DPR 
 

83. 
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang 

BUMN 

DPR 
 

84. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 

tentang Penanaman Modal 

DPR, DPD 
 

86. RUU tentang Pertembakauan DPR 
 

87. 
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang 

Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 

DPR 
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NO JUDUL RUU PENGUSUL 

88. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR 
 

89. RUU tentang Bahan Kimia PEMERINTAH 
 

90. RUU tentang Metrologi Legal PEMERINTAH 
 

91. RUU tentang Badan Usaha Milik Daerah DPD 
 

92. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

tentang Perlindungan Konsumen 

DPR, 

PEMERINTAH  

93. RUU tentang Ekonomi Kreatif DPD 
 

94. RUU tentang Kewirausahaan Nasional DPR 
 

95. 
RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang 

Minyak dan Gas Bumi 

DPR 
 

96. 
RUU tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2009 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

DPR 
 

97. 

RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 

tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan 

Ilmu Pengetahuan 

PEMERINTAH 
 

98. RUU tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam DPR 
 

99. RUU tentang Geologi DPR, DPD 
 

100. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 

tentang Energi 

DPR 
 

101. 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 

tentang Pendidikan Tinggi 

DPR 
 

102. RUU tentang Keadilan dan Kesetaraan Gender 

DPR, 

PEMERINTAH, 

DPD 
 

103. RUU tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan DPR 
 

Modul 2 : Parlemen dan Fungsi Legislasi dalam Perspektif Gender
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MODUL KETIGA

PARLEMEN DAN FUNGSI PENGAWASAN 
DALAM PERSPEKTIF GENDER 
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MODUL 3
PARLEMEN DAN FUNGSI PENGAWASAN

DALAM PERSPEKTIF GENDER

123	
	

Parlemen dan Fungsi Pengawasan 
dalam Perspektif Gender 

 
Abdul Aziz SR 

LKPPM dan CEPP FISIP UI 
 

 
 

DIMESI 
 

URAIAN 
 

 
 

Intisari 

Modul ke-3 ini menyajikan dan menjelaskan mengenai fungsi 

pengawasan parlemen dalam perspektif gender.  Ada makna 

pengawasan dalam keparlemenan, diikuiti dengan pembahasan 

tentang objek, tujuan, dan strategi pengawasan (politik) 

parlemen. Modul ini juga mendeskripsikan bagaimana 

mekanisme pengawasan dilakukan dan membuatnya efektif. 

Dikemukakan pula soal pengawasan dalam perspektif gender 

berikut transformasi nila-nilai gender dalam fungsi pengawasan 

parlemen. Terakhir soal hambatan-hambatan dalam pengawasan 

parlemen responsif gender. 

Kompetensi 
Umum 

Peserta memahami secara baik dan utuh hakikat, tujuan, dan 

strategi pengawasan parlemen berikut bagaimana melakukan 

transformasi nilai-nilai gender dalam pengawasan parlemen. 

 
Kompetensi 
Pendukung 

Pada akhir sesi pembelajaran/pelatihan, peserta diharapkan: 

• mampu menjabarkan hakikat, tujuan, dan strategi 

pengawasan parlemen. 

• mampu menjabarkan dengan baik substansi pengawasan 

parlemen yang responsif gender serta indikator-

indikatornya; 

• mampu menjabarkan hambatan-hambatan dalam 

melakukan pengawasan responsif gender di parlemen. 

Metode 
Pembelajaan/ 

Pelatihan 

• Curah pendapat;  

• Diskusi kelompok (pembahasan kasus); 

• Permainan. 

Waktu 150 menit 

Alat Bantu/Bahan PPT dan Formulasi Rencana Kerja 

 
Alur Fasilitasi 

1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi yang 

menjadi materi dasar dalam pelatihan. Dalam sesi 

pertama fasilitator membuka wacana tentang fungsi 
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In written constitutions, for instance, they are usually accorded pride of place.  
...Assemblies are respected because they are composed of lay politicians  

who claim to represent the people, rather than trained or  
expert government officials (Heywood, 2013). 

 
 
A.  Pendahuluan 

 Dalam politik, parlemen (parliament) memiliki beberapa sebutan 

lain seperti majelis (assembly), legislatif (legislative) atau legislator 

(legislature), Dewan Perwakilan Rakyat (People’s Representative Body),1 

juga houses, dan chamber.2  Kendati sebutan-sebutan itu dimaksudkan 

untuk memberikan tekanan tertentu pada lembaga kekuasaan tersebut, 

tetapi sesungguhnya keberadaannya menjadi simbol dari kedaulatan 

rakyat.3 Sebutan-sebutan itu merujuk kepada hal yang sama; assembly 

merupakan tempat berkumpulnya para perwakilan terpilih yang 

mengadakan rapat mengenai urusan publik, parliament merupakan 

tempatnya orang “mengobrol”, house dan chamber merupakan tempat di 

mana assembly dan parliament bertemu – bisa Majelis Rendah (House of 

Common), Majelis Tinggi (House of Resentatives), dan Dewan Legislatif 

Rendah (Chamber of Deputies) di beberapa parlemen.4     

Di Indonesia parlemen menggunakan sebutan Dewan Perwakilan 

Rakyat (anggotanya dari partai politik), Dewan Perwakilan Daerah 

(anggotanya dari perseorangan dan non partai politik), dan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (anggotanya gabungan antara DPR dan DPD).  

Istilah parlemen (dari bahasa Prancis parler, yang berarti 

berbicara) terkadang lebih dipilih karena ia menghindari keterbatasan-

keterbatasan istilah “majelis” serta kerancuan dalam istilah “legislator”. 

Juga mengisyaratkan bahwa badan-badan ini memiliki sebuah karakter 

yang sangat khas. Ia mengimplikasikan di mana ciri utamanya adalah 

bahwa mereka merupakan badan-badan konsultatif atau deliberatif. 

Terlepas dari kekuasaan-kekuasaan legislatif mereka dan ciri-ciri 

																																																													
1 Lihat, Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, hlm. 315. 
2 Lihat, K. Newton dan J.W. Van Deth. 2016. Perandingan Sistem Politik: Teori dan 
Fakta (terjemahan). Jakarta: Nusamedia, hlm. 94.  
3 Lihat, Miriam Budiardjo. 2008. Op.cit., hlm. 315. 
4 Lihat, Newton dan Van Deth. 2016. Op.cit., hlm. 94. 
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strategi pengawasan parlemen berikut bagaimana melakukan 

transformasi nilai-nilai gender dalam pengawasan parlemen. 

 
Kompetensi 
Pendukung 

Pada akhir sesi pembelajaran/pelatihan, peserta diharapkan: 

• mampu menjabarkan hakikat, tujuan, dan strategi 

pengawasan parlemen. 

• mampu menjabarkan dengan baik substansi pengawasan 

parlemen yang responsif gender serta indikator-

indikatornya; 

• mampu menjabarkan hambatan-hambatan dalam 

melakukan pengawasan responsif gender di parlemen. 

Metode 
Pembelajaan/ 

Pelatihan 

• Curah pendapat;  

• Diskusi kelompok (pembahasan kasus); 

• Permainan. 

Waktu 150 menit 

Alat Bantu/Bahan PPT dan Formulasi Rencana Kerja 

 
Alur Fasilitasi 

1. Fasilitator membuka sesi, menjelaskan tujuan sesi yang 

menjadi materi dasar dalam pelatihan. Dalam sesi 

pertama fasilitator membuka wacana tentang fungsi 

pengawasan parlemen dengan sedikit mengaitkannya 

dengan perspektif gender.  
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2. Fasilitator menjelaskan tentang materi Fungsi 

parlemen dalam perspektif gender, dan pentingnya 

fungsi pengawasan dalam rangka akuntabilitas 

kekuasaan. Lalu, membuka diskusi serta tanya jawab. 

3. Fasilitator membagi kelas menjadi 3 sampai 5 

kelompok (tergantung jumlah peserta) untuk 

membahas kasus-kasus tertentu. 

4. Fasilitator memimpin presentasi kelompok dan 

memberikan sedikit penjelasan.	

5. Fasilitator menutup sesi pelatihan.	
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who claim to represent the people, rather than trained or  
expert government officials (Heywood, 2013). 

 
 
A.  Pendahuluan 

 Dalam politik, parlemen (parliament) memiliki beberapa sebutan 

lain seperti majelis (assembly), legislatif (legislative) atau legislator 

(legislature), Dewan Perwakilan Rakyat (People’s Representative Body),1 

juga houses, dan chamber.2  Kendati sebutan-sebutan itu dimaksudkan 

untuk memberikan tekanan tertentu pada lembaga kekuasaan tersebut, 

tetapi sesungguhnya keberadaannya menjadi simbol dari kedaulatan 

rakyat.3 Sebutan-sebutan itu merujuk kepada hal yang sama; assembly 

merupakan tempat berkumpulnya para perwakilan terpilih yang 

mengadakan rapat mengenai urusan publik, parliament merupakan 

tempatnya orang “mengobrol”, house dan chamber merupakan tempat di 

mana assembly dan parliament bertemu – bisa Majelis Rendah (House of 

Common), Majelis Tinggi (House of Resentatives), dan Dewan Legislatif 

Rendah (Chamber of Deputies) di beberapa parlemen.4     

Di Indonesia parlemen menggunakan sebutan Dewan Perwakilan 

Rakyat (anggotanya dari partai politik), Dewan Perwakilan Daerah 

(anggotanya dari perseorangan dan non partai politik), dan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (anggotanya gabungan antara DPR dan DPD).  

Istilah parlemen (dari bahasa Prancis parler, yang berarti 

berbicara) terkadang lebih dipilih karena ia menghindari keterbatasan-

keterbatasan istilah “majelis” serta kerancuan dalam istilah “legislator”. 

Juga mengisyaratkan bahwa badan-badan ini memiliki sebuah karakter 

yang sangat khas. Ia mengimplikasikan di mana ciri utamanya adalah 

bahwa mereka merupakan badan-badan konsultatif atau deliberatif. 

Terlepas dari kekuasaan-kekuasaan legislatif mereka dan ciri-ciri 

																																																													
1 Lihat, Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, hlm. 315. 
2 Lihat, K. Newton dan J.W. Van Deth. 2016. Perandingan Sistem Politik: Teori dan 
Fakta (terjemahan). Jakarta: Nusamedia, hlm. 94.  
3 Lihat, Miriam Budiardjo. 2008. Op.cit., hlm. 315. 
4 Lihat, Newton dan Van Deth. 2016. Op.cit., hlm. 94. 

Modul 3 : Parlemen & Fungsi Pengawasan dalam Perspektif Gender



142 143

125	
	

In written constitutions, for instance, they are usually accorded pride of place.  
...Assemblies are respected because they are composed of lay politicians  

who claim to represent the people, rather than trained or  
expert government officials (Heywood, 2013). 

 
 
A.  Pendahuluan 

 Dalam politik, parlemen (parliament) memiliki beberapa sebutan 

lain seperti majelis (assembly), legislatif (legislative) atau legislator 

(legislature), Dewan Perwakilan Rakyat (People’s Representative Body),1 

juga houses, dan chamber.2  Kendati sebutan-sebutan itu dimaksudkan 

untuk memberikan tekanan tertentu pada lembaga kekuasaan tersebut, 

tetapi sesungguhnya keberadaannya menjadi simbol dari kedaulatan 

rakyat.3 Sebutan-sebutan itu merujuk kepada hal yang sama; assembly 

merupakan tempat berkumpulnya para perwakilan terpilih yang 

mengadakan rapat mengenai urusan publik, parliament merupakan 

tempatnya orang “mengobrol”, house dan chamber merupakan tempat di 

mana assembly dan parliament bertemu – bisa Majelis Rendah (House of 

Common), Majelis Tinggi (House of Resentatives), dan Dewan Legislatif 

Rendah (Chamber of Deputies) di beberapa parlemen.4     

Di Indonesia parlemen menggunakan sebutan Dewan Perwakilan 

Rakyat (anggotanya dari partai politik), Dewan Perwakilan Daerah 

(anggotanya dari perseorangan dan non partai politik), dan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (anggotanya gabungan antara DPR dan DPD).  

Istilah parlemen (dari bahasa Prancis parler, yang berarti 

berbicara) terkadang lebih dipilih karena ia menghindari keterbatasan-

keterbatasan istilah “majelis” serta kerancuan dalam istilah “legislator”. 

Juga mengisyaratkan bahwa badan-badan ini memiliki sebuah karakter 

yang sangat khas. Ia mengimplikasikan di mana ciri utamanya adalah 

bahwa mereka merupakan badan-badan konsultatif atau deliberatif. 

Terlepas dari kekuasaan-kekuasaan legislatif mereka dan ciri-ciri 
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3 Lihat, Miriam Budiardjo. 2008. Op.cit., hlm. 315. 
4 Lihat, Newton dan Van Deth. 2016. Op.cit., hlm. 94. 
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expert government officials (Heywood, 2013). 
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1 Lihat, Miriam Budiardjo. 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama, hlm. 315. 
2 Lihat, K. Newton dan J.W. Van Deth. 2016. Perandingan Sistem Politik: Teori dan 
Fakta (terjemahan). Jakarta: Nusamedia, hlm. 94.  
3 Lihat, Miriam Budiardjo. 2008. Op.cit., hlm. 315. 
4 Lihat, Newton dan Van Deth. 2016. Op.cit., hlm. 94. 
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perwakilan mereka, yaitu forum di mana kebijakan dan isu-isu politik 

dapat secara terbuka dibahas dan diteliti.5  

Parlemen merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam sistem 

politik demokrasi. Demokrasi menghendaki kekuasaan tidak memusat di 

satu lembaga apalagi di satu tangan. Ia (kekuasaan) haruslah terbagi 

dan/atau terpisah ke beberapa lembaga politik (formal) dengan fungsi 

yang berbeda, misalnya selain parlemen (legislatif) juga ada eksekutif dan 

yudikatif. Hal ini sekaligus untuk menjaga tetap terpeliharanya kondisi 

check and balances dalam kehidupan politik suatu negara. 

Sebagai negara demokrasi, Indonesia sudah mengenal dan memiliki 

lembaga parlemen sejak usia kemerdekaannya masih sangat belia. Pernah 

ada KNI(P) Komite Nasional Indonesia (Pusat), kendati tidak total 

berperan sebagai lembaga perlemen karena mirip-mirip juga sebagai 

lembaga pembantu pemerintah. Ketika itu bersamaan dengan 

berlangsungnya sistem parlementer. Kemudian, kita juga mengenal DPR 

dan Konstituante hasil Pemilihan Umum 1955. Selanjutnya terbentuk DPR 

(dan MPR) hasil pemilu-pemilu Orde Baru sejak 1971 hingga Pemilu 1997. 

Di era reformasi parlemen juga dibentuk secara teratur sejak Pemilu 1999 

hingga sekarang. 

Parlemen-parlemen di negeri ini diharapkan selain menjadi 

kekuatan politik yang turut menjamin keberlangsungan dan pelembagaan 

demokrasi, juga menjadi lembaga kekuasaan yang mampu 

merepresentasikan secara riil dan sungguh-sungguh tuntutan dan 

kegelisahan-kegelisahan rakyat untuk mendapat tempat di dalam 

kebijakan negara. Fungsi-fungsi serta kewajiban politik yang melekat 

dalam diri parlemen sepenuhnya dihajatkan untuk mengartikulasikan 

kepentingan publik.  

Salah satu kepentingan publik yang harus menjadi perhatian 

parlemen adalah soal keadilan gender. Dalam arti bahwa keadilan gender 

yang hingga saat ini masih jauh dari harapan menjadi bagian dari isu 

sosial dan politik yang harus diangkat dan diperjuangkan secara serius 

																																																													
5 Andrew Heywood. 2014. Politik (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 547. 
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Di era reformasi parlemen juga dibentuk secara teratur sejak Pemilu 1999 

hingga sekarang. 

Parlemen-parlemen di negeri ini diharapkan selain menjadi 

kekuatan politik yang turut menjamin keberlangsungan dan pelembagaan 

demokrasi, juga menjadi lembaga kekuasaan yang mampu 

merepresentasikan secara riil dan sungguh-sungguh tuntutan dan 

kegelisahan-kegelisahan rakyat untuk mendapat tempat di dalam 

kebijakan negara. Fungsi-fungsi serta kewajiban politik yang melekat 

dalam diri parlemen sepenuhnya dihajatkan untuk mengartikulasikan 

kepentingan publik.  

Salah satu kepentingan publik yang harus menjadi perhatian 

parlemen adalah soal keadilan gender. Dalam arti bahwa keadilan gender 

yang hingga saat ini masih jauh dari harapan menjadi bagian dari isu 

sosial dan politik yang harus diangkat dan diperjuangkan secara serius 

																																																													
5 Andrew Heywood. 2014. Politik (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 547. 
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oleh parlemen. Isu-isu gender yang sudah menjadi bagian dalam agenda-

agenda kebijakan perlu menjadi fokus pengawasan tersendiri bagi 

parlemen agar kebijakan-kebijakan tersebut memberi makna dan dampak 

yang lebih signifikan bagi terwujudnya keadilan gender. Dengan kata lain, 

keputusan-keputusan politik dan/atau kebijakan-kebijakan sensitifitas 

gender perlu mendapat perhatian tersendiri dalam pengawasan parlemen. 

Modul ini secara khusus berbicara tentang fungsi pengawasan parlemen 

yang diletakkan dalam perspektif gender.  

 

B.  Sedikit tentang Perspektif Gender     

 Tidak mudah sebetulnya menemukan arti yang benar-benar 

disepakati secara umum di kalangan ilmuwan sosial (dan politik) serta 

aktivis soal konsep gender. Gender (gender) jelas berbeda dengan seks 

(sex) atau jenis kelamin. Seks merupakan sifat serta pembagian dua jenis 

kelamin yang berbeda secara biologis. Ia merupakan pemberian alam dan 

menjadi kodrat setiap manusia. Ia melekat dengan sendirinya secara 

alamiah pada setiap manusia yang tidak bisa diganggu-gugat apalagi 

dipertukarkan. Dikenallah kemudian laki-laki dan perempuan. Keduanya 

merupakan pasangan (partner) jenis, bukan lawan (versus) jenis. Laki-

laki dengan ciri-ciri fisiknya sendiri, perempuan dengan ciri-ciri fisiknya 

sendiri pula; keduanya dalam banyak hal berbeda. Perbedaan-perbedaan 

fisik (biologis) yang ada itu sekaligus menunjukkan perbedaan fungsi 

(dalam konteks reproduksi, misalnya) antara keduanya yang sifatnya 

saling melengkapi dan menyempurnakan. Dalam konteks jenis kelamin 

yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu pula yang 

memungkinkan kehidupan umat manusia berkembang-biak sebagai 

mahluk hidup dari generasi ke generasi dalam rentang sejarah dan 

peradaban yang sangat panjang sejak Nabi Adam AS hingga saat ini dan 

mendatang. 

 Berbeda dengan seks (jenis kelamin), gender lebih menunjuk pada 

relasi di mana laki-laki dan perempuan berinteraksi, sehingga yang 
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perwakilan mereka, yaitu forum di mana kebijakan dan isu-isu politik 

dapat secara terbuka dibahas dan diteliti.5  

Parlemen merupakan salah satu cabang kekuasaan dalam sistem 

politik demokrasi. Demokrasi menghendaki kekuasaan tidak memusat di 

satu lembaga apalagi di satu tangan. Ia (kekuasaan) haruslah terbagi 

dan/atau terpisah ke beberapa lembaga politik (formal) dengan fungsi 

yang berbeda, misalnya selain parlemen (legislatif) juga ada eksekutif dan 

yudikatif. Hal ini sekaligus untuk menjaga tetap terpeliharanya kondisi 

check and balances dalam kehidupan politik suatu negara. 

Sebagai negara demokrasi, Indonesia sudah mengenal dan memiliki 

lembaga parlemen sejak usia kemerdekaannya masih sangat belia. Pernah 

ada KNI(P) Komite Nasional Indonesia (Pusat), kendati tidak total 
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kekuatan politik yang turut menjamin keberlangsungan dan pelembagaan 

demokrasi, juga menjadi lembaga kekuasaan yang mampu 

merepresentasikan secara riil dan sungguh-sungguh tuntutan dan 

kegelisahan-kegelisahan rakyat untuk mendapat tempat di dalam 

kebijakan negara. Fungsi-fungsi serta kewajiban politik yang melekat 

dalam diri parlemen sepenuhnya dihajatkan untuk mengartikulasikan 

kepentingan publik.  

Salah satu kepentingan publik yang harus menjadi perhatian 

parlemen adalah soal keadilan gender. Dalam arti bahwa keadilan gender 

yang hingga saat ini masih jauh dari harapan menjadi bagian dari isu 

sosial dan politik yang harus diangkat dan diperjuangkan secara serius 
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oleh parlemen. Isu-isu gender yang sudah menjadi bagian dalam agenda-
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parlemen agar kebijakan-kebijakan tersebut memberi makna dan dampak 
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yang diletakkan dalam perspektif gender.  
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kelamin yang berbeda secara biologis. Ia merupakan pemberian alam dan 

menjadi kodrat setiap manusia. Ia melekat dengan sendirinya secara 

alamiah pada setiap manusia yang tidak bisa diganggu-gugat apalagi 

dipertukarkan. Dikenallah kemudian laki-laki dan perempuan. Keduanya 

merupakan pasangan (partner) jenis, bukan lawan (versus) jenis. Laki-

laki dengan ciri-ciri fisiknya sendiri, perempuan dengan ciri-ciri fisiknya 

sendiri pula; keduanya dalam banyak hal berbeda. Perbedaan-perbedaan 

fisik (biologis) yang ada itu sekaligus menunjukkan perbedaan fungsi 

(dalam konteks reproduksi, misalnya) antara keduanya yang sifatnya 

saling melengkapi dan menyempurnakan. Dalam konteks jenis kelamin 

yang berbeda antara laki-laki dan perempuan itu pula yang 

memungkinkan kehidupan umat manusia berkembang-biak sebagai 

mahluk hidup dari generasi ke generasi dalam rentang sejarah dan 

peradaban yang sangat panjang sejak Nabi Adam AS hingga saat ini dan 

mendatang. 

 Berbeda dengan seks (jenis kelamin), gender lebih menunjuk pada 

relasi di mana laki-laki dan perempuan berinteraksi, sehingga yang 
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dipersoalkan tidak hanya perempuan melainkan juga laki-laki.6 Gender 

juga merupakan sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan 

sebagai hasil konstruksi sosial dan budaya. Biasanya terjadi perlakuan 

yang berbeda terhadap perempuan sebagai hasil interaksi sosial dan 

budaya yang merugikan perempuan. Maknanya bisa berbeda-beda di 

berbagai masyarakat, tetapi umumnya konstruksi itu merugikan 

perempuan. Yang paling penting adalah bahwa mempermasalahkan 

konstruksi gender bukan sekadar membicarakan urusan perempuan, 

melainkan upaya untuk menghasilkan relasi yang adil bagi laki-laki dan 

perempuan.7  

Segala sesuatu yang melekat baik pada laki-laki maupun 

perempuan bukan karena hadir secara alamiah melainkan karena 

dilabelkan dan diberikan oleh manusia itu sendiri dalam konteks 

lingkungan sosial dan budaya. Misalnya, perempuan lebih perasa, 

emosional, lembut, lebih domestik, dan lain-lain; sementara laki-laki lebih 

keras, tegas, rasional, lebih publik, dan lain-lain. Sebagai hasil konstruksi, 

segala yang disifatkan itu sewaktu-waktu memang dapat dipertukarkan – 

walau terkadang tak mudah. Mengapa tak mudah? Bisa karena laki-laki 

masih dominan dan ingin tetap mempertahankan dominasinya, bisa juga 

karena perempuan sendiri memberikan dukungan terhadap hasil 

konstruksi itu.  

Untuk konteks Indonesia, ajaran-ajaran (piwulang) yang tertulis 

dalam karya sastra Jawa seperti di Serat Wulang Putri, Serat Centhini, 

dan Serat Cendrarini, misalnya, besar kemungkinan cukup kuat 

memengaruhi cara berpikir dan bersikap masyarakat kita menyangkut 

relasi laki-laki dan perempuan baik dalam kehidupan sosial maupun 

rumah tangga. Serat-serat itu ditulis oleh para pujangga keraton atas 

perintah raja, dan berbicara soal kedudukan perempuan dalam lingkungan 

(sosial) mereka. Perempuan dilukiskan sebagai sosok manusia yang 

sepenuhnya berada dalam radius-kendali kekuasaan laki-laki. Perempuan 

																																																													
6 Lihat, Irwan Abdullah. 2001. Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: 
Tarawang, hlm. 23. 
7 Lihat, Rocky Gerung, Siti Nurjannah, dan Darsono Sudibyo. 2015. Gender dan 
Parlemen. Jakarta: UNDP Indonesia, hlm. 4.    
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6 Lihat, Irwan Abdullah. 2001. Seks, Gender & Reproduksi Kekuasaan. Yogyakarta: 
Tarawang, hlm. 23. 
7 Lihat, Rocky Gerung, Siti Nurjannah, dan Darsono Sudibyo. 2015. Gender dan 
Parlemen. Jakarta: UNDP Indonesia, hlm. 4.    
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ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki. Kedudukan sosial laki-laki jauh 

lebih tinggi dibanding perempuan. Laki-laki mutlak sebagai pemimpin, 

sementara perempuan mutlak sebagai pengikut. Segala yang dikehendaki 

dan diperbuat perempuan harus seizin dan atas perintah laki-laki (suami).  

Apa yang dikonstruk oleh pujangga-pujangga Keraton (Jawa) dalam 

serat-serat itu tentu sepenuhnya merupakan perspektif laki-laki dan 

kekuasaan soal perempuan. Konstruk sosial-budaya dan perspektif 

tersebut turut memengaruhi konstruk berpikir masyarakat luas, terutama 

di Jawa, dalam memandang posisi sosial perempuan. Sampai saat ini, 

pengaruh serat-serat itu masih cukup terasa dalam masyarakat kita. 

Kuatnya sikap nriman (menerima) di kalangan perempuan (isteri) 

terhadap realitas laki-laki (suami), misalnya, merupakan salah satu contoh 

yang disebut. Bisa jadi, rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di 

Inonesia hingga saat ini turut disumbangkan oleh konstruk pemikiran 

yang diwariskan oleh serat-serat tersebut. 

Kenyataan itu turut memperkuat perbedaan bahkan kesenjangan 

gender dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat politik (polity).  

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang 

tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequality). Namun, yang 

menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai 

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap 

perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana 

baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk 

ketidakadilan, seperti: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, 

subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, 

pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan 

(violence), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.8  

Berangkat dari kenyataan tersebut, setidaknya dua agenda yang 

perlu dilakukan. Pertama, melawan hegemoni yang merendahkan 

perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Kedua, 

																																																													
8 Lihat, Mansour Faqih. 1996. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyajarta: 
Pustaka Pelajar, hlm. 12-13. 
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ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki. Kedudukan sosial laki-laki jauh 

lebih tinggi dibanding perempuan. Laki-laki mutlak sebagai pemimpin, 

sementara perempuan mutlak sebagai pengikut. Segala yang dikehendaki 

dan diperbuat perempuan harus seizin dan atas perintah laki-laki (suami).  

Apa yang dikonstruk oleh pujangga-pujangga Keraton (Jawa) dalam 

serat-serat itu tentu sepenuhnya merupakan perspektif laki-laki dan 

kekuasaan soal perempuan. Konstruk sosial-budaya dan perspektif 

tersebut turut memengaruhi konstruk berpikir masyarakat luas, terutama 

di Jawa, dalam memandang posisi sosial perempuan. Sampai saat ini, 

pengaruh serat-serat itu masih cukup terasa dalam masyarakat kita. 

Kuatnya sikap nriman (menerima) di kalangan perempuan (isteri) 

terhadap realitas laki-laki (suami), misalnya, merupakan salah satu contoh 

yang disebut. Bisa jadi, rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di 

Inonesia hingga saat ini turut disumbangkan oleh konstruk pemikiran 

yang diwariskan oleh serat-serat tersebut. 

Kenyataan itu turut memperkuat perbedaan bahkan kesenjangan 

gender dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat politik (polity).  

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang 

tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequality). Namun, yang 

menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai 

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap 

perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana 

baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk 

ketidakadilan, seperti: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, 

subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, 

pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan 

(violence), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.8  

Berangkat dari kenyataan tersebut, setidaknya dua agenda yang 

perlu dilakukan. Pertama, melawan hegemoni yang merendahkan 

perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Kedua, 
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Pustaka Pelajar, hlm. 12-13. 

Modul 3 : Parlemen & Fungsi Pengawasan dalam Perspektif Gender



148 149

129	
	

ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki. Kedudukan sosial laki-laki jauh 

lebih tinggi dibanding perempuan. Laki-laki mutlak sebagai pemimpin, 

sementara perempuan mutlak sebagai pengikut. Segala yang dikehendaki 

dan diperbuat perempuan harus seizin dan atas perintah laki-laki (suami).  

Apa yang dikonstruk oleh pujangga-pujangga Keraton (Jawa) dalam 

serat-serat itu tentu sepenuhnya merupakan perspektif laki-laki dan 

kekuasaan soal perempuan. Konstruk sosial-budaya dan perspektif 

tersebut turut memengaruhi konstruk berpikir masyarakat luas, terutama 

di Jawa, dalam memandang posisi sosial perempuan. Sampai saat ini, 

pengaruh serat-serat itu masih cukup terasa dalam masyarakat kita. 

Kuatnya sikap nriman (menerima) di kalangan perempuan (isteri) 

terhadap realitas laki-laki (suami), misalnya, merupakan salah satu contoh 

yang disebut. Bisa jadi, rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di 

Inonesia hingga saat ini turut disumbangkan oleh konstruk pemikiran 

yang diwariskan oleh serat-serat tersebut. 

Kenyataan itu turut memperkuat perbedaan bahkan kesenjangan 

gender dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat politik (polity).  

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang 

tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequality). Namun, yang 

menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai 

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap 

perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana 

baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk 

ketidakadilan, seperti: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, 

subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, 

pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan 

(violence), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.8  

Berangkat dari kenyataan tersebut, setidaknya dua agenda yang 

perlu dilakukan. Pertama, melawan hegemoni yang merendahkan 

perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Kedua, 

																																																													
8 Lihat, Mansour Faqih. 1996. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyajarta: 
Pustaka Pelajar, hlm. 12-13. 

130	
	

melawan paradigma developmentalism yang berasumsi bahwa 

keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak 

berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan pun dianggap sebagai 

objek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur, dan diprogramkan.9  

Perspektif gender kemudian dapat dipahami sebagai cara berpikir 

dengan melihat bahwa ada pensifatan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, kemudian dilanjutkan dengan 

upaya-upaya merekayasa hasil konstruksi sosial tersebut untuk tujuan 

keadilan gender. 

     

C.  Kedudukan Parlemen dalam Sistem Parlementer,  
      Presidensial, dan Semipresidensial 
 
 Perlu sedikit dijelaskan kedudukan parlemen dalam tiga sistem 

pemerintahan untuk bisa memahamai dan membedakan aspek-aspek 

politik tertentu di dalamnya, yakni antara sistem parlementer, 

presidensial, dan semipresidensial. Pada sistem-sistem itu antara lain 

digambarkan soal hubungan antarlembaga kekuasaan.  

 Sistem parlementer atau kadang juga disebut sistem kabinet – yang 

menginduk ke gaya Westminster – terjadi penggabungan kekuasaan 

antara perlemen (legislatif) dan eksekutif. Pemerintahan bersifat 

parlementer di mana ia diambil dan bertanggung jawab kepada parlemen. 

Tanggung jawab itu bersifat kolektif di bawah perdana menteri. Sistem ini 

memiliki kelebihan  yakni dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif 

dan bertanggung jawab. Kebijakan dan program-program pemerintah 

lebih mudah mendapat persetujuan parlemen. Dalam sistem parlementer, 

pemerintah yang berkuasa dapat membubarkan parlemen.10 Tetapi, 

menurut Heywood, parlemen atau majelis juga punya keunggulan karena 

memiliki kekuasaan tertinggi yakni kemampuan untuk membubarkan 

pemerintahan.  

																																																													
9 Ibid., hlm. 152-153. 
10 Lihat, antara lain: Douglas V. Verney. 1994. “Parliamentary Goverment and 
Presidential Government”, dalam Arend Lijphart (ed.), Parliamentary versus 
Presidential Government. New York: Oxford University Press, hlm. 32-33; dan Jimly 
Asshiddiqie. 1996. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah 
Perbandingan Konstitusi  Berbagai Negara. Jakarta: UI Press, hlm. 65-80. 

129	
	

ditempatkan sebagai subordinasi laki-laki. Kedudukan sosial laki-laki jauh 

lebih tinggi dibanding perempuan. Laki-laki mutlak sebagai pemimpin, 

sementara perempuan mutlak sebagai pengikut. Segala yang dikehendaki 

dan diperbuat perempuan harus seizin dan atas perintah laki-laki (suami).  

Apa yang dikonstruk oleh pujangga-pujangga Keraton (Jawa) dalam 

serat-serat itu tentu sepenuhnya merupakan perspektif laki-laki dan 

kekuasaan soal perempuan. Konstruk sosial-budaya dan perspektif 

tersebut turut memengaruhi konstruk berpikir masyarakat luas, terutama 

di Jawa, dalam memandang posisi sosial perempuan. Sampai saat ini, 

pengaruh serat-serat itu masih cukup terasa dalam masyarakat kita. 

Kuatnya sikap nriman (menerima) di kalangan perempuan (isteri) 

terhadap realitas laki-laki (suami), misalnya, merupakan salah satu contoh 

yang disebut. Bisa jadi, rendahnya tingkat partisipasi politik perempuan di 

Inonesia hingga saat ini turut disumbangkan oleh konstruk pemikiran 

yang diwariskan oleh serat-serat tersebut. 

Kenyataan itu turut memperkuat perbedaan bahkan kesenjangan 

gender dalam masyarakat, termasuk dalam masyarakat politik (polity).  

Perbedaan gender sesungguhnya tidaklah menjadi masalah sepanjang 

tidak melahirkan ketidakadilan gender (gender inequality). Namun, yang 

menjadi persoalan, ternyata perbedaan gender telah melahirkan berbagai 

ketidakadilan, baik bagi kaum laki-laki dan terutama terhadap 

perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem dan struktur di mana 

baik laki-laki maupun perempuan menjadi korban dari sistem tersebut. 

Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam berbagai bentuk 

ketidakadilan, seperti: marginalisasi atau proses pemiskinan ekonomi, 

subordinasi atau anggapan tidak penting dalam keputusan politik, 

pembentukan stereotipe atau melalui pelabelan negatif, kekerasan 

(violence), serta sosialisasi ideologi nilai peran gender.8  

Berangkat dari kenyataan tersebut, setidaknya dua agenda yang 

perlu dilakukan. Pertama, melawan hegemoni yang merendahkan 

perempuan, dengan cara melakukan dekonstruksi ideologi. Kedua, 

																																																													
8 Lihat, Mansour Faqih. 1996. Analisis Gender & Transformasi Sosial. Yogyajarta: 
Pustaka Pelajar, hlm. 12-13. 

130	
	

melawan paradigma developmentalism yang berasumsi bahwa 

keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak 

berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan pun dianggap sebagai 

objek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur, dan diprogramkan.9  

Perspektif gender kemudian dapat dipahami sebagai cara berpikir 

dengan melihat bahwa ada pensifatan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, kemudian dilanjutkan dengan 

upaya-upaya merekayasa hasil konstruksi sosial tersebut untuk tujuan 

keadilan gender. 

     

C.  Kedudukan Parlemen dalam Sistem Parlementer,  
      Presidensial, dan Semipresidensial 
 
 Perlu sedikit dijelaskan kedudukan parlemen dalam tiga sistem 

pemerintahan untuk bisa memahamai dan membedakan aspek-aspek 

politik tertentu di dalamnya, yakni antara sistem parlementer, 

presidensial, dan semipresidensial. Pada sistem-sistem itu antara lain 

digambarkan soal hubungan antarlembaga kekuasaan.  

 Sistem parlementer atau kadang juga disebut sistem kabinet – yang 

menginduk ke gaya Westminster – terjadi penggabungan kekuasaan 

antara perlemen (legislatif) dan eksekutif. Pemerintahan bersifat 

parlementer di mana ia diambil dan bertanggung jawab kepada parlemen. 

Tanggung jawab itu bersifat kolektif di bawah perdana menteri. Sistem ini 

memiliki kelebihan  yakni dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif 

dan bertanggung jawab. Kebijakan dan program-program pemerintah 

lebih mudah mendapat persetujuan parlemen. Dalam sistem parlementer, 

pemerintah yang berkuasa dapat membubarkan parlemen.10 Tetapi, 

menurut Heywood, parlemen atau majelis juga punya keunggulan karena 

memiliki kekuasaan tertinggi yakni kemampuan untuk membubarkan 

pemerintahan.  

																																																													
9 Ibid., hlm. 152-153. 
10 Lihat, antara lain: Douglas V. Verney. 1994. “Parliamentary Goverment and 
Presidential Government”, dalam Arend Lijphart (ed.), Parliamentary versus 
Presidential Government. New York: Oxford University Press, hlm. 32-33; dan Jimly 
Asshiddiqie. 1996. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah 
Perbandingan Konstitusi  Berbagai Negara. Jakarta: UI Press, hlm. 65-80. 

130	
	

melawan paradigma developmentalism yang berasumsi bahwa 

keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak 

berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan pun dianggap sebagai 

objek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur, dan diprogramkan.9  

Perspektif gender kemudian dapat dipahami sebagai cara berpikir 

dengan melihat bahwa ada pensifatan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, kemudian dilanjutkan dengan 

upaya-upaya merekayasa hasil konstruksi sosial tersebut untuk tujuan 

keadilan gender. 

     

C.  Kedudukan Parlemen dalam Sistem Parlementer,  
      Presidensial, dan Semipresidensial 
 
 Perlu sedikit dijelaskan kedudukan parlemen dalam tiga sistem 

pemerintahan untuk bisa memahamai dan membedakan aspek-aspek 

politik tertentu di dalamnya, yakni antara sistem parlementer, 

presidensial, dan semipresidensial. Pada sistem-sistem itu antara lain 

digambarkan soal hubungan antarlembaga kekuasaan.  

 Sistem parlementer atau kadang juga disebut sistem kabinet – yang 

menginduk ke gaya Westminster – terjadi penggabungan kekuasaan 

antara perlemen (legislatif) dan eksekutif. Pemerintahan bersifat 

parlementer di mana ia diambil dan bertanggung jawab kepada parlemen. 

Tanggung jawab itu bersifat kolektif di bawah perdana menteri. Sistem ini 

memiliki kelebihan  yakni dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif 

dan bertanggung jawab. Kebijakan dan program-program pemerintah 

lebih mudah mendapat persetujuan parlemen. Dalam sistem parlementer, 

pemerintah yang berkuasa dapat membubarkan parlemen.10 Tetapi, 

menurut Heywood, parlemen atau majelis juga punya keunggulan karena 

memiliki kekuasaan tertinggi yakni kemampuan untuk membubarkan 

pemerintahan.  

																																																													
9 Ibid., hlm. 152-153. 
10 Lihat, antara lain: Douglas V. Verney. 1994. “Parliamentary Goverment and 
Presidential Government”, dalam Arend Lijphart (ed.), Parliamentary versus 
Presidential Government. New York: Oxford University Press, hlm. 32-33; dan Jimly 
Asshiddiqie. 1996. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah 
Perbandingan Konstitusi  Berbagai Negara. Jakarta: UI Press, hlm. 65-80. 

130	
	

melawan paradigma developmentalism yang berasumsi bahwa 

keterbelakangan kaum perempuan disebabkan karena mereka tidak 

berpartisipasi dalam pembangunan. Perempuan pun dianggap sebagai 

objek pembangunan, yakni diidentifikasi, diukur, dan diprogramkan.9  

Perspektif gender kemudian dapat dipahami sebagai cara berpikir 

dengan melihat bahwa ada pensifatan yang berbeda antara laki-laki dan 

perempuan sebagai hasil konstruksi sosial, kemudian dilanjutkan dengan 

upaya-upaya merekayasa hasil konstruksi sosial tersebut untuk tujuan 

keadilan gender. 

     

C.  Kedudukan Parlemen dalam Sistem Parlementer,  
      Presidensial, dan Semipresidensial 
 
 Perlu sedikit dijelaskan kedudukan parlemen dalam tiga sistem 

pemerintahan untuk bisa memahamai dan membedakan aspek-aspek 

politik tertentu di dalamnya, yakni antara sistem parlementer, 

presidensial, dan semipresidensial. Pada sistem-sistem itu antara lain 

digambarkan soal hubungan antarlembaga kekuasaan.  

 Sistem parlementer atau kadang juga disebut sistem kabinet – yang 

menginduk ke gaya Westminster – terjadi penggabungan kekuasaan 

antara perlemen (legislatif) dan eksekutif. Pemerintahan bersifat 

parlementer di mana ia diambil dan bertanggung jawab kepada parlemen. 

Tanggung jawab itu bersifat kolektif di bawah perdana menteri. Sistem ini 

memiliki kelebihan  yakni dapat menghasilkan pemerintahan yang efektif 

dan bertanggung jawab. Kebijakan dan program-program pemerintah 

lebih mudah mendapat persetujuan parlemen. Dalam sistem parlementer, 

pemerintah yang berkuasa dapat membubarkan parlemen.10 Tetapi, 

menurut Heywood, parlemen atau majelis juga punya keunggulan karena 

memiliki kekuasaan tertinggi yakni kemampuan untuk membubarkan 

pemerintahan.  

																																																													
9 Ibid., hlm. 152-153. 
10 Lihat, antara lain: Douglas V. Verney. 1994. “Parliamentary Goverment and 
Presidential Government”, dalam Arend Lijphart (ed.), Parliamentary versus 
Presidential Government. New York: Oxford University Press, hlm. 32-33; dan Jimly 
Asshiddiqie. 1996. Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah 
Perbandingan Konstitusi  Berbagai Negara. Jakarta: UI Press, hlm. 65-80. 

131	
	

 Pemerintahan parlementer seringkali dikaitkan dengan problem 

dominasi eksekutif. Contoh di Inggris, di mana sebuah kombinasi dari 

disiplin partai yag ketat dan sistem elektoral disproporsional (sistem 

pluralis sederhana) memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan 

parlemen melalui sebuah mayoritas yang kuat dan kompak di Majelis 

Rendah. Ini mendorong Lord Hailsan (1976) untuk menyebut 

pemerintahan Inggris sebagai sebuah “kedikatatoran yang terpilih”. 

Ironisnya, karenanya, sistem-sistem parlementer mungkin menjadikan 

parlemen sekadar “warung-warung obrolan”, dan mungkin mereduksi 

para anggota mereka sebatas menjadi para “lobby fodder”.11 

 

 Sementara itu, dalam sistem presidensial terjadi pemisahan yang 

tegas antarlembaga kekuasaan, dan ini mendapat pengaruh kuat dari dalil-

dalil Mostesquieu. Secara formal antara parlemen dan eksekutif bersifat 

independen. Itulah, misalnya, yang terlihat dalam politik dan 

pemerintahan Amerika Serikat serta di banyak negara Amerika Latin. 

Tetapi, antara kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ada 

pemisahan yang tegas; sebutannya bisa presiden atau sebutan lainnya. 

Menteri-menteri kabinet yang diangkat oleh presiden tidak bertanggung 

kepada parlemen melainkan kepada presiden. Dalam sistem ini, jaringan 

kekuasaan yang checks and balances dapat berlangsung dengan baik. 

Kelebihan utama sistem presidensial adalah di mana dengan memisahkan 
																																																													
11 Lihat, Heywood. 2014. Op.cit., hlm. 549-550. 
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 Pemerintahan parlementer seringkali dikaitkan dengan problem 

dominasi eksekutif. Contoh di Inggris, di mana sebuah kombinasi dari 

disiplin partai yag ketat dan sistem elektoral disproporsional (sistem 

pluralis sederhana) memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan 

parlemen melalui sebuah mayoritas yang kuat dan kompak di Majelis 

Rendah. Ini mendorong Lord Hailsan (1976) untuk menyebut 

pemerintahan Inggris sebagai sebuah “kedikatatoran yang terpilih”. 

Ironisnya, karenanya, sistem-sistem parlementer mungkin menjadikan 

parlemen sekadar “warung-warung obrolan”, dan mungkin mereduksi 

para anggota mereka sebatas menjadi para “lobby fodder”.11 

 

 Sementara itu, dalam sistem presidensial terjadi pemisahan yang 

tegas antarlembaga kekuasaan, dan ini mendapat pengaruh kuat dari dalil-

dalil Mostesquieu. Secara formal antara parlemen dan eksekutif bersifat 

independen. Itulah, misalnya, yang terlihat dalam politik dan 

pemerintahan Amerika Serikat serta di banyak negara Amerika Latin. 

Tetapi, antara kepala negara dan kepala pemerintahan tidak ada 

pemisahan yang tegas; sebutannya bisa presiden atau sebutan lainnya. 

Menteri-menteri kabinet yang diangkat oleh presiden tidak bertanggung 

kepada parlemen melainkan kepada presiden. Dalam sistem ini, jaringan 

kekuasaan yang checks and balances dapat berlangsung dengan baik. 

Kelebihan utama sistem presidensial adalah di mana dengan memisahkan 
																																																													
11 Lihat, Heywood. 2014. Op.cit., hlm. 549-550. 
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kekuasaan parlemen dengan kekuasaan eksekutif dapat tercipta 

ketegangan-ketegangan internal yang membantu untuk melindungi hak-

hak dan kemerdekaan individual. Kelemahannya, sistem-sistem 

presidensial dapat menjadi tidak efektif dan tidak praktis karena mereka 

memberikan “ajakan untuk bersaing” kepada cabang-cabang eksekutif dan 

legislatif dari pemerintahan.12 

 Dalam kenyataan, tidak selalu praktiknya seperti itu. Muncul 

kemudian apa yang disebut “semipresidensial” atau disebut pula sistem 

persilangan, sebagaimana terjadi Perancis, misalnya, atau hal serupa 

terlihat di Finlandia. Dalam sistem ini terdapat sebuah “eksekutif ganda” 

di mana seorang presiden yang dipilih secara terpisah bekerja bersama 

dengan seorang perdana menteri dan kabinet yang diambil dari – dan 

bertanggung jawab kepada – Majelis Nasional. Berjalannya sistem ini 

bergantung pada sebuah keseimbangan yang sulit antara otoritas dan 

popularitas personal dari sang presiden, di satu sisi, dan kerumitan politik 

dari Majelis Nasional, di sisi lain. Sistem-sistem semipresidensial, pada 

dekade-dekade terakhir ini banyak diadopsi oleh negara-negara bekas 

komunis dengan praktik yang relatif beragam.13   

 
  

																																																													
12 Ibid., hlm. 553. 
13 Lihat, Ibid., hlm. 552. 
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 Bagaimana dengan Indonesia? Sebelum amandemen UUD 1945 oleh 

MPR hasil pemilu-pemilu era reformasi, sistem pemerintahan merupakan 

hasil konstruksi pemikiran yang mendalam oleh para perintis 

kemerdekaan di BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 

Mereka menyusun dan mengajukan apa yang disebut “Sistem Sendiri” 

yang demokratis dan diharapkan dapat menghilangkan kelemahan sistem 

presidensial (model Amerika Serikat) dan kelemahan model Westminster 

di Inggris. Istilah “Sistem Sendiri” digunakan para pendiri negara, ketika 

itu, karena “sistem campuran” (mixed system atau hybrid system),  

“sistem semipresidensial”, dan “sistem semiparlementer” belum terlalu 

dikenal atau mungkin belum muncul.14  

  Setelah amandemen UUD 1945, “Sistem Sendiri” berubah menjadi 

“Sistem Presidensial versi Indonesia”, dengan ciri-cici:  

• Lembaga pokok (main organ) berubah dari 6 (MPR, DPR, 

Kepresidenan, DPA, MA, dan BPK) menjadi 8 (MPR, DPR, DPD, 

Kepresidenan, MA, MK, Komisi Yudisial, dan BPK). 

• MPR diturunkan derajatnya dari lembaga tertinggi menjadi 

lembaga tinggi. 

• Lembaga perwakilan diubah dari unikameral menjadi bikameral 

yang sangat lemah (very weak becameralism), dalam arti semua 

kekuatan diletakkan di DPR, sementara kewenangan DPD juga 

sangat lemah. 

• “Badan legislatif” terdiri atas DPR dan DPD (sebelum amandemen 

“badan legislatif”) terdiri atas MPR dan DPR. 

• Kekuasaan membentuk UU ada di DPR. Tetapi, ketentuan itu 

dibatasi oleh pasal 20 ayat (2): “Setiap rancangan UU dibahas oleh 

DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama”. 

• Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dihapus.15  

																																																													
14 Lihat, A.B. Kusuma. 2011. Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” versus Sistem 
Presidensiel “Orde Reformasi”. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, hlm. 178-180. 
15 Ibid., hlm. 190-191. 
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14 Lihat, A.B. Kusuma. 2011. Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” versus Sistem 
Presidensiel “Orde Reformasi”. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, hlm. 178-180. 
15 Ibid., hlm. 190-191. 
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 Bagaimana dengan Indonesia? Sebelum amandemen UUD 1945 oleh 

MPR hasil pemilu-pemilu era reformasi, sistem pemerintahan merupakan 

hasil konstruksi pemikiran yang mendalam oleh para perintis 

kemerdekaan di BPUPK (Badan Penyelidik Usaha Persiapan 

Kemerdekaan) dan PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). 

Mereka menyusun dan mengajukan apa yang disebut “Sistem Sendiri” 
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lembaga tinggi. 

• Lembaga perwakilan diubah dari unikameral menjadi bikameral 

yang sangat lemah (very weak becameralism), dalam arti semua 

kekuatan diletakkan di DPR, sementara kewenangan DPD juga 

sangat lemah. 

• “Badan legislatif” terdiri atas DPR dan DPD (sebelum amandemen 

“badan legislatif”) terdiri atas MPR dan DPR. 

• Kekuasaan membentuk UU ada di DPR. Tetapi, ketentuan itu 

dibatasi oleh pasal 20 ayat (2): “Setiap rancangan UU dibahas oleh 
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14 Lihat, A.B. Kusuma. 2011. Sistem Pemerintahan “Pendiri Negara” versus Sistem 
Presidensiel “Orde Reformasi”. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, hlm. 178-180. 
15 Ibid., hlm. 190-191. 
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  Dalam Sistem Presidensial versi Indonesia itu menunjukkan bahwa 

parlemen (dalam hal ini DPR) memiliki kekuasaan, kewenangan, dan 

posisi politik yang sangat kuat.  

 

D.   Fungsi Pengawasan Parlemen 

 Parlemen sesungguhnya memiliki banyak fungsi, seperti: fungsi 

legislasi, perwakilan, pengawasan, rekrutmen politik, dan legitimasi. 

Legislasi seringkali dipandang sebagai fungsi utama dari parlemen, yang 

secara jelas diimplikasikan oleh klasifikasi umum mereka sebagai 

legislator. Parlemen juga memainkan peran sebagai perwakilan yang 

penting dalam menyediakan sebuah penghubung antara pemerintah dan 

rakyat. Di samping itu, parlemen pun berperan sebagai lembaga yang 

mengawasi kekuasaan eksekutif. Dalam konteks ini, parlemen terlihat 

benar sebagai badan-badan pengawas, yang peran utamanya adalah untuk 

menghasilkan akuntabilitas. Fungsi rekrutmen dari parlemen hadir dalam 

wujud sebagai saluran-saluran utama rekrutmen, menyediakan sebuah 

wadah bagi para politisi berbakat dari mana para pembuat keputusan 

terkemuka akan muncul. Terakhir, fungsi legitimasi dari parlemen di 

mana lembaga ini hadir untuk meningkatkan legitimasi dari sebuah rezim 

dengan mendorong publik untuk memandang sistem kekuasaan yang ada 

sebagai kekuasaan yang “absah”. Legitimasi sungguh penting. Itu 

sebabnya mengapa negara-negara otoritarian – atau bahkan totalitarian 

sekalipun – tetap memiliki parlemen, meskipun tidak memiliki 

independensi legislatif atau kekuasaan pembuatan kebijakan, dan itu 

untuk legitimasi. 16  

 Secara formal, fungsi parlemen yang disebutkan dalam Konstitusi 

(UUD 1945) dan UU MD3 adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan 

fungsi anggaran. Dalam praktik kekuasaan, selain ketiga fungsi tersebut, 

fungsi-fungsi yang lain dari parlemen (perwakilan, rekrutmen politik, dan 

legitimasi) menjadi kenyataan yang sulit dibantah. Dengan kata lain, 

parlemen melakukan semua fungsi-fungsi tersebut. Pembahasan dalam 

																																																													
16 Lihat, Heywood. 2014. Ibid., hlm. 553-560. 
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16 Lihat, Heywood. 2014. Ibid., hlm. 553-560. 
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  Dalam Sistem Presidensial versi Indonesia itu menunjukkan bahwa 

parlemen (dalam hal ini DPR) memiliki kekuasaan, kewenangan, dan 
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secara jelas diimplikasikan oleh klasifikasi umum mereka sebagai 

legislator. Parlemen juga memainkan peran sebagai perwakilan yang 
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 Secara formal, fungsi parlemen yang disebutkan dalam Konstitusi 

(UUD 1945) dan UU MD3 adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan 

fungsi anggaran. Dalam praktik kekuasaan, selain ketiga fungsi tersebut, 
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  Dalam Sistem Presidensial versi Indonesia itu menunjukkan bahwa 

parlemen (dalam hal ini DPR) memiliki kekuasaan, kewenangan, dan 

posisi politik yang sangat kuat.  

 

D.   Fungsi Pengawasan Parlemen 
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legislasi, perwakilan, pengawasan, rekrutmen politik, dan legitimasi. 

Legislasi seringkali dipandang sebagai fungsi utama dari parlemen, yang 

secara jelas diimplikasikan oleh klasifikasi umum mereka sebagai 

legislator. Parlemen juga memainkan peran sebagai perwakilan yang 

penting dalam menyediakan sebuah penghubung antara pemerintah dan 

rakyat. Di samping itu, parlemen pun berperan sebagai lembaga yang 

mengawasi kekuasaan eksekutif. Dalam konteks ini, parlemen terlihat 

benar sebagai badan-badan pengawas, yang peran utamanya adalah untuk 

menghasilkan akuntabilitas. Fungsi rekrutmen dari parlemen hadir dalam 

wujud sebagai saluran-saluran utama rekrutmen, menyediakan sebuah 

wadah bagi para politisi berbakat dari mana para pembuat keputusan 

terkemuka akan muncul. Terakhir, fungsi legitimasi dari parlemen di 

mana lembaga ini hadir untuk meningkatkan legitimasi dari sebuah rezim 

dengan mendorong publik untuk memandang sistem kekuasaan yang ada 

sebagai kekuasaan yang “absah”. Legitimasi sungguh penting. Itu 

sebabnya mengapa negara-negara otoritarian – atau bahkan totalitarian 

sekalipun – tetap memiliki parlemen, meskipun tidak memiliki 

independensi legislatif atau kekuasaan pembuatan kebijakan, dan itu 

untuk legitimasi. 16  

 Secara formal, fungsi parlemen yang disebutkan dalam Konstitusi 

(UUD 1945) dan UU MD3 adalah fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan 

fungsi anggaran. Dalam praktik kekuasaan, selain ketiga fungsi tersebut, 

fungsi-fungsi yang lain dari parlemen (perwakilan, rekrutmen politik, dan 

legitimasi) menjadi kenyataan yang sulit dibantah. Dengan kata lain, 

parlemen melakukan semua fungsi-fungsi tersebut. Pembahasan dalam 

																																																													
16 Lihat, Heywood. 2014. Ibid., hlm. 553-560. 
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Modul 3 ini, dibatasi pada soal fungsi pengawasan dari parlemen. (Fungsi 

legislasi dan fungsi anggaran dibahas dalam modul tersendiri). 

 

Makna, Objek,  dan Tujuan Pengawasan Perlemen 

Pengawasan parlemen dapat dimaknai sebagai fungsi parlemen 

(DPR dan DPD)  untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah 

(eksekutif) menyangkut pelaksanaan Undang-Undang dan Aanggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara.17 Pengawasan parlemen merupakan 

pengawasan politik, bukan pengawasan administrasi dan teknis. UU dan 

APBN dibentuk bersama oleh parlemen dan pemerintah, sehingga 

parlemen pada dasarnya juga ikut bertanggung jawab terhadap kedua 

produk politik tersebut. Wujud tanggung jawabnya adalah ikut mengawasi 

untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan UU dan 

APBN tersebut dengan baik. Di tingkat daerah, parlemen daerah (DPRD 

Provinsi dan Kabupaten/Kota) melakukan pengawasan  terhadap: [1]  

pelaksanaan  Peraturan Daerah  dan peraturan perundang-undangan 

lainnya; [2] Peraturan Kepala Daerah; [3] APBD; [4] kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah; 

dan [5] kerjasama internasional di daerah.18  

Fungsi pengawasan – termasuk fungsi-fungsi lainnya – dari 

parlemen berkaitan dan bertali-temali dengan hak-hak yang melekat pada 

parlemen baik sebagai lembaga maupun anggota, yakni: hak interpelasi, 

hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Apa hubungannya antara 

fungsi pengawasan dan hak-hak parlemen? Hak-hak tersebut menjadi 

salah satu mekanisme bagi parlemen untuk melakukan kontrol terhadap 

pemerintah. Menggunakan hak-hak yang melekat pada dirinya sekaligus 

sebagai bentuk dari pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Dengan 

kata lain, hak-hak tersebut menjadi media bagi parlemen untuk 

melakukan pengawasan. Bentuk lain dari pengawasan parlemen adalah 

																																																													
17 Lihat, UUD 1945, pasal 20A dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD, pasal 70 (selanjutnya disebut UU MD3). 
18 Lihat, UU No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal  42.   
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melakukan berbagai bentuk rapat baik dengan pemerintah dan badan 

hukum maupun dengan warga negara. 

 Objek yang menjadi fokus pengawasan parlemen terdiri atas tiga 

hal, yakni:  

• Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD.  

• Kebijakan pemerintah (dan pemerintah daerah).  

• Penerbitan peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-

undang maupun peraturan daerah.  

Lebih spesifik, untuk parlemen daerah (DPRD), fokus pengawasan 

APBD, meliputi: [1] rencana program (kegiatan); dan [2] pelaksanaan dari 

rencana program/kegiatan.  

 Lalu, untuk apa atau apa pentingnya pengawasan parlemen? 

Keutamaan pengawasan parlemen adalah untuk sebuah akuntabilitas 

politik. Ia berusaha mencegah dan menghindari terjadinya 

penyimpangan-peyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dalam 

pelaksanaan UU dan APBN/APBD. Melalui pengawasan (politik), 

parlemen hendak dan berusaha memastikan bahwa pelaksanaan UU dan 

realisasi APBN/APBD berjalan dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Dalam tatakelola negara dan praktik kekuasaan cenderung terjadi 

penyimpangan-penyimpangan. Lord Acton, misalnya, berteori bahwa 

kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan korup secara 

mutlak pula. Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt 

absolutely. Ada kecenderungan mengembang pada kekuasaan ini, 

menyebabkan bahwa masalah kekuasaan pada akhirnya merupakan 

masalah bagaimana mengekang, membatasi, dan mengawasi kekuasaan 

itu. Walau demikian, seorang satirist Romawi de Junenal bilang “sed quis 

custodiet ipsos custodes” (siapa yang akan mengawasi para pengawas).19 

Pemikir-pemikir klasik seperti Socrates (399 s.M.), Plato (427-347 

s.M.), Aristoteles (384-322 s.M.), dan Cicero (106-43 s.M.) banyak sekali 

berbicara soal penyimpangan dan ketidakpiawaian para pemimpin dalam 

																																																													
19 Lihat, F. Isjwara. 1999. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Putrabardin, hlm. 55. 
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Modul 3 ini, dibatasi pada soal fungsi pengawasan dari parlemen. (Fungsi 

legislasi dan fungsi anggaran dibahas dalam modul tersendiri). 

 

Makna, Objek,  dan Tujuan Pengawasan Perlemen 

Pengawasan parlemen dapat dimaknai sebagai fungsi parlemen 

(DPR dan DPD)  untuk melakukan kontrol terhadap pemerintah 

(eksekutif) menyangkut pelaksanaan Undang-Undang dan Aanggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara.17 Pengawasan parlemen merupakan 

pengawasan politik, bukan pengawasan administrasi dan teknis. UU dan 

APBN dibentuk bersama oleh parlemen dan pemerintah, sehingga 

parlemen pada dasarnya juga ikut bertanggung jawab terhadap kedua 

produk politik tersebut. Wujud tanggung jawabnya adalah ikut mengawasi 

untuk memastikan bahwa pemerintah benar-benar melaksanakan UU dan 

APBN tersebut dengan baik. Di tingkat daerah, parlemen daerah (DPRD 

Provinsi dan Kabupaten/Kota) melakukan pengawasan  terhadap: [1]  

pelaksanaan  Peraturan Daerah  dan peraturan perundang-undangan 

lainnya; [2] Peraturan Kepala Daerah; [3] APBD; [4] kebijakan 

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah; 

dan [5] kerjasama internasional di daerah.18  

Fungsi pengawasan – termasuk fungsi-fungsi lainnya – dari 

parlemen berkaitan dan bertali-temali dengan hak-hak yang melekat pada 

parlemen baik sebagai lembaga maupun anggota, yakni: hak interpelasi, 

hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Apa hubungannya antara 

fungsi pengawasan dan hak-hak parlemen? Hak-hak tersebut menjadi 

salah satu mekanisme bagi parlemen untuk melakukan kontrol terhadap 

pemerintah. Menggunakan hak-hak yang melekat pada dirinya sekaligus 

sebagai bentuk dari pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Dengan 

kata lain, hak-hak tersebut menjadi media bagi parlemen untuk 

melakukan pengawasan. Bentuk lain dari pengawasan parlemen adalah 

																																																													
17 Lihat, UUD 1945, pasal 20A dan UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan 
DPRD, pasal 70 (selanjutnya disebut UU MD3). 
18 Lihat, UU No.  32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal  42.   
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melakukan berbagai bentuk rapat baik dengan pemerintah dan badan 

hukum maupun dengan warga negara. 

 Objek yang menjadi fokus pengawasan parlemen terdiri atas tiga 

hal, yakni:  

• Pelaksanaan anggaran yang ditetapkan dalam APBN/APBD.  

• Kebijakan pemerintah (dan pemerintah daerah).  

• Penerbitan peraturan pelaksana yang diperintahkan oleh undang-

undang maupun peraturan daerah.  

Lebih spesifik, untuk parlemen daerah (DPRD), fokus pengawasan 

APBD, meliputi: [1] rencana program (kegiatan); dan [2] pelaksanaan dari 

rencana program/kegiatan.  

 Lalu, untuk apa atau apa pentingnya pengawasan parlemen? 

Keutamaan pengawasan parlemen adalah untuk sebuah akuntabilitas 

politik. Ia berusaha mencegah dan menghindari terjadinya 

penyimpangan-peyimpangan atau penyelewengan-penyelewengan dalam 

pelaksanaan UU dan APBN/APBD. Melalui pengawasan (politik), 

parlemen hendak dan berusaha memastikan bahwa pelaksanaan UU dan 

realisasi APBN/APBD berjalan dengan baik dan dapat 

dipertanggungjawabkan.  

Dalam tatakelola negara dan praktik kekuasaan cenderung terjadi 

penyimpangan-penyimpangan. Lord Acton, misalnya, berteori bahwa 

kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan absolut akan korup secara 

mutlak pula. Power tends to corrupt and absolute power tends to corrupt 

absolutely. Ada kecenderungan mengembang pada kekuasaan ini, 

menyebabkan bahwa masalah kekuasaan pada akhirnya merupakan 

masalah bagaimana mengekang, membatasi, dan mengawasi kekuasaan 

itu. Walau demikian, seorang satirist Romawi de Junenal bilang “sed quis 

custodiet ipsos custodes” (siapa yang akan mengawasi para pengawas).19 

Pemikir-pemikir klasik seperti Socrates (399 s.M.), Plato (427-347 

s.M.), Aristoteles (384-322 s.M.), dan Cicero (106-43 s.M.) banyak sekali 

berbicara soal penyimpangan dan ketidakpiawaian para pemimpin dalam 

																																																													
19 Lihat, F. Isjwara. 1999. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Putrabardin, hlm. 55. 
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19 Lihat, F. Isjwara. 1999. Pengantar Ilmu Politik. Bandung: Putrabardin, hlm. 55. 
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menjalankan mandat publik. Pelanggaran-pelanggaran sering dilakukan, 

dan  itu merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam 

konteks inilah pengawasan menjadi penting dan tidak bisa dianggap 

sepele dalam politik dan penyelenggaraan negara. Ilmuwan politik seperti 

Catliri bahkan secara tegas menyebut politik sebagai the act of control. 

 

Mekanisme dan Strategi Pengawasan Parlemen  

Sedikit disinggung di atas, pengawasan parlemen berkaitan dengan 

hak-hak parlemen (sebagai lembaga) seperti hak interpelasi, hak angket, 

dan menyatakan pendapat. Dalam konteks perorangan, anggota parlemen 

juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan 

pendapat, serta hak imunitas. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga 

parlemen dan oleh anggota parlemen. Dalam melakukan fungsi 

pengawasan, parlemen (DPR/DPD/DPRD) menggunakan alat-alat 

kelengkapan parlemen seperti komisi, badan, panitia khusus, panitia 

kerja. Sementara itu, berbagai bentuk rapat juga menjadi bagian dari 

mekanisme pengawasan parlemen. 

Di dalam UU MD3, pasal 98, disebutkan, tugas komisi di bidang 

pengawasan meliputi:  

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 

termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya;  

• Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang 

berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;  

• Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja 

pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan 

kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;  

• Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan  

• Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.  

Selanjutnya dikatakan: [a] komisi menentukan tindak-lanjut hasil 

pelaksanaan tugas komisi; [b] keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja 

komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR 
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dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah; [c] dalam hal 

pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban, 

komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak 

menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan; [d] DPR 

dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada 

pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan 

kewajiban; [e] dalam hal badan hukum atau warga negara tidak 

melaksanakan kewajiban, DPR dapat meminta kepada instansi yang 

berwenang untuk dikenai sanksi; [f] komisi membuat laporan kinerja pada 

akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum 

terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada 

masa keanggotaan berikutnya; dan [g] komisi menyusun rencana kerja 

dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang 

selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. 

Alat-alat kelengkapan parlemen serta penggunaan hak-hak yang 

melekat pada (anggota) parlemen, tentu memiliki mekanisme dan/atau 

prosedur kerja tersendiri dalam pelaksanaannya. Mekanisme tersebut 

sekaligus menjadi mekanisme atau prosedur bagi parlemen dalam 

melakukan pengawasan-pengawasan terhadap pemerintah. Penggunaan 

hak-hak perlemen – baik lembaga maupun anggota – sudah memiliki 

mekanisme yang jelas sebagaimana diatur di dalam UU MD3 serta tata 

tertib parlemen. 

Berikut dijelaskan mekanisme penggunaan hak interpelasi, hak 

angket, dan menyatakan pendapat sesuai yang ditetapkan di dalam UU 

MD3.20 Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada 

Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis 

serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Sementara hak angket adalah hak DPR untuk melakukan 

penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak 

																																																													
20 Lihat, UU MD3, pasal 79 s/d 216; dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib, pasal 165-183. 
		

Modul 3 : Parlemen & Fungsi Pengawasan dalam Perspektif Gender



156 157

137	
	

menjalankan mandat publik. Pelanggaran-pelanggaran sering dilakukan, 

dan  itu merupakan bentuk dari penyalahgunaan kekuasaan. Dalam 

konteks inilah pengawasan menjadi penting dan tidak bisa dianggap 

sepele dalam politik dan penyelenggaraan negara. Ilmuwan politik seperti 

Catliri bahkan secara tegas menyebut politik sebagai the act of control. 

 

Mekanisme dan Strategi Pengawasan Parlemen  

Sedikit disinggung di atas, pengawasan parlemen berkaitan dengan 

hak-hak parlemen (sebagai lembaga) seperti hak interpelasi, hak angket, 

dan menyatakan pendapat. Dalam konteks perorangan, anggota parlemen 

juga memiliki hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan 

pendapat, serta hak imunitas. Pengawasan dapat dilakukan oleh lembaga 

parlemen dan oleh anggota parlemen. Dalam melakukan fungsi 

pengawasan, parlemen (DPR/DPD/DPRD) menggunakan alat-alat 

kelengkapan parlemen seperti komisi, badan, panitia khusus, panitia 

kerja. Sementara itu, berbagai bentuk rapat juga menjadi bagian dari 

mekanisme pengawasan parlemen. 

Di dalam UU MD3, pasal 98, disebutkan, tugas komisi di bidang 

pengawasan meliputi:  

• Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, 

termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk 

dalam ruang lingkup tugasnya;  

• Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang 

berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;  

• Memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja 

pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan 

kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugasnya;  

• Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah; dan  

• Membahas dan menindaklanjuti usulan DPD.  

Selanjutnya dikatakan: [a] komisi menentukan tindak-lanjut hasil 

pelaksanaan tugas komisi; [b] keputusan dan/atau kesimpulan rapat kerja 

komisi atau rapat kerja gabungan komisi bersifat mengikat antara DPR 

138	
	

dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah; [c] dalam hal 

pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban, 
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hak-hak perlemen – baik lembaga maupun anggota – sudah memiliki 
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tertib parlemen. 
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angket, dan menyatakan pendapat sesuai yang ditetapkan di dalam UU 

MD3.20 Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada 
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serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Sementara hak angket adalah hak DPR untuk melakukan 

penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak 

																																																													
20 Lihat, UU MD3, pasal 79 s/d 216; dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib, pasal 165-183. 
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dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah; [c] dalam hal 

pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban, 

komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak 

menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan; [d] DPR 

dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada 

pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan 

kewajiban; [e] dalam hal badan hukum atau warga negara tidak 

melaksanakan kewajiban, DPR dapat meminta kepada instansi yang 

berwenang untuk dikenai sanksi; [f] komisi membuat laporan kinerja pada 

akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum 

terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada 
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melakukan pengawasan-pengawasan terhadap pemerintah. Penggunaan 

hak-hak perlemen – baik lembaga maupun anggota – sudah memiliki 

mekanisme yang jelas sebagaimana diatur di dalam UU MD3 serta tata 

tertib parlemen. 

Berikut dijelaskan mekanisme penggunaan hak interpelasi, hak 
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Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis 

serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Sementara hak angket adalah hak DPR untuk melakukan 

penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak 

																																																													
20 Lihat, UU MD3, pasal 79 s/d 216; dan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Tata Tertib, pasal 165-183. 
		

138	
	

dan Pemerintah serta wajib dilaksanakan oleh Pemerintah; [c] dalam hal 

pejabat negara dan pejabat pemerintah tidak melaksanakan kewajiban, 

komisi dapat mengusulkan penggunaan hak interpelasi, hak angket, hak 

menyatakan pendapat atau hak anggota mengajukan pertanyaan; [d] DPR 

dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi administratif kepada 

pejabat negara dan pejabat pemerintah yang tidak melaksanakan 

kewajiban; [e] dalam hal badan hukum atau warga negara tidak 

melaksanakan kewajiban, DPR dapat meminta kepada instansi yang 

berwenang untuk dikenai sanksi; [f] komisi membuat laporan kinerja pada 

akhir masa keanggotaan DPR, baik yang sudah maupun yang belum 

terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada 

masa keanggotaan berikutnya; dan [g] komisi menyusun rencana kerja 

dan anggaran untuk pelaksanaan tugasnya sesuai dengan kebutuhan yang 

selanjutnya disampaikan kepada Badan Urusan Rumah Tangga. 

Alat-alat kelengkapan parlemen serta penggunaan hak-hak yang 

melekat pada (anggota) parlemen, tentu memiliki mekanisme dan/atau 

prosedur kerja tersendiri dalam pelaksanaannya. Mekanisme tersebut 

sekaligus menjadi mekanisme atau prosedur bagi parlemen dalam 

melakukan pengawasan-pengawasan terhadap pemerintah. Penggunaan 

hak-hak perlemen – baik lembaga maupun anggota – sudah memiliki 

mekanisme yang jelas sebagaimana diatur di dalam UU MD3 serta tata 

tertib parlemen. 

Berikut dijelaskan mekanisme penggunaan hak interpelasi, hak 

angket, dan menyatakan pendapat sesuai yang ditetapkan di dalam UU 

MD3.20 Hak interpelasi adalah hak untuk meminta keterangan kepada 

Pemerintah mengenai kebijakan Pemerintah yang penting dan strategis 

serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Sementara hak angket adalah hak DPR untuk melakukan 

penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu UU dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak 
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luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan 

pendapat atas: [a] kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar 

biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; [b] tindak lanjut 

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau [c] dugaan bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik 

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. 

Penggunaan ketiga jenis hak tersebut memiliki tata cara atau 

mekanisme tersendiri yang sudah diatur di dalam UU dan tata tertib 

parlemen. Pada matriks berikut ditunjukkan mekanisme penggunaan hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 

 
Matriks 01. 

Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket, dan  
Hak Menyatakan Pendapat Parlemen 

 
 

Jenis Hak 
 

 

Mekanisme Penggunaan 

 
 
Hak Interpelasi 

o Diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang 

anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. 

o Pengusulan hak interpelasi disertai dokumen yang memuat 

paling sedikit: [a] materi kebijakan dan/atau pelaksanaan 

kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; 

dan [b] alasan permintaan keterangan.   

o Usul menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat 

persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih 

dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota DPR yang hadir. 

o Usul hak interpelasi disampaikan oleh pengusul kepada 

pimpinan DPR.  

o Usul hak interpelasi diumumkan oleh pimpinan DPR dalam 

rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.  

o Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna DPR atas 
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luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang 

diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan 

hak menyatakan pendapat adalah hak DPR untuk menyatakan 

pendapat atas: [a] kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar 

biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional; [b] tindak lanjut 

pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket; atau [c] dugaan bahwa 

Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik 

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak 

pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden 

dan/atau Wakil Presiden. 

Penggunaan ketiga jenis hak tersebut memiliki tata cara atau 

mekanisme tersendiri yang sudah diatur di dalam UU dan tata tertib 

parlemen. Pada matriks berikut ditunjukkan mekanisme penggunaan hak 

interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. 

 
Matriks 01. 

Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket, dan  
Hak Menyatakan Pendapat Parlemen 

 
 

Jenis Hak 
 

 

Mekanisme Penggunaan 

 
 
Hak Interpelasi 

o Diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang 

anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. 

o Pengusulan hak interpelasi disertai dokumen yang memuat 

paling sedikit: [a] materi kebijakan dan/atau pelaksanaan 

kebijakan Pemerintah yang akan dimintakan keterangan; 

dan [b] alasan permintaan keterangan.   

o Usul menjadi hak interpelasi DPR apabila mendapat 

persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih 

dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota DPR yang hadir. 

o Usul hak interpelasi disampaikan oleh pengusul kepada 

pimpinan DPR.  

o Usul hak interpelasi diumumkan oleh pimpinan DPR dalam 

rapat paripurna DPR dan dibagikan kepada semua anggota.  

o Badan Musyawarah menjadwalkan rapat paripurna DPR atas 
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usul interpelasi dan dapat memberikan kesempatan kepada 

pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul 

interpelasinya secara ringkas.  

o Selama usul hak interpelasi belum disetujui oleh rapat 

paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan 

dan menarik usulnya kembali.  

o Perubahan atau penarikan kembali usul harus 

ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan 

kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR 

membagikan kepada semua anggota. 

o Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi 

kurang dari jumlah harus diadakan penambahan penanda 

tangan sehingga jumlahnya mencukupi.  

o Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak 

interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang 

telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat 

terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi ketua 

rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri 

tersebut dan            acara rapat paripurna DPR untuk itu 

dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda 

tangan mencukupi. 

o Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR 

terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul 

hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada 

lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR 

mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap 

dapat dilanjutkan.  

o Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah 

penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul 

tersebut menjadi gugur.   

o Dalam hal rapat paripurna DPR menyetujui usul interpelasi 

sebagai hak interpelasi DPR, Presiden atau pimpinan 

lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis 

terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna DPR 

berikutnya.   

o Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan 

penjelasan tertulis, Presiden menugasi menteri/pejabat 

terkait untuk mewakilinya.   

o DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan 
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usul interpelasi dan dapat memberikan kesempatan kepada 

pengusul untuk memberikan penjelasaan atas usul 

interpelasinya secara ringkas.  

o Selama usul hak interpelasi belum disetujui oleh rapat 

paripurna DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan 

dan menarik usulnya kembali.  

o Perubahan atau penarikan kembali usul harus 

ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan 

kepada pimpinan DPR secara tertulis dan pimpinan DPR 

membagikan kepada semua anggota. 

o Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak interpelasi 

kurang dari jumlah harus diadakan penambahan penanda 

tangan sehingga jumlahnya mencukupi.  

o Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak 

interpelasi sebelum dan pada saat rapat paripurna DPR yang 

telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat 

terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi ketua 

rapat paripurna DPR mengumumkan pengunduran diri 

tersebut dan            acara rapat paripurna DPR untuk itu 

dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah penanda 

tangan mencukupi. 

o Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR 

terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul 

hak interpelasi dengan membubuhkan tanda tangan pada 

lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR 

mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap 

dapat dilanjutkan.  

o Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah 

penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul 

tersebut menjadi gugur.   

o Dalam hal rapat paripurna DPR menyetujui usul interpelasi 

sebagai hak interpelasi DPR, Presiden atau pimpinan 

lembaga dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis 

terhadap materi interpelasi dalam rapat paripurna DPR 

berikutnya.   

o Apabila Presiden tidak dapat hadir untuk memberikan 

penjelasan tertulis, Presiden menugasi menteri/pejabat 

terkait untuk mewakilinya.   

o DPR memutuskan menerima atau menolak penjelasan 

141	
	

Presiden atau pimpinan lembaga  

o Dalam hal DPR menerima penjelasan Presiden atau 

pimpinan lembaga, usul hak interpelasi dinyatakan selesai 

dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan 

kembali.  

o Dalam hal DPR menolak penjelasan Presiden atau pimpinan 

lembaga, DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya.   

o Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan 

Presiden atau pimpinan lembaga harus mendapat 

persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih 

dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota DPR yang hadir. 

 
Hak Angket 

• Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) 

orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.  

• Pengusulan hak angket disertai dengan  dokumen yang 

memuat paling sedikit: [a] materi kebijakan dan/atau 

pelaksanaan undang- undang yang akan diselidiki; dan [b] 

alasan penyelidikan.  

• Usul menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan 

dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu 

per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan 

persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 

DPR yang hadir. 

• Usul hak angket disampaikan oleh pengusul kepada 

pimpinan DPR.  

• Usul diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna 

DPR dan dibagikan kepada semua anggota.  

• Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat 

paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan 

kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan 

atas usul hak angket secara ringkas.  

• Selama usul hak angket belum disetujui oleh rapat paripurna 

DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik 

usulnya kembali.  

• Perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani 

oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan 

DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikannya 
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Presiden atau pimpinan lembaga  

o Dalam hal DPR menerima penjelasan Presiden atau 

pimpinan lembaga, usul hak interpelasi dinyatakan selesai 

dan materi interpelasi tersebut tidak dapat diusulkan 

kembali.  

o Dalam hal DPR menolak penjelasan Presiden atau pimpinan 

lembaga, DPR dapat menggunakan hak DPR lainnya.   

o Keputusan untuk menerima atau menolak penjelasan 

Presiden atau pimpinan lembaga harus mendapat 

persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih 

dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota DPR yang hadir. 

 
Hak Angket 

• Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) 

orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi.  

• Pengusulan hak angket disertai dengan  dokumen yang 

memuat paling sedikit: [a] materi kebijakan dan/atau 

pelaksanaan undang- undang yang akan diselidiki; dan [b] 

alasan penyelidikan.  

• Usul menjadi hak angket DPR apabila mendapat persetujuan 

dari rapat paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu 

per dua) jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan 

persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 

DPR yang hadir. 

• Usul hak angket disampaikan oleh pengusul kepada 

pimpinan DPR.  

• Usul diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna 

DPR dan dibagikan kepada semua anggota.  

• Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat 

paripurna DPR atas usul hak angket dan dapat memberikan 

kesempatan kepada pengusul untuk memberikan penjelasan 

atas usul hak angket secara ringkas.  

• Selama usul hak angket belum disetujui oleh rapat paripurna 

DPR, pengusul berhak mengadakan perubahan dan menarik 

usulnya kembali.  

• Perubahan atau penarikan kembali harus ditandatangani 

oleh semua pengusul dan disampaikan kepada pimpinan 

DPR secara tertulis dan pimpinan DPR membagikannya 
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kepada semua anggota.  

• Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang 

belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari 

jumlah, harus diadakan penambahan penanda tangan 

sehingga jumlahnya mencukupi.  

• Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak 

angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah 

dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat 

terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi, ketua 

rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut 

dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau 

dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi. 

• Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR 

terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul 

angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar 

pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut 

dan rapat paripurna DPR tetap dapat dilanjutkan.  

• Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah 

penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul 

tersebut menjadi gugur.   

• DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. 

• Dalam hal DPR menerima usul hak angket, DPR membentuk 

panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang 

keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.  

• Dalam hal DPR menolak usul hak angket, usul tersebut tidak 

dapat diajukan kembali.    

• Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan 

diumumkan dalam Berita Negara.  

• Keputusan DPR mencakup juga penentuan biaya panitia 

angket.  

• Keputusan DPR disampaikan kepada Presiden.   

• Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia 

angket. 

• Panitia angket, dalam melakukan penyelidikan, selain 

meminta keterangan dari Pemerintah, dapat meminta 

keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau 

pihak terkait lainnya.   

• Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat 
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kepada semua anggota.  

• Dalam hal jumlah penanda tangan usul hak angket yang 

belum memasuki pembicaraan tingkat I menjadi kurang dari 

jumlah, harus diadakan penambahan penanda tangan 

sehingga jumlahnya mencukupi.  

• Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak 

angket sebelum dan pada saat rapat paripurna yang telah 

dijadwalkan oleh Badan Musyawarah, yang berakibat 

terhadap jumlah penanda tangan tidak mencukupi, ketua 

rapat paripurna mengumumkan pengunduran diri tersebut 

dan acara rapat paripurna untuk itu dapat ditunda dan/atau 

dilanjutkan setelah jumlah penanda tangan mencukupi. 

• Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR 

terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul 

angket dengan membubuhkan tanda tangan pada lembar 

pengusul, ketua rapat paripurna mengumumkan hal tersebut 

dan rapat paripurna DPR tetap dapat dilanjutkan.  

• Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah 

penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul 

tersebut menjadi gugur.   

• DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak angket. 

• Dalam hal DPR menerima usul hak angket, DPR membentuk 

panitia khusus yang dinamakan panitia angket yang 

keanggotaannya terdiri atas semua unsur fraksi DPR.  

• Dalam hal DPR menolak usul hak angket, usul tersebut tidak 

dapat diajukan kembali.    

• Panitia angket ditetapkan dengan keputusan DPR dan 

diumumkan dalam Berita Negara.  

• Keputusan DPR mencakup juga penentuan biaya panitia 

angket.  

• Keputusan DPR disampaikan kepada Presiden.   

• Ketentuan mengenai panitia khusus berlaku bagi panitia 

angket. 

• Panitia angket, dalam melakukan penyelidikan, selain 

meminta keterangan dari Pemerintah, dapat meminta 

keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan/atau 

pihak terkait lainnya.   

• Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket dapat 
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memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai 

keterangan.  

• Warga negara Indonesia dan/atau orang asing wajib 

memenuhi panggilan panitia angket.    

• Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing 

tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali 

berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat 

memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  

• Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan 

atas permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

• Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dibebankan pada anggaran DPR.   

• Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak 

meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, 

atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. 

• Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat 

pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat meminta 

secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan 

menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal 

pelaksanaannya.  

• Pihak wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk 

menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang 

diperlukan kepada panitia khusus. 

• Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat 

ketidakhadiran pihak karena suatu alasan yang sah.  

• Dalam hal pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau 

menolak hadir, panitia khusus dapat meminta satu kali lagi 

kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.  

• Dalam hal pihak tidak memenuhi permintaan kehadiran 

yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang 

bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus.  

• Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang 

sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima 

belas) hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan 
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memanggil warga negara Indonesia dan/atau orang asing 

yang bertempat tinggal di Indonesia untuk dimintai 

keterangan.  

• Warga negara Indonesia dan/atau orang asing wajib 

memenuhi panggilan panitia angket.    

• Dalam hal warga negara Indonesia dan/atau orang asing 

tidak memenuhi panggilan setelah dipanggil 3 (tiga) kali 

berturut-turut tanpa alasan yang sah, panitia angket dapat 

memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia.  

• Bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia didasarkan 

atas permintaan pimpinan DPR kepada kepala Kepolisian 

Negara Republik Indonesia.  

• Pendanaan untuk pelaksanaan bantuan Kepolisian Negara 

Republik Indonesia dibebankan pada anggaran DPR.   

• Dalam melaksanakan hak angket, panitia khusus berhak 

meminta pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, 

atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan. 

• Panitia khusus meminta kehadiran pejabat negara, pejabat 

pemerintah, badan hukum, atau warga masyarakat meminta 

secara tertulis dalam jangka waktu yang cukup dengan 

menyebutkan maksud permintaan tersebut dan jadwal 

pelaksanaannya.  

• Pihak wajib hadir untuk memberikan keterangan, termasuk 

menunjukkan dan/atau menyerahkan segala dokumen yang 

diperlukan kepada panitia khusus. 

• Panitia khusus dapat menunda pelaksanaan rapat akibat 

ketidakhadiran pihak karena suatu alasan yang sah.  

• Dalam hal pihak tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau 

menolak hadir, panitia khusus dapat meminta satu kali lagi 

kehadiran yang bersangkutan pada jadwal yang ditentukan.  

• Dalam hal pihak tidak memenuhi permintaan kehadiran 

yang kedua tanpa alasan yang sah atau menolak hadir, yang 

bersangkutan dikenai panggilan paksa oleh Kepolisian 

Negara Republik Indonesia atas permintaan panitia khusus.  

• Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang 

sah, yang bersangkutan dapat disandera paling lama 15 (lima 

belas) hari oleh aparat yang berwajib, sesuai dengan 

	
	

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

• Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) Hari 

sejak dibentuknya panitia angket.   

• Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap 

laporan panita angket.   

• Setelah menyelesaikan tugasnya, panitia angket 

menyampaikan laporan dalam rapat paripurna DPR dan 

selanjutnya laporan tersebut dibagikan kepada semua 

anggota.  

• Pengambilan keputusan tentang laporan panitia angket 

didahului dengan laporan hasil panitia angket dan pendapat 

akhir fraksi.   

• Apabila rapat paripurna DPR memutuskan bahwa 

pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, 

dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara bertentangan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan, DPR dapat menggunakan 

hak  menyatakan pendapat.   

• Apabila rapat paripurna DPR memutuskan bahwa 

pelaksanaan suatu undang-undang dan/atau kebijakan 

Pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, 

dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara tidak bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, usul hak angket 

dinyatakan selesai dan materi angket tersebut tidak dapat 

diajukan kembali.  

• Keputusan DPR harus mendapatkan persetujuan dari rapat 

paripurna DPR yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) 

jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan 

persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 

DPR yang hadir. 

• Keputusan disampaikan oleh pimpinan DPR kepada 

Presiden paling lama 7 (tujuh) Hari sejak keputusan diambil 

dalam rapat paripurna DPR.   

• DPR dapat menind aklanjuti keputusan sesuai dengan 

kewenangan DPR menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan.  
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Hak Menyatakan  
Pendapat 

o Hak menyatakan pendapat diusulkan oleh paling sedikit 25 

(dua puluh lima) orang anggota DPR.  

o Pengusulan hak menyatakan pendapat disertai dengan 

dokumen yang memuat paling sedikit: [a] materi dan alasan 

pengajuan usul pernyataan pendapat; [b] materi hasil 

pelaksanaan hak interpelasi atau hak angket; atau [c] materi 

dan bukti yang sah atas dugaan adanya tindakan materi dan 

bukti yang sah atas dugaan tidak dipenuhinya syarat sebagai 

Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

o Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila 

mendapatkan persetujuan dari rapat paripurna DPR yang 

dihadiri paling sedikit  2/3  (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR 

yang hadir.   

o Usul hak menyatakan pendapat disampaikan oleh pengusul 

kepada pimpinan DPR. 

o Usul diumumkan oleh pimpinan DPR dalam rapat paripurna 

DPR dan dibagikan kepada semua anggota DPR.  

o Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat 

paripurna DPR atas usul menyatakan pendapat dan dapat 

memberikan kesempatan kepada pengusul untuk 

memberikan penjelasaan atas usul menyatakan pendapatnya 

secara ringkas.  

o Selama usul hak menyatakan pendapat belum disetujui oleh 

rapat paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan 

perubahan dan menarik usulnya kembali.  

o Perubahan atau penarikan kembali usulan harus 

ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan 

kepada pimpinan DPR secara tertulis dan dibagikan kepada 

semua anggota DPR.  

o Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan 

pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I 

menjadi kurang dari jumlah, harus diadakan penambahan 
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dihadiri paling sedikit  2/3  (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPR 

yang hadir.   

o Usul hak menyatakan pendapat disampaikan oleh pengusul 

kepada pimpinan DPR. 
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DPR dan dibagikan kepada semua anggota DPR.  

o Badan Musyawarah membahas dan menjadwalkan rapat 

paripurna DPR atas usul menyatakan pendapat dan dapat 

memberikan kesempatan kepada pengusul untuk 

memberikan penjelasaan atas usul menyatakan pendapatnya 

secara ringkas.  

o Selama usul hak menyatakan pendapat belum disetujui oleh 

rapat paripurna DPR, pengusul dapat mengadakan 

perubahan dan menarik usulnya kembali.  

o Perubahan atau penarikan kembali usulan harus 

ditandatangani oleh semua pengusul dan disampaikan 

kepada pimpinan DPR secara tertulis dan dibagikan kepada 

semua anggota DPR.  

o Dalam hal jumlah penanda tangan usul menyatakan 

pendapat yang belum memasuki pembicaraan tingkat I 

menjadi kurang dari jumlah, harus diadakan penambahan 
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penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

o Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak 

menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat 

paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan 

Musyawarah, yang berakibat jumlah penanda tangan tidak 

mencukupi, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan 

pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk 

itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah 

penanda tangan mencukupi.  

o Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR 

terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul 

hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tanda 

tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR 

mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap 

dapat dilanjutkan.  

o Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah 

penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul 

tersebut menjadi gugur.    

o DPR memutuskan menerima atau menolak usul hak 

menyatakan pendapat  

o Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat, 

DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua 

unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR. 

o Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat, 

usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. 

o Panitia khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 

dibentuknya panitia khusus.   

o Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap 

laporan panitia khusus.    

o Dalam hal rapat paripurna DPR memutuskan menerima 

laporan panitia khusus terhadap materi, DPR menyatakan 

pendapatnya kepada Pemerintah.  

o Dalam hal rapat paripurna DPR memutuskan menerima 

laporan panitia khusus yang menyatakan bahwa Presiden 

dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum 

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 

Modul 3 : Parlemen & Fungsi Pengawasan dalam Perspektif Gender



166 167

146	
	

penanda tangan sehingga jumlahnya mencukupi. 

o Dalam hal terjadi pengunduran diri penanda tangan usul hak 

menyatakan pendapat sebelum dan pada saat rapat 

paripurna DPR yang telah dijadwalkan oleh Badan 

Musyawarah, yang berakibat jumlah penanda tangan tidak 

mencukupi, ketua rapat paripurna DPR mengumumkan 

pengunduran diri tersebut dan acara rapat paripurna untuk 

itu dapat ditunda dan/atau dilanjutkan setelah jumlah 

penanda tangan mencukupi.  

o Apabila sebelum dan/atau pada saat rapat paripurna DPR 

terdapat anggota yang menyatakan ikut sebagai pengusul 

hak menyatakan pendapat dengan membubuhkan tanda 

tangan pada lembar pengusul, ketua rapat paripurna DPR 

mengumumkan hal tersebut dan rapat paripurna DPR tetap 

dapat dilanjutkan.  

o Apabila sampai 2 (dua) kali masa persidangan jumlah 

penanda tangan yang dimaksud tidak terpenuhi, usul 

tersebut menjadi gugur.    
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menyatakan pendapat  

o Dalam hal DPR menerima usul hak menyatakan pendapat, 

DPR membentuk panitia khusus yang terdiri atas semua 

unsur fraksi DPR dengan keputusan DPR. 

o Dalam hal DPR menolak usul hak menyatakan pendapat, 

usul tersebut tidak dapat diajukan kembali. 

o Panitia khusus melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPR paling lama 60 (enam puluh) hari sejak 

dibentuknya panitia khusus.   

o Rapat paripurna DPR mengambil keputusan terhadap 

laporan panitia khusus.    
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laporan panitia khusus terhadap materi, DPR menyatakan 
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berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, 

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, ataupun 

tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil 
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Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak 

menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

mendapatkan putusan.  

o Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia 

khusus terhadap materi, hak menyatakan pendapat tersebut 

dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.  

o Keputusan harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna 

DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan 

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPR yang hadir.  

o Keputusan DPR mengenai usul menyatakan pendapat 

disampaikan kepada Presiden. 

o Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 

pendapat DPR terbukti, DPR menyelenggarakan rapat 

paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden kepada MPR.  

o Dalam hal Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa 

pendapat DPR tidak terbukti, usul pemberhentian Presiden 

dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilanjutkan. 

   

  

Selain ketiga hak tersebut, terdapat hak perorangan (anggota) yang 

juga berkorelasi dengan fungsi pengawasan parlemen, yakni hak 

mengajukan pertanyaan, serta hak menyampaikan usul dan pendapat.21 

Mekanisme penggunaan kedua hak anggota tersebut dijelaskan dalam 

matriks berikut. 
 

Matriks 02. 
Mekanisme Penggunaan Hak Mengajukan Pertanyaan,  

serta Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Anggota Parlemen 
 

 

Jenis Hak 
Anggota 

 

 

Mekanisme Penggunaan 

 
Hak Mengajukan 
Pertanyaan 

• Dalam hal pertanyaan diajukan kepada Presiden, 

pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan 

jelas serta disampaikan kepada pimpinan DPR.   

																																																													
21 Lihat, UU MD3, pasal 218. 
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Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak 

menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

mendapatkan putusan.  

o Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia 
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matriks berikut. 
 

Matriks 02
Hak Mengajukan Pertanyaan, 

serta Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Anggota Parlemen 
 

 

Jenis Hak 
Anggota 

 

 

Mekanisme Penggunaan 

 
Hak Mengajukan 
Pertanyaan 

• Dalam hal pertanyaan diajukan kepada Presiden, 

pertanyaan tersebut disusun secara tertulis, singkat, dan 

jelas serta disampaikan kepada pimpinan DPR.   

																																																													
21 Lihat, UU MD3, pasal 218. 

147	
	

Presiden, DPR menyampaikan keputusan tentang hak 

menyatakan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi untuk 

mendapatkan putusan.  

o Dalam hal rapat paripurna DPR menolak laporan panitia 

khusus terhadap materi, hak menyatakan pendapat tersebut 

dinyatakan selesai dan tidak dapat diajukan kembali.  

o Keputusan harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna 

DPR yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari 

jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan 

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPR yang hadir.  
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disampaikan kepada Presiden. 
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• Apabila diperlukan, pimpinan DPR dapat meminta 

penjelasan kepada anggota DPR yang mengajukan 

pertanyaan.   

• Pimpinan DPR meneruskan pertanyaan kepada Presiden, 

pimpinan lembaga negara, atau badan hukum  dan 

meminta agar Presiden, pimpinan lembaga negara, atau 

badan hukum  memberikan jawaban.   

• Pertanyaan dapat bersifat tertutup atau terbuka.  

• Pimpinan DPR tidak dapat mengumumkan pertanyaan 

yang bersifat tertutup.   

• Pimpinan DPR dapat mengumumkan pertanyaan yang 

bersifat terbuka.   

• Jawaban atas pertanyaan anggota DPR disampaikan secara 

tertulis oleh Presiden, pimpinan lembaga negara, atau 

badan hukum dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga 

puluh) hari sejak pertanyaan diterima oleh Presiden, 

pimpinan lembaga negara, atau badan hukum. 

• Penyampaian jawaban oleh Presiden dapat diwakilkan 

kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.   

 
Hak Menyampaikan 
Usul dan Pendapat 

o Tata cara penyampaian usul dan pendapat dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan mengenai hak mengajukan 

pertanyaan.  

o Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian 

usul dan pendapat diatur dalam  peraturan DPR tentang 

tata tertib.   

o Dalam menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat, 

anggota mendaftar pada ketua rapat.  

o Hak menyampaikan usul dan pendapat dalam rapat 

diberikan terlebih dahulu kepada anggota yang datang 

lebih awal.  

o Usul dan pendapat, dapat diajukan secara lisan dan/atau 

tertulis, singkat, dan jelas kepada ketua rapat.  

o Apabila diperlukan, ketua rapat dapat meminta anggota 

yang menyampaikan usul dan pendapat untuk 

memperjelas usul dan pendapatnya. 
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Ketika anggota menemukan keadaan atau kondisi – yang secara 

politik – mengharuskan digunakannya hak kedua hak tersebut, tentu tidak 

perlu risau dan merasa takut dengan konsekuensi atau dampak terhadap 

dirinya. Sebab, setiap anggota parlemen dijamin hak imunitasnya. Artinya, 

anggota parlemen tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena 

pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik 

secara lisan maupun tertulis di dalam rapat parlemen ataupun di luar 

rapat parlemen yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas 

parlemen. 

Di dalam UU MD322 dikatakan, anggota parlemen tidak dapat 

dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam 

rapat parlemen ataupun di luar rapat parlemen yang semata-mata karena 

hak dan kewenangan konstitusional parlemen dan/atau anggota parlemen. 

Anggota parlemen tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, 

pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik di dalam rapat 

DPR maupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta 

wewenang dan tugas DPR. Namun, ketentuan tersebut tidak berlaku 

dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah 

disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang 

dinyatakan sebagai rahasia negara menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Selanjutnya, di dalam UU MD3 juga disebutkan bahwa 

pemanggilan dan permintaan keterangan kepada anggota parlemen yang 

diduga melakukan tindak pidana sehubungan dengan pelaksanaan tugas 

harus mendapatkan persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan 

Dewan. Mahkamah Kehormatan Dewan harus memproses dan 

memberikan putusan atas surat pemohonan tersebut dalam jangka waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan 

persetujuan pemanggilan keterangan tersebut. Dalam hal Mahkamah 

Kehormatan Dewan memutuskan tidak memberikan persetujuan atas 
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pemanggilan angggota parlemen, surat pemanggilan tidak memiliki 

kekuatan hukum/batal demi hukum. 

Dalam konteks teknis administratif, UU MD3 mengatur hak-hak 

anggota parlemen demikian: 23  

• Setiap anggota parlemen berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan 

memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah 

pemilihan.  

• Untuk melaksanakan hak tersebut, anggota DPR berhak 

mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

• Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, 

kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait 

bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 

30 (tiga puluh) hari setelah undang-undang tentang APBN atau 

undang-undang tentang APBNP ditetapkan di paripurna DPR.  

• Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh publik.   

• Anggota DPR dapat meminta pihak terkait untuk menindaklanjuti 

hasil pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut.  

• Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib 

menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut  

kepada anggota DPR. 

Secara khusus hendak dikemukakan mengenai fungsi pengawasan 

yang melekat pada Dewan Perwakilan Daerah.24 DPD melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.  Fungsi 

tersebut dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah. 

DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan 
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penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-

undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dalam menjalankan tugas 

pengawasan, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah 

daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.  

Box 01 
Meningkatkan Alokasi Anggaran Program  

Pemberdayaan Perempuan 
 

Alokasi dana untuk program-program pemerintah yang bersifat income generating perlu 
dikurangi, jika dapat dihilangkan. Prioritas anggaran perlu lebih diarahkan pada program-
program yang menunjang peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Setiap institusi 
pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga donor internasional yang 
mempunyai prioritas tinggi terhadap kesetaraan gender.  

Di era otonomi daerah, seperti sekarang ini, pemerintah daerah disarankan 
menganggarkan sejumlah dana untuk kepentingan gender. Kini masih banyak pemda yang 
sama sekali tidak menganggarkan APDB-nya untuk gender. Gender budgeting ini tidak ada 
kaitannya dengan gender perempuan melainkan untuk program-program riil agar kehidupan 
keluarga bisa lebih baik dan sejahtera. Selama ini di daerah-daerah gender budgeting tidak 
menjadi prioritas. Malah pemda kebingungan kalau sudah bicara tentang gender. Dianggapnya 
gender budgeting itu adalah anggaran untuk para perempuan. Padahal, gender budgeting 
adalah anggaran yang digunakan dengan memperhatikan dimensi strategis di bidang sosial 
untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan tidak mengklasifikasikan antara 
laki-laki dan perempuan. Anggaran itu difokuskan untuk program-program yang bisa 
menjadikan kehidupan keluarga dan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.  

Gender budgets, ‘anggaran yang sensitif gender’, atau ‘anggaran perempuan (women’s 
budget)’ merujuk pada berbagai alat dan proses, yang: [i] menilai penggunaan anggaran dalam 
artian perbedaan dampak bagi kelompok perempuan dan laki-laki pada segala usia; dan [ii] 
memungkinkan untuk perencanaan, implementasi atau peninjauan program aksi yang spesifik 
gender.  

Gender budgets atau anggaran perempuan bukanlah anggaran yang terpisah untuk 
perempuan. Sebuah anggaran yang peka gender akan menerjemahkan hukum, kebijakan dan 
komitmen program menuju kesetaraan gender kedalam komitmen anggaran baik dalam alokasi 
keseluruhan maupun untuk memungkinkan penyelenggaraan aksi yang spesifik gender, 
misalnya untuk menerapkan peraturan yang non-diskriminatif atau peluang yang setara.  

Gender budgeting meliputi: memisahkan, berdasarkan jenis kelamin, dampak dari 
pengeluaran-pengeluaran utama pada semua sektor dan pada layanan; merencanakan dan 
mengimplementasikan atau meninjau alokasi-alokasi yang spesifik gender misalnya kebijakan 
mengenai peluang yang sama dan alokasi-alokasi dalam layanan pemerintah atau program-
program khusus untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki atau lelaki dewasa untuk 
mengatasi ketidaksetaraan.  

Sedangkan gender audits adalah peninjauan atau penilaian atas kinerja organisasi dalam 
meningkatkan kesetaraan gender. Sebuah audit gender memfasilitasi pembelajaran 
kelembagaan di tingkat individual, unit kerja dan kelembagaan tentang bagaimana 
mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender secara efektif dalam kebijakan, 
program dan struktur sebuah organisasi.   

Anggaran dapat dikatakan responsif gender bila memiliki empat ciri: [i] menekankan pada 
prioritas ulang (dalam anggaran yang berimbang untuk peran gender); [ii] mengubah orientasi 
anggaran yang netral gender menjadi yang responsif gender; [iii] memfokuskan penggunaan 
dana yang memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki; dan [iv] adanya 
partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan 
anggaran. (Yayan Sakti Suryandaru, FISIP Unair, 2009). 
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pemanggilan angggota parlemen, surat pemanggilan tidak memiliki 

kekuatan hukum/batal demi hukum. 

Dalam konteks teknis administratif, UU MD3 mengatur hak-hak 

anggota parlemen demikian: 23  

• Setiap anggota parlemen berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan 

memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah 

pemilihan.  

• Untuk melaksanakan hak tersebut, anggota DPR berhak 

mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan pendampingan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

• Sebagai bahan dalam melakukan fungsi pengawasan, 

kementerian/lembaga wajib menyerahkan kepada komisi terkait 

bahan tertulis mengenai jenis belanja dan kegiatan paling lambat 

30 (tiga puluh) hari setelah undang-undang tentang APBN atau 

undang-undang tentang APBNP ditetapkan di paripurna DPR.  

• Jenis belanja dan kegiatan yang diserahkan ke komisi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) dapat diakses oleh publik.   

• Anggota DPR dapat meminta pihak terkait untuk menindaklanjuti 

hasil pengawasan yang dilakukan oleh anggota DPR tersebut.  

• Pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib 

menindaklanjutinya dan menyampaikan hasil tindak lanjut tersebut  

kepada anggota DPR. 

Secara khusus hendak dikemukakan mengenai fungsi pengawasan 

yang melekat pada Dewan Perwakilan Daerah.24 DPD melakukan 

pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, 

pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat 

dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi 

lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.  Fungsi 

tersebut dijalankan dalam kerangka perwakilan daerah. 

DPD menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-

undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan 
																																																													
23 Lihat, ibid., pasal 227. 
24 Lihat, ibid., pasal 248 dan 249. 
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penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-

undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dalam menjalankan tugas 

pengawasan, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah 

daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.  

Box 01 
Meningkatkan Alokasi Anggaran Program  

Pemberdayaan Perempuan 
 

Alokasi dana untuk program-program pemerintah yang bersifat income generating perlu 
dikurangi, jika dapat dihilangkan. Prioritas anggaran perlu lebih diarahkan pada program-
program yang menunjang peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Setiap institusi 
pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga donor internasional yang 
mempunyai prioritas tinggi terhadap kesetaraan gender.  

Di era otonomi daerah, seperti sekarang ini, pemerintah daerah disarankan 
menganggarkan sejumlah dana untuk kepentingan gender. Kini masih banyak pemda yang 
sama sekali tidak menganggarkan APDB-nya untuk gender. Gender budgeting ini tidak ada 
kaitannya dengan gender perempuan melainkan untuk program-program riil agar kehidupan 
keluarga bisa lebih baik dan sejahtera. Selama ini di daerah-daerah gender budgeting tidak 
menjadi prioritas. Malah pemda kebingungan kalau sudah bicara tentang gender. Dianggapnya 
gender budgeting itu adalah anggaran untuk para perempuan. Padahal, gender budgeting 
adalah anggaran yang digunakan dengan memperhatikan dimensi strategis di bidang sosial 
untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan tidak mengklasifikasikan antara 
laki-laki dan perempuan. Anggaran itu difokuskan untuk program-program yang bisa 
menjadikan kehidupan keluarga dan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.  

Gender budgets, ‘anggaran yang sensitif gender’, atau ‘anggaran perempuan (women’s 
budget)’ merujuk pada berbagai alat dan proses, yang: [i] menilai penggunaan anggaran dalam 
artian perbedaan dampak bagi kelompok perempuan dan laki-laki pada segala usia; dan [ii] 
memungkinkan untuk perencanaan, implementasi atau peninjauan program aksi yang spesifik 
gender.  

Gender budgets atau anggaran perempuan bukanlah anggaran yang terpisah untuk 
perempuan. Sebuah anggaran yang peka gender akan menerjemahkan hukum, kebijakan dan 
komitmen program menuju kesetaraan gender kedalam komitmen anggaran baik dalam alokasi 
keseluruhan maupun untuk memungkinkan penyelenggaraan aksi yang spesifik gender, 
misalnya untuk menerapkan peraturan yang non-diskriminatif atau peluang yang setara.  

Gender budgeting meliputi: memisahkan, berdasarkan jenis kelamin, dampak dari 
pengeluaran-pengeluaran utama pada semua sektor dan pada layanan; merencanakan dan 
mengimplementasikan atau meninjau alokasi-alokasi yang spesifik gender misalnya kebijakan 
mengenai peluang yang sama dan alokasi-alokasi dalam layanan pemerintah atau program-
program khusus untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki atau lelaki dewasa untuk 
mengatasi ketidaksetaraan.  

Sedangkan gender audits adalah peninjauan atau penilaian atas kinerja organisasi dalam 
meningkatkan kesetaraan gender. Sebuah audit gender memfasilitasi pembelajaran 
kelembagaan di tingkat individual, unit kerja dan kelembagaan tentang bagaimana 
mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender secara efektif dalam kebijakan, 
program dan struktur sebuah organisasi.   

Anggaran dapat dikatakan responsif gender bila memiliki empat ciri: [i] menekankan pada 
prioritas ulang (dalam anggaran yang berimbang untuk peran gender); [ii] mengubah orientasi 
anggaran yang netral gender menjadi yang responsif gender; [iii] memfokuskan penggunaan 
dana yang memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki; dan [iv] adanya 
partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan 
anggaran. (Yayan Sakti Suryandaru, FISIP Unair, 2009). 
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Alokasi dana untuk program-program pemerintah yang bersifat income generating perlu 
dikurangi, jika dapat dihilangkan. Prioritas anggaran perlu lebih diarahkan pada program-
program yang menunjang peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Setiap institusi 
pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga donor internasional yang 
mempunyai prioritas tinggi terhadap kesetaraan gender.  

Di era otonomi daerah, seperti sekarang ini, pemerintah daerah disarankan 
menganggarkan sejumlah dana untuk kepentingan gender. Kini masih banyak pemda yang 
sama sekali tidak menganggarkan APDB-nya untuk gender. Gender budgeting ini tidak ada 
kaitannya dengan gender perempuan melainkan untuk program-program riil agar kehidupan 
keluarga bisa lebih baik dan sejahtera. Selama ini di daerah-daerah gender budgeting tidak 
menjadi prioritas. Malah pemda kebingungan kalau sudah bicara tentang gender. Dianggapnya 
gender budgeting itu adalah anggaran untuk para perempuan. Padahal, gender budgeting 
adalah anggaran yang digunakan dengan memperhatikan dimensi strategis di bidang sosial 
untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan tidak mengklasifikasikan antara 
laki-laki dan perempuan. Anggaran itu difokuskan untuk program-program yang bisa 
menjadikan kehidupan keluarga dan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.  

Gender budgets, ‘anggaran yang sensitif gender’, atau ‘anggaran perempuan (women’s 
budget)’ merujuk pada berbagai alat dan proses, yang: [i] menilai penggunaan anggaran dalam 
artian perbedaan dampak bagi kelompok perempuan dan laki-laki pada segala usia; dan [ii] 
memungkinkan untuk perencanaan, implementasi atau peninjauan program aksi yang spesifik 
gender.  

Gender budgets atau anggaran perempuan bukanlah anggaran yang terpisah untuk 
perempuan. Sebuah anggaran yang peka gender akan menerjemahkan hukum, kebijakan dan 
komitmen program menuju kesetaraan gender kedalam komitmen anggaran baik dalam alokasi 
keseluruhan maupun untuk memungkinkan penyelenggaraan aksi yang spesifik gender, 
misalnya untuk menerapkan peraturan yang non-diskriminatif atau peluang yang setara.  

Gender budgeting meliputi: memisahkan, berdasarkan jenis kelamin, dampak dari 
pengeluaran-pengeluaran utama pada semua sektor dan pada layanan; merencanakan dan 
mengimplementasikan atau meninjau alokasi-alokasi yang spesifik gender misalnya kebijakan 
mengenai peluang yang sama dan alokasi-alokasi dalam layanan pemerintah atau program-
program khusus untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki atau lelaki dewasa untuk 
mengatasi ketidaksetaraan.  

Sedangkan gender audits adalah peninjauan atau penilaian atas kinerja organisasi dalam 
meningkatkan kesetaraan gender. Sebuah audit gender memfasilitasi pembelajaran 
kelembagaan di tingkat individual, unit kerja dan kelembagaan tentang bagaimana 
mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender secara efektif dalam kebijakan, 
program dan struktur sebuah organisasi.   

Anggaran dapat dikatakan responsif gender bila memiliki empat ciri: [i] menekankan pada 
prioritas ulang (dalam anggaran yang berimbang untuk peran gender); [ii] mengubah orientasi 
anggaran yang netral gender menjadi yang responsif gender; [iii] memfokuskan penggunaan 
dana yang memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki; dan [iv] adanya 
partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan 
anggaran. (Yayan Sakti Suryandaru, FISIP Unair, 2009). 
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partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan 
anggaran. (Yayan Sakti Suryandaru, FISIP Unair, 2009). 
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Pengawasan yang dilakukan DPD meliputi aspek-aspek berikut:   25

• mengumpulkan data dan bahan keterangan tentang pelaksanaan 

setiap ketentuan undang-undang baik yang menyangkut aspek 

sosio-politik maupun aspek yuridis;  

• Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN;  

• meminta penjelasan/klarifikasi pihak-pihak terkait pelaksanaan 

undang-undang;  

• Membahas bersama pejabat yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan undang-undang tentang langkah perbaikan dan/atau 

tindakan korektif jika ternyata ditemukan penyimpangan dalam 

realisasinya; dan 

• memberikan rekomendasi terkait hasil pembahasan baik berkenaan 

dengan perubahan dan pembuatan regulasi maupun implementasi. 
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anggota DPD tersebut. Namun, di dalam Peraturan Tata Tertib BPD 
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Mekanisme Penggunaan Hak Bertanya serta  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Anggota DPD 
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• Hak bertanya dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang 
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dalam sidang dan/atau rapat melalui pimpinan sidang 

dan/atau rapat.  

																																																													
25 Lihat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, 
pasal 76. 
26 Lihat, UU MD3, pasal 257. 
27 Lihat, Peraturan Tata Tertib DPD, pasal 13-17. 
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Pengawasan yang dilakukan DPD meliputi aspek-aspek berikut:   25

• mengumpulkan data dan bahan keterangan tentang pelaksanaan 

setiap ketentuan undang-undang baik yang menyangkut aspek 

sosio-politik maupun aspek yuridis;  

• Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN;  

• meminta penjelasan/klarifikasi pihak-pihak terkait pelaksanaan 

undang-undang;  

• Membahas bersama pejabat yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan undang-undang tentang langkah perbaikan dan/atau 

tindakan korektif jika ternyata ditemukan penyimpangan dalam 

realisasinya; dan 

• memberikan rekomendasi terkait hasil pembahasan baik berkenaan 

dengan perubahan dan pembuatan regulasi maupun implementasi. 

Dalam konteks pengawasan, setiap anggota DPD juga memiliki: [a]   

bertanya; dan [b] hak menyampaikan usul dan pendapat.26 UU MD3 tidak 

menjelaskan secara detail mekanisme penggunaan kedua macam hak 

anggota DPD tersebut. Namun, di dalam Peraturan Tata Tertib BPD 

terdapat penjelasan detail mengenai pelaksanaan kedua hak tersebut.27 

 
Matriks 03. 

Mekanisme Penggunaan Hak Bertanya serta  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Anggota DPD 

 
 

Jenis Hak 
Anggota 

 

 

Mekanisme Penggunaan 

 
Hak Bertanya 

• Hak bertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 

dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama.  

• Hak bertanya dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang 

DPD.  

• Hak bertanya dapat disampaikan secara lisan atau tertulis 

dalam sidang dan/atau rapat melalui pimpinan sidang 

dan/atau rapat.  

																																																													
25 Lihat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, 
pasal 76. 
26 Lihat, UU MD3, pasal 257. 
27 Lihat, Peraturan Tata Tertib DPD, pasal 13-17. 

152	
	

 

Pengawasan yang dilakukan DPD meliputi aspek-aspek berikut:   25

• mengumpulkan data dan bahan keterangan tentang pelaksanaan 

setiap ketentuan undang-undang baik yang menyangkut aspek 

sosio-politik maupun aspek yuridis;  

• Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN;  

• meminta penjelasan/klarifikasi pihak-pihak terkait pelaksanaan 

undang-undang;  

• Membahas bersama pejabat yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan undang-undang tentang langkah perbaikan dan/atau 

tindakan korektif jika ternyata ditemukan penyimpangan dalam 

realisasinya; dan 

• memberikan rekomendasi terkait hasil pembahasan baik berkenaan 

dengan perubahan dan pembuatan regulasi maupun implementasi. 

Dalam konteks pengawasan, setiap anggota DPD juga memiliki: [a]   

bertanya; dan [b] hak menyampaikan usul dan pendapat.26 UU MD3 tidak 

menjelaskan secara detail mekanisme penggunaan kedua macam hak 

anggota DPD tersebut. Namun, di dalam Peraturan Tata Tertib BPD 

terdapat penjelasan detail mengenai pelaksanaan kedua hak tersebut.27 

 
Matriks 03. 

Mekanisme Penggunaan Hak Bertanya serta  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Anggota DPD 

 
 

Jenis Hak 
Anggota 

 

 

Mekanisme Penggunaan 

 
Hak Bertanya 

• Hak bertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 

dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama.  

• Hak bertanya dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang 

DPD.  

• Hak bertanya dapat disampaikan secara lisan atau tertulis 

dalam sidang dan/atau rapat melalui pimpinan sidang 

dan/atau rapat.  

																																																													
25 Lihat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, 
pasal 76. 
26 Lihat, UU MD3, pasal 257. 
27 Lihat, Peraturan Tata Tertib DPD, pasal 13-17. 

	
	

penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber 

daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-

undang APBN, pajak, pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan 

pertimbangan untuk ditindaklanjuti. Dalam menjalankan tugas 

pengawasan, anggota DPD dapat melakukan rapat dengan pemerintah 

daerah, DPRD, dan unsur masyarakat di daerah pemilihannya.  

Box 01 
Meningkatkan Alokasi Anggaran Program  

Pemberdayaan Perempuan 
 

Alokasi dana untuk program-program pemerintah yang bersifat income generating perlu 
dikurangi, jika dapat dihilangkan. Prioritas anggaran perlu lebih diarahkan pada program-
program yang menunjang peningkatan kesetaraan dan keadilan gender. Setiap institusi 
pemerintah dapat menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga donor internasional yang 
mempunyai prioritas tinggi terhadap kesetaraan gender.  

Di era otonomi daerah, seperti sekarang ini, pemerintah daerah disarankan 
menganggarkan sejumlah dana untuk kepentingan gender. Kini masih banyak pemda yang 
sama sekali tidak menganggarkan APDB-nya untuk gender. Gender budgeting ini tidak ada 
kaitannya dengan gender perempuan melainkan untuk program-program riil agar kehidupan 
keluarga bisa lebih baik dan sejahtera. Selama ini di daerah-daerah gender budgeting tidak 
menjadi prioritas. Malah pemda kebingungan kalau sudah bicara tentang gender. Dianggapnya 
gender budgeting itu adalah anggaran untuk para perempuan. Padahal, gender budgeting 
adalah anggaran yang digunakan dengan memperhatikan dimensi strategis di bidang sosial 
untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan dengan tidak mengklasifikasikan antara 
laki-laki dan perempuan. Anggaran itu difokuskan untuk program-program yang bisa 
menjadikan kehidupan keluarga dan pelayanan masyarakat menjadi lebih baik.  

Gender budgets, ‘anggaran yang sensitif gender’, atau ‘anggaran perempuan (women’s 
budget)’ merujuk pada berbagai alat dan proses, yang: [i] menilai penggunaan anggaran dalam 
artian perbedaan dampak bagi kelompok perempuan dan laki-laki pada segala usia; dan [ii] 
memungkinkan untuk perencanaan, implementasi atau peninjauan program aksi yang spesifik 
gender.  

Gender budgets atau anggaran perempuan bukanlah anggaran yang terpisah untuk 
perempuan. Sebuah anggaran yang peka gender akan menerjemahkan hukum, kebijakan dan 
komitmen program menuju kesetaraan gender kedalam komitmen anggaran baik dalam alokasi 
keseluruhan maupun untuk memungkinkan penyelenggaraan aksi yang spesifik gender, 
misalnya untuk menerapkan peraturan yang non-diskriminatif atau peluang yang setara.  

Gender budgeting meliputi: memisahkan, berdasarkan jenis kelamin, dampak dari 
pengeluaran-pengeluaran utama pada semua sektor dan pada layanan; merencanakan dan 
mengimplementasikan atau meninjau alokasi-alokasi yang spesifik gender misalnya kebijakan 
mengenai peluang yang sama dan alokasi-alokasi dalam layanan pemerintah atau program-
program khusus untuk perempuan, anak perempuan, anak laki-laki atau lelaki dewasa untuk 
mengatasi ketidaksetaraan.  

Sedangkan gender audits adalah peninjauan atau penilaian atas kinerja organisasi dalam 
meningkatkan kesetaraan gender. Sebuah audit gender memfasilitasi pembelajaran 
kelembagaan di tingkat individual, unit kerja dan kelembagaan tentang bagaimana 
mengimplementasikan strategi pengarusutamaan gender secara efektif dalam kebijakan, 
program dan struktur sebuah organisasi.   

Anggaran dapat dikatakan responsif gender bila memiliki empat ciri: [i] menekankan pada 
prioritas ulang (dalam anggaran yang berimbang untuk peran gender); [ii] mengubah orientasi 
anggaran yang netral gender menjadi yang responsif gender; [iii] memfokuskan penggunaan 
dana yang memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki; dan [iv] adanya 
partisipasi yang sama antara perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan 
anggaran. (Yayan Sakti Suryandaru, FISIP Unair, 2009). 
	

Modul 3 : Parlemen & Fungsi Pengawasan dalam Perspektif Gender
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Pengawasan yang dilakukan DPD meliputi aspek-aspek berikut:   25

• mengumpulkan data dan bahan keterangan tentang pelaksanaan 

setiap ketentuan undang-undang baik yang menyangkut aspek 

sosio-politik maupun aspek yuridis;  

• Mengawasi pelaksanaan undang-undang dan APBN;  

• meminta penjelasan/klarifikasi pihak-pihak terkait pelaksanaan 

undang-undang;  

• Membahas bersama pejabat yang bertanggung jawab dalam 

pelaksanaan undang-undang tentang langkah perbaikan dan/atau 

tindakan korektif jika ternyata ditemukan penyimpangan dalam 

realisasinya; dan 

• memberikan rekomendasi terkait hasil pembahasan baik berkenaan 

dengan perubahan dan pembuatan regulasi maupun implementasi. 

Dalam konteks pengawasan, setiap anggota DPD juga memiliki: [a]   

bertanya; dan [b] hak menyampaikan usul dan pendapat.26 UU MD3 tidak 

menjelaskan secara detail mekanisme penggunaan kedua macam hak 

anggota DPD tersebut. Namun, di dalam Peraturan Tata Tertib BPD 

terdapat penjelasan detail mengenai pelaksanaan kedua hak tersebut.27 

 
Matriks 03. 

Mekanisme Penggunaan Hak Bertanya serta  
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat Anggota DPD 

 
 

Jenis Hak 
Anggota 

 

 

Mekanisme Penggunaan 

 
Hak Bertanya 

• Hak bertanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a 

dapat dilakukan secara perseorangan atau bersama-sama.  

• Hak bertanya dilakukan sesuai dengan tugas dan wewenang 

DPD.  

• Hak bertanya dapat disampaikan secara lisan atau tertulis 

dalam sidang dan/atau rapat melalui pimpinan sidang 

dan/atau rapat.  

																																																													
25 Lihat, Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib, 
pasal 76. 
26 Lihat, UU MD3, pasal 257. 
27 Lihat, Peraturan Tata Tertib DPD, pasal 13-17. 
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• Pertanyaan harus dilakukan sesuai dengan agenda rapat atau 

sidang.  

• Pertanyaan Anggota wajib dijawab baik secara lisan maupun 

secara tertulis oleh pihak terkait.  

• Anggota berhak melakukan klarifikasi atas jawaban yang 

diberikan oleh pihak terkait.   

• Hak bertanya dapat juga diajukan secara tertulis kepada 

pihak terkait sebelum dibahas dalam sidang/rapat.   

• Pelaksanaan hak bertanya diajukan kepada Pemerintah, 

Pemerintah Daerah, DPRD dan/atau pihak terkait lain.  

• Anggota yang menggunakan hak bertanya dapat 

menyertakan dokumen tertulis yang disampaikan melalui 

pimpinan sidang/rapat.   

• Hak bertanya dapat diajukan kepada Presiden dalam hal 

terdapat kebijakan Pemerintah yang berdampak luas pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

• Hak bertanya disusun secara tertulis dan didukung oleh 

paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) Anggota.  

• Pertanyaan diajukan oleh penggagas kepada Pimpinan DPD 

dan dibahas bersama Panitia Musyawarah untuk 

memperoleh persetujuan sebagai hak kolektif Anggota secara 

kelembagaan dan mengagendakan jawaban Pemerintah 

dalam sidang paripurna khusus.   

• Dalam hal mendapat persetujuan Panitia Musyawarah, 

Pimpinan DPD menyampaikan pertanyaan dimaksud kepada 

Presiden disertai usul jadwal sidang paripurna.  

• Jawaban Presiden disampaikan secara pribadi atau melalui 

menteri/pejabat yang ditunjuk dalam sidang paripurna.  

• Dalam hal dianggap belum cukup jelas dan lengkap, jawaban 

Presiden dapat ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan 

Pemerintah.   

• Penyampaian hak bertanya kepada pejabat Pemerintah 

selain Presiden juga dapat dilakukan secara tertulis 

berdasarkan hasil rapat pleno Alat Kelengkapan untuk 

dibahas dalam rapat berikutnya. 

 
Hak 
Menyampaikan 
Usul dan Pendapat 

o Anggota berhak menyampaikan usul dan pendapat mengenai 

suatu hal yang sedang dibicarakan atau yang tidak 

dibicarakan dalam sidang/rapat.  

Modul 3 : Parlemen & Fungsi Pengawasan dalam Perspektif Gender
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o Usul dan pendapat Anggota diformulasikan ke 

dalam/menjadi pendapat/rekomendasi Alat 

Kelengkapan/Lembaga terkait suatu permasalahan yang 

dibahas dalam sidang/rapat.  

o Pelaksanaan hak Anggota yang dilakukan di luar 

sidang/rapat dapat disampaikan melalui Sekretaris Jenderal 

kepada pihak yang berkepentingan. 

 

 

Melalui Alat Kelengkapan yang dimiliki, DPD melaksanakan tugas 

sesuai kewenangannya, dan dapat:28  

• melakukan rapat kerja dengan Pemerintah;  

• melakukan verifikasi dan/atau meminta klarifikasi/penjelasan 

kepada:  Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, dan/atau 

masyarakat;  

• mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat 

umum, baik atas permintaan Alat Kelengkapan maupun atas 

permintaan pihak lain;  

• mengadakan kunjungan kerja; dan/atau  

																																																													
28 Lihat, ibid., pasal 45. 

• menugasi Anggota untuk melakukan rapat di daerah pemilihannya 

atau tempat lain yang disepakati. 
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28 Lihat, ibid., pasal 45. 
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o Usul dan pendapat Anggota diformulasikan ke 

dalam/menjadi pendapat/rekomendasi Alat 

Kelengkapan/Lembaga terkait suatu permasalahan yang 

dibahas dalam sidang/rapat.  

o Pelaksanaan hak Anggota yang dilakukan di luar 

sidang/rapat dapat disampaikan melalui Sekretaris Jenderal 

kepada pihak yang berkepentingan. 

 

 

Melalui Alat Kelengkapan yang dimiliki, DPD melaksanakan tugas 

sesuai kewenangannya, dan dapat:28  

• melakukan rapat kerja dengan Pemerintah;  

• melakukan verifikasi dan/atau meminta klarifikasi/penjelasan 

kepada:  Pemerintah, Pemerintah Daerah, DPRD, dan/atau 

masyarakat;  

• mengadakan rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat 

umum, baik atas permintaan Alat Kelengkapan maupun atas 

permintaan pihak lain;  

• mengadakan kunjungan kerja; dan/atau  

																																																													
28 Lihat, ibid., pasal 45. 

• menugasi Anggota untuk melakukan rapat di daerah pemilihannya 

atau tempat lain yang disepakati. 

155	
	

 

Bagaimana dengan pengawasan oleh DPRD Provinsi dan DPRD 

Kabupaten/Kota? Di dalam UU MD329 disebutkan bahwa wewenang dan 

tugas DPRD Provinsi, antara lain: [1] melaksanakan pengawasan terhadap 

pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja 

																																																													
29 Lihat, UU MD3, pasal 317, 322, 323, 331-337. 

Box 02 
Ratusan Peraturan Daerah Mengancam Publik 

 
Kalangan aktivis menilai ratusan peraturan daerah masih menjadi ancaman bagi kebebasan 

publik di berbagai wilayah. Koordinator Gerakan Perempuan untuk Indonesia Beragam, Dwi 

Rubyanti Khalifah, mengatakan peraturan itu tak hanya merugikan perempuan, tapi juga 

kelompok minoritas. 

“Produk hukum yang diskriminatif telah menghambat perempuan dan kelompok minoritas 

mendapatkan akses terhadap sumberdaya ekonomi, pendidikan, dan kesehatan," ujar Rubyanti di 

Jakarta, kemarin. Menurut Ruby, ratusan perda yang bermasalah itu tersebar di 28 provinsi, 

antara lain Aceh, Sumatera Barat, Bengkulu, Banten, Jawa Barat, dan Sulawesi Selatan. Dia 

mencontohkan Perda Kota Bengkulu tahun 2014 tentang kewajiban bagi seluruh pegawai negeri 

sipil dan pelajar mengenakan busana muslim selama Ramadhan. 

Aturan ini dinilai melanggar Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap 

Perempuan (CEDAW) yang sudah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984. Perda tersebut juga 
bertentangan dengan UU No. 9 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, lantaran diberlakukan 

tanpa memperhatikan agama dan kepercayaan para pegawai negeri. 

Berdasarkan kajian Komisi Nasional Perempuan, hingga Agustus tahun lalu terdapat 365 

aturan di daerah, baik dalam bentuk peraturan, instruksi, maupun edaran, yang mendiskriminasi 

perempuan dan kelompok marginal. Peraturan itu berpotensi menimbulkan kekerasan. Komnas 

Perempuan mencatat, sepanjang 2014, terdapat 290.266 kasus kekerasan terhadap perempuan 

yang didominasi kekerasan seksual akibat belum adanya penghormatan terhadap hak perempuan. 

Aktivis Koalisi Perempuan Indonesia, Dian Kartika Sari, menyebut terbitnya perda 

diskriminatif sebagai bentuk ketidakpedulian pemerintah daerah dalam memenuhi hak warganya. 

Dalam penyusunan perda, perempuan dan kelompok marginal kerap tak dilibatkan. Kalaupun 

ikut serta, Dian melanjutkan, mereka hanya dilibatkan pada tahap awal penyusunan draft 
peraturan, tak sampai tahap finalisasi rancangan. 

Apakah Kementerian Dalam Negeri kurang serius mengontrol perda-perda? Kepala Biro 

Hukum Kementerian Dalam Negeri, Widodo Sigit Pudjianto menyebutkan bahwa Kemdagri selalu 

melakuakan evaluasi dan kontrol terhadap seluruh perda yang terbit. (Koran Tempo, 1 September 

2015). 
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Rubyanti Khalifah, mengatakan peraturan itu tak hanya merugikan perempuan, tapi juga 
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daerah provinsi; [2] memberikan pendapat dan pertimbangan kepada 

pemerintah daerah provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di 

daerah;  [3] memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama 

internasional yang dilakukan oleh pemerintah provinsi;  [4] meminta 

laporan keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalam penyeleng- 

garaan pemerintahan provinsi; dan [5] memberikan persetujuan 

terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga 

yang membebani masyarakat dan daerah. 

DPRD Provinsi juga memiliki hak  interpelasi,  hak angket,  dan hak 

menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD Provinsi 

untuk meminta keterangan kepada Gubernur mengenai kebijakan 

pemerintah provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara.  Hak angket adalah hak DPRD 

Provinsi untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah 

provinsi yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan 

masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan hak  

menyatakan pendapat adalah hak DPRD Provinsi untuk menyatakan 

pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa 

yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau 

sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.  Bagi 

setiap anggota DPRD Provinsi juga memiliki hak untuk mengajukan 

pertanyaan, serta menyampaikan usul dan pendapat.   

 
Matriks 04

Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket, 
dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Provinsi 

 
 

Jenis Hak 
 

 

Mekanisme Penggunaan 

 
Hak Interpelasi 

• Hak interpelasi diusulkan oleh: [a] paling sedikit 10 (sepuluh) 

orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi 

untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) 

orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang. [b] paling 

sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih 

dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 
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dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Provinsi 
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Hak Interpelasi 
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masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan 

ketentuan peraturan perundang- undangan. Sedangkan hak  

menyatakan pendapat adalah hak DPRD Provinsi untuk menyatakan 

pendapat terhadap kebijakan Gubernur atau mengenai kejadian luar biasa 

yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau 

sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.  Bagi 

setiap anggota DPRD Provinsi juga memiliki hak untuk mengajukan 
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Matriks 04. 
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Mekanisme Penggunaan 

 
Hak Interpelasi 
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di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi.  

• Usul menjadi hak interpelasi DPRD provinsi apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD Provinsi 

yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 

DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih 

dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD Provinsi yang 

hadir.   

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

interpelasi diatur dalam peraturan DPRD Provinsi tentang tata 

tertib.   

 
Hak Angket 

o Hak angket diusulkan oleh: [a] paling sedikit 10 (sepuluh) 

orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi 

untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) 

orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;  dan [b] 

paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang 

beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.  

o Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi.  

o Usul menjadi hak angket DPRD Provinsi apabila mendapat 

persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri 

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD 

Provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi 

yang hadir.   

o DPRD Provinsi memutuskan menerima atau menolak usul hak 

angket.  

o Dalam hal DPRD Provinsi menerima usul hak angket, DPRD 

provinsi membentuk panitia angket yang terdiri atas semua 

unsur fraksi DPRD provinsi dengan keputusan DPRD 

Provinsi.   

o Dalam hal DPRD Provinsi menolak usul hak angket, usul 

tersebut tidak dapat diajukan kembali.   

o Panitia angket, dalam melakukan penyelidikan, dapat 

memanggil pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau 

warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau 

patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan 

keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau 

dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.   
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yang ada pada DPRD Provinsi, hanya pada tingkatan pemerintahan yang 

berbeda.30 Tata cara atau mekanisme penggunaan hak-hak DPRD 

Kabupaten/Kota dideskripsikan pada matriks berikut. 

 
Matriks 05. 

Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket,  
dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten/Kota 

 
 

Jenis Hak 
 

Mekanisme Penggunaan 
 

 
Hak Interpelasi 

• Hak interpelasi diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) 

orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 

(dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 

• Usul menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

Kabupaten/Kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) 

dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari 

jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir.    

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

interpelasi diatur dalam  peraturan DPRD Kabupaten/Kota 

tentang tata tertib.   

 

Hak Angket 

o Hak angket diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) orang 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi 

untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua 

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;  dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.   

o Usul diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.  

o Usul menjadi hak angket DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 

																																																													
30 Lihat, ibid., pasal 365, 366, 371, dan 379-387. 
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di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi.  

• Usul menjadi hak interpelasi DPRD provinsi apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD Provinsi 

yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota 

DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan lebih 

dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD Provinsi yang 

hadir.   

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

interpelasi diatur dalam peraturan DPRD Provinsi tentang tata 

tertib.   

 
Hak Angket 

o Hak angket diusulkan oleh: [a] paling sedikit 10 (sepuluh) 

orang anggota DPRD provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi 

untuk DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) 

orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang;  dan [b] 

paling sedikit 15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang 

beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) orang.  

o Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Provinsi.  

o Usul menjadi hak angket DPRD Provinsi apabila mendapat 

persetujuan dari rapat paripurna DPRD provinsi yang dihadiri 

paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD 

Provinsi dan putusan diambil dengan persetujuan paling 

sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD Provinsi 

yang hadir.   

o DPRD Provinsi memutuskan menerima atau menolak usul hak 

angket.  

o Dalam hal DPRD Provinsi menerima usul hak angket, DPRD 

provinsi membentuk panitia angket yang terdiri atas semua 

unsur fraksi DPRD provinsi dengan keputusan DPRD 

Provinsi.   

o Dalam hal DPRD Provinsi menolak usul hak angket, usul 

tersebut tidak dapat diajukan kembali.   

o Panitia angket, dalam melakukan penyelidikan, dapat 

memanggil pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau 

warga masyarakat di provinsi yang dianggap mengetahui atau 

patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan 

keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau 

dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.   
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o Pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga 

masyarakat di provinsi yang dipanggil wajib memenuhi 

panggilan DPRD Provinsi, kecuali ada alasan yang sah 

menurut peraturan perundang-undangan.   

o Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau 

warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut 

secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD 

Provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

o Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPRD Provinsi paling lama 60 (enam puluh) 

Hari sejak dibentuknya panitia angket.    

o Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

angket diatur dalam  peraturan DPRD Provinsi tentang tata 

tertib.   

 
Hak 
Menyatakan 
Pendapat 

• Hak menyatakan pendapat diusulkan  oleh:  [a]  paling sedikit 

15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 

(tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) 

orang; dan  [b] paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota 

DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 

Provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) 

orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.  

• Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD Provinsi 

apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

Provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari 

jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan 

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPRD Provinsi yang hadir.   

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD Provinsi 

tentang tata tertib. 

 

Sama halnya dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota juga 

memiliki hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Ketiga 

hak DPRD Kabupaten/Kota tersebut memiliki makna yang sama dengan 
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o Pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga 

masyarakat di provinsi yang dipanggil wajib memenuhi 

panggilan DPRD Provinsi, kecuali ada alasan yang sah 

menurut peraturan perundang-undangan.   

o Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau 

warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut 

secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD 

Provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

o Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPRD Provinsi paling lama 60 (enam puluh) 

Hari sejak dibentuknya panitia angket.    

o Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

angket diatur dalam  peraturan DPRD Provinsi tentang tata 

tertib.   

 
Hak 
Menyatakan 
Pendapat 

• Hak menyatakan pendapat diusulkan  oleh:  [a]  paling sedikit 

15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 

(tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) 

orang; dan  [b] paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota 

DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 

Provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) 

orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.  

• Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD Provinsi 

apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

Provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari 

jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan 

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPRD Provinsi yang hadir.   

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD Provinsi 

tentang tata tertib. 

 

Sama halnya dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota juga 

memiliki hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Ketiga 

hak DPRD Kabupaten/Kota tersebut memiliki makna yang sama dengan 
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yang ada pada DPRD Provinsi, hanya pada tingkatan pemerintahan yang 

berbeda.30 Tata cara atau mekanisme penggunaan hak-hak DPRD 

Kabupaten/Kota dideskripsikan pada matriks berikut. 

 
Matriks 05. 

Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket,  
dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten/Kota 

 
 

Jenis Hak 
 

Mekanisme Penggunaan 
 

 
Hak Interpelasi 

• Hak interpelasi diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) 

orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 

(dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 

• Usul menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

Kabupaten/Kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) 

dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari 

jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir.    

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

interpelasi diatur dalam  peraturan DPRD Kabupaten/Kota 

tentang tata tertib.   

 

Hak Angket 

o Hak angket diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) orang 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi 

untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua 

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;  dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.   

o Usul diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.  

o Usul menjadi hak angket DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 

																																																													
30 Lihat, ibid., pasal 365, 366, 371, dan 379-387. 
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yang ada pada DPRD Provinsi, hanya pada tingkatan pemerintahan yang 

berbeda.30 Tata cara atau mekanisme penggunaan hak-hak DPRD 

Kabupaten/Kota dideskripsikan pada matriks berikut. 

 
Matriks 05. 

Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket,  
dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten/Kota 

 
 

Jenis Hak 
 

Mekanisme Penggunaan 
 

 
Hak Interpelasi 

• Hak interpelasi diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) 

orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 

(dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 

• Usul menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetuj

Kabupaten/Kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) 

dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari 

jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir.    

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

interpelasi diatur dalam  peraturan DPRD Kabupaten/Kota 

tentang tata tertib.   

 

Hak Angket 

o Hak angket diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) orang 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi 

untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua 

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;  dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.   

o Usul diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.  

o Usul menjadi hak angket DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 

																																																													
30 Lihat, ibid., pasal 365, 366, 371, dan 379-387. 

158	
	

o Pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga 

masyarakat di provinsi yang dipanggil wajib memenuhi 

panggilan DPRD Provinsi, kecuali ada alasan yang sah 

menurut peraturan perundang-undangan.   

o Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau 

warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut 

secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD 

Provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

o Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPRD Provinsi paling lama 60 (enam puluh) 

Hari sejak dibentuknya panitia angket.    

o Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

angket diatur dalam  peraturan DPRD Provinsi tentang tata 

tertib.   

 
Hak 
Menyatakan 
Pendapat 

• Hak menyatakan pendapat diusulkan  oleh:  [a]  paling sedikit 

15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 

(tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) 

orang; dan  [b] paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota 

DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 

Provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) 

orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.  

• Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD Provinsi 

apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

Provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari 

jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan 

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPRD Provinsi yang hadir.   

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD Provinsi 

tentang tata tertib. 

 

Sama halnya dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota juga 

memiliki hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Ketiga 

hak DPRD Kabupaten/Kota tersebut memiliki makna yang sama dengan 
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o Pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau warga 

masyarakat di provinsi yang dipanggil wajib memenuhi 

panggilan DPRD Provinsi, kecuali ada alasan yang sah 

menurut peraturan perundang-undangan.   

o Dalam hal pejabat pemerintah provinsi, badan hukum, atau 

warga masyarakat di provinsi telah dipanggil dengan patut 

secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD 

Provinsi dapat memanggil secara paksa dengan bantuan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.   

o Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPRD Provinsi paling lama 60 (enam puluh) 

Hari sejak dibentuknya panitia angket.    

o Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

angket diatur dalam  peraturan DPRD Provinsi tentang tata 

tertib.   

 
Hak 
Menyatakan 
Pendapat 

• Hak menyatakan pendapat diusulkan  oleh:  [a]  paling sedikit 

15 (lima belas) orang anggota DPRD Provinsi dan lebih dari 1 

(satu) fraksi untuk DPRD Provinsi yang beranggotakan 35 

(tiga puluh lima) orang sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) 

orang; dan  [b] paling sedikit 20 (dua puluh) orang anggota 

DPRD Provinsi dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD 

Provinsi yang beranggotakan di atas 75 (tujuh puluh lima) 

orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD provinsi.  

• Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD Provinsi 

apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

Provinsi yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari 

jumlah anggota DPRD Provinsi dan putusan diambil dengan 

persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah 

anggota DPRD Provinsi yang hadir.   

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD Provinsi 

tentang tata tertib. 

 

Sama halnya dengan DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota juga 

memiliki hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat. Ketiga 

hak DPRD Kabupaten/Kota tersebut memiliki makna yang sama dengan 
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yang ada pada DPRD Provinsi, hanya pada tingkatan pemerintahan yang 

berbeda.30 Tata cara atau mekanisme penggunaan hak-hak DPRD 

Kabupaten/Kota dideskripsikan pada matriks berikut. 

 
Matriks 05. 

Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket,  
dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten/Kota 

 
 

Jenis Hak 
 

Mekanisme Penggunaan 
 

 
Hak Interpelasi 

• Hak interpelasi diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) 

orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 

(dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 

• Usul menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

Kabupaten/Kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) 

dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari 

jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir.    

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

interpelasi diatur dalam  peraturan DPRD Kabupaten/Kota 

tentang tata tertib.   

 

Hak Angket 

o Hak angket diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) orang 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi 

untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua 

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;  dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.   

o Usul diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.  

o Usul menjadi hak angket DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 

																																																													
30 Lihat, ibid., pasal 365, 366, 371, dan 379-387. 
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yang ada pada DPRD Provinsi, hanya pada tingkatan pemerintahan yang 

berbeda.30 Tata cara atau mekanisme penggunaan hak-hak DPRD 

Kabupaten/Kota dideskripsikan pada matriks berikut. 

 
Matriks 05. 

 
dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten/Kota 

 
 

Jenis Hak 
 

Mekanisme Penggunaan 
 

 
Hak Interpelasi 

• Hak interpelasi diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) 

orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 

(dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 

• Usul menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

Kabupaten/Kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) 

dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari 

jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir.    

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

interpelasi diatur dalam  peraturan DPRD Kabupaten/Kota 

tentang tata tertib.   

 

Hak Angket 

o Hak angket diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) orang 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi 

untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua 

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;  dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.   

o Usul diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.  

o Usul menjadi hak angket DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 

																																																													
30 Lihat, ibid., pasal 365, 366, 371, dan 379-387. 
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yang ada pada DPRD Provinsi, hanya pada tingkatan pemerintahan yang 

berbeda.30 Tata cara atau mekanisme penggunaan hak-hak DPRD 

Kabupaten/Kota dideskripsikan pada matriks berikut. 

 
Matriks 05. 

Mekanisme Penggunaan Hak Interpelasi, Hak Angket,  
dan Hak Menyatakan Pendapat DPRD Kabupaten/Kota 

 
 

Jenis Hak 
 

Mekanisme Penggunaan 
 

 
Hak Interpelasi 

• Hak interpelasi diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) 

orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) 

fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 

(dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima); dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota. 

• Usul menjadi hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

Kabupaten/Kota yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) 

dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan putusan 

diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) dari 

jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang hadir.    

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

interpelasi diatur dalam  peraturan DPRD Kabupaten/Kota 

tentang tata tertib.   

 

Hak Angket 

o Hak angket diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 5 (lima) orang 

anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi 

untuk DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan 20 (dua 

puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang;  dan  [b] 

paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota 

dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota 

yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang.   

o Usul diajukan kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota.  

o Usul menjadi hak angket DPRD Kabupaten/Kota apabila 

mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD 

kabupaten/kota yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per 

empat) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 

																																																													
30 Lihat, ibid., pasal 365, 366, 371, dan 379-387. 
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putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang 

hadir.   

o DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau menolak 

usul hak angket.  

o Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak angket, 

DPRD Kabupaten/Kota membentuk panitia angket yang 

terdiri atas semua unsur fraksi DPRD Kabupaten/Kota dengan 

keputusan DPRD Kabupaten/Kota.   

o Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota menolak usul hak angket, 

usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.   

o Panitia angket, dalam melakukan penyelidikan, dapat 

memanggil pejabat pemerintah Kabupaten/Kota, badan 

hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota yang 

dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang 

diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta 

menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal 

yang sedang diselidiki.   

o Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum, atau 

warga masyarakat di kabupaten/kota yang dipanggil wajib 

memenuhi panggilan DPRD Kabupaten/Kota kecuali ada 

alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.   

o Dalam hal pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, badan 

hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota telah 

dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi 

panggilan, DPRD Kabupaten/Kota dapat memanggil secara 

paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

o Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota paling lama 60 (enam 

puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.    

o Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

angket diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang 

tata tertib.    

 
Hak 
Menyatakan 
Pendapat 

• Hak menyatakan pendapat diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 

8 (delapan) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih 

dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang 

beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh 

lima) orang;  dan [b] paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota 
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putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua 

pertiga) dari jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota yang 

hadir.   

o DPRD kabupaten/kota memutuskan menerima atau menolak 

usul hak angket.  

o Dalam hal DPRD kabupaten/kota menerima usul hak angket, 

DPRD Kabupaten/Kota membentuk panitia angket yang 

terdiri atas semua unsur fraksi DPRD Kabupaten/Kota dengan 

keputusan DPRD Kabupaten/Kota.   

o Dalam hal DPRD Kabupaten/Kota menolak usul hak angket, 

usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.   

o Panitia angket, dalam melakukan penyelidikan, dapat 

memanggil pejabat pemerintah Kabupaten/Kota, badan 

hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota yang 

dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang 

diselidiki untuk memberikan keterangan dan untuk meminta 

menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal 

yang sedang diselidiki.   

o Pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, badan hukum, atau 

warga masyarakat di kabupaten/kota yang dipanggil wajib 

memenuhi panggilan DPRD Kabupaten/Kota kecuali ada 

alasan yang sah menurut peraturan perundang-undangan.   

o Dalam hal pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota, badan 

hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota telah 

dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi 

panggilan, DPRD Kabupaten/Kota dapat memanggil secara 

paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   

o Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada 

rapat paripurna DPRD Kabupaten/Kota paling lama 60 (enam 

puluh) Hari sejak dibentuknya panitia angket.    

o Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

angket diatur dalam peraturan DPRD kabupaten/kota tentang 

tata tertib.    

 
Hak 
Menyatakan 
Pendapat 

• Hak menyatakan pendapat diusulkan  oleh:  [a] paling sedikit 

8 (delapan) orang anggota DPRD Kabupaten/Kota dan lebih 

dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD Kabupaten/Kota yang 

beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh 

lima) orang;  dan [b] paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota 
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DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk 

DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga 

puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.  

• Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD 

Kabupaten/Kota apabila mendapat persetujuan dari rapat 

paripurna DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri paling sedikit 

3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD 

Kabupaten/Kota dan putusan diambil dengan persetujuan 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

Kabupaten/Kota yang hadir. 

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD 

Kabupaten/Kota tentang tata tertib. 

 

Dalam konteks pengawasan, DPRD Kabupaten/Kota juga melekat 

pula pada setiap anggotaya hak: [a] mengajukan pertanyaan;  dan [c] 

menyampaikan usul dan pendapat. Mekanismenya sama dengan yang ada 

di DPRD Provinsi.31  

 Selain penggunaan hak-hak tersebut, parlemen juga dapat 

melakukan pengawasan melalui mekanisme rapat-rapat seperti: rapat 

kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia 

khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, dan  bentuk rapat lainnya. 

Di dalam UU MD3 dikatakan, DPR dalam melaksanakan wewenang dan 

tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan 

hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat 

DPR. Lalu, setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau 

warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR.32  

Bagaimana jika pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, 

dan warga negara tidak memenuhi panggilan DPR? Di dalam UU MD3 

dikatakan, manakala mereka tidak hadir memenuhi panggilan setelah 

dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat 

menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat 

																																																													
31 Lihat, ibid., pasal 372. 
32 Lihat, ibid., pasal 73.	
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DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk 

DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga 

puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.  

• Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD 

Kabupaten/Kota apabila mendapat persetujuan dari rapat 

paripurna DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri paling sedikit 

3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD 

Kabupaten/Kota dan putusan diambil dengan persetujuan 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

Kabupaten/Kota yang hadir. 

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD 

Kabupaten/Kota tentang tata tertib. 

 

Dalam konteks pengawasan, DPRD Kabupaten/Kota juga melekat 

pula pada setiap anggotaya hak: [a] mengajukan pertanyaan;  dan [c] 

menyampaikan usul dan pendapat. Mekanismenya sama dengan yang ada 

di DPRD Provinsi.31  

 Selain penggunaan hak-hak tersebut, parlemen juga dapat 

melakukan pengawasan melalui mekanisme rapat-rapat seperti: rapat 

kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia 

khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, dan  bentuk rapat lainnya. 

Di dalam UU MD3 dikatakan, DPR dalam melaksanakan wewenang dan 

tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan 

hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat 

DPR. Lalu, setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau 

warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR.32  

Bagaimana jika pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, 

dan warga negara tidak memenuhi panggilan DPR? Di dalam UU MD3 

dikatakan, manakala mereka tidak hadir memenuhi panggilan setelah 

dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat 

menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat 

																																																													
31 Lihat, ibid., pasal 372. 
32 Lihat, ibid., pasal 73.	
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DPRD Kabupaten/Kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk 

DPRD Kabupaten/Kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga 

puluh lima) orang.  

• Usul diajukan kepada pimpinan DPRD Kabupaten/Kota.  

• Usul menjadi hak menyatakan pendapat DPRD 

Kabupaten/Kota apabila mendapat persetujuan dari rapat 

paripurna DPRD Kabupaten/Kota yang dihadiri paling sedikit 

3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD 

Kabupaten/Kota dan putusan diambil dengan persetujuan 

paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD 

Kabupaten/Kota yang hadir. 

• Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan hak 

menyatakan pendapat diatur dalam peraturan DPRD 

Kabupaten/Kota tentang tata tertib. 

 

Dalam konteks pengawasan, DPRD Kabupaten/Kota juga melekat 

pula pada setiap anggotaya hak: [a] mengajukan pertanyaan;  dan [c] 

menyampaikan usul dan pendapat. Mekanismenya sama dengan yang ada 

di DPRD Provinsi.31  

 Selain penggunaan hak-hak tersebut, parlemen juga dapat 

melakukan pengawasan melalui mekanisme rapat-rapat seperti: rapat 

kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum, rapat panitia 

khusus, rapat panitia kerja, rapat tim pengawas, dan  bentuk rapat lainnya. 

Di dalam UU MD3 dikatakan, DPR dalam melaksanakan wewenang dan 

tugasnya, berhak memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, badan 

hukum, atau warga masyarakat secara tertulis untuk hadir dalam rapat 

DPR. Lalu, setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, atau 

warga masyarakat wajib memenuhi panggilan DPR.32  

Bagaimana jika pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, 

dan warga negara tidak memenuhi panggilan DPR? Di dalam UU MD3 

dikatakan, manakala mereka tidak hadir memenuhi panggilan setelah 

dipanggil 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR dapat 

menggunakan hak interpelasi, hak angket, atau hak menyatakan pendapat 

																																																													
31 Lihat, ibid., pasal 372. 
32 Lihat, ibid., pasal 73.	
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atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan. 

Untuk badan hukum, jika tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali 

berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan 

paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang 

bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan hal itu, UU MD3 menyebutkan:33  

• DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak 

memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat 

pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui 

mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar 

pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim 

pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi 

kepentingan bangsa dan negara.   

• Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga 

negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR.  

• Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan 

rekomendasi DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak 

angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR 

mengajukan pertanyaan.   

• Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan 

atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR, DPR dapat 

menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan 

pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.  

• DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi 

administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang 

tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.  

• Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak 

melaksanakan rekomendasi DPR, DPR dapat meminta kepada 

instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.  

																																																													
33 Lihat, ibid., pasal 74. Lihat pula, Peratutran DPR RI tentang Teta Tertib, pasal 197. 

163	
	

 
Di dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dikemukakan secara rinci 

soal tata cara atau mekanisme pengawasan oleh parlemen. Dikatakan, 

pengawasan dapat dilakukan melalui:34   

• Pelaksanaan hak DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan 

mengenai tata cara pelaksanaan hak DPR. Pengawasan juga dapat 

dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas pengawasan komisi 

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai alat kelengkapan 

DPR. 

• Rapat-rapat: [a] pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat 

yang telah diaudit oleh BPK; [b] hasil pemeriksaan semester BPK; 

[c] tindak lanjut hasil pemeriksaan semester BPK; [d] hasil 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK; [e] hasil 

pengawasan DPD; dan [f] pengaduan masyarakat.  

• Pembentukan tim sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai 

alat kelengkapan DPR. Dalam melaksanakan pengawasan, DPR 

dapat melakukan konsultasi dengan lembaga negara lain 

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai konsultasi dan 

koordinasi sesama lembaga negara. 

 

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, rapat-rapat di 

parlemen memiliki banyak jenis, seperti: [a] rapat paripurna; [b] rapat 

paripurna luar biasa; [c] rapat pimpinan DPR; [d] rapat konsultasi; [e] 

rapat Badan Musyawarah; [f] rapat komisi; [g] rapat gabungan komisi; [h] 

rapat Badan Legislasi; [i] rapat Badan Anggaran; [j] rapat BURT; [k] rapat 

BKSAP; [l] rapat Mahkamah Kehormatan Dewan; [m] rapat panitia 

khusus; [n] rapat panitia kerja; [o] rapat tim; [p] rapat kerja; [q] rapat 

dengar pendapat; [r] rapat dengar pendapat umum; dan [s] rapat Fraksi. 35 

Untuk melakukan pengawasan internal terhadap anggota parlemen, 

terdapat Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Alat kelengkapan 

parlemen ini dibentuk dengan tujuan menjaga serta menegakkan 

																																																													
34 Lihat, Peraturan Tata Tertib DPR RI, pasal 163. 
35 Ibid., pasal 227. 
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Di dalam Peraturan Tata Tertib DPR RI dikemukakan secara rinci 

soal tata cara atau mekanisme pengawasan oleh parlemen. Dikatakan, 

pengawasan dapat dilakukan melalui:34   

• Pelaksanaan hak DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan 

mengenai tata cara pelaksanaan hak DPR. Pengawasan juga dapat 

dilaksanakan melalui pelaksanaan tugas pengawasan komisi 

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai alat kelengkapan 

DPR. 

• Rapat-rapat: [a] pembahasan laporan keuangan Pemerintah Pusat 

yang telah diaudit oleh BPK; [b] hasil pemeriksaan semester BPK; 

[c] tindak lanjut hasil pemeriksaan semester BPK; [d] hasil 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh BPK; [e] hasil 

pengawasan DPD; dan [f] pengaduan masyarakat.  

• Pembentukan tim sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai 

alat kelengkapan DPR. Dalam melaksanakan pengawasan, DPR 

dapat melakukan konsultasi dengan lembaga negara lain 

sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai konsultasi dan 

koordinasi sesama lembaga negara. 

 

Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, rapat-rapat di 

parlemen memiliki banyak jenis, seperti: [a] rapat paripurna; [b] rapat 

paripurna luar biasa; [c] rapat pimpinan DPR; [d] rapat konsultasi; [e] 
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atau anggota DPR dapat menggunakan hak mengajukan pertanyaan. 

Untuk badan hukum, jika tidak hadir setelah dipanggil 3 (tiga) kali 

berturut-turut tanpa alasan yang sah, DPR berhak melakukan panggilan 

paksa dengan menggunakan Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

Dalam hal panggilan paksa tidak dipenuhi tanpa alasan yang sah, yang 

bersangkutan dapat disandera paling lama 30 (tiga puluh) Hari sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berkaitan dengan hal itu, UU MD3 menyebutkan:33  

• DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak 

memberikan rekomendasi kepada pejabat negara, pejabat 

pemerintah, badan hukum, warga negara, atau penduduk melalui 

mekanisme rapat kerja, rapat dengar pendapat, rapat dengar 

pendapat umum, rapat panitia khusus, rapat panitia kerja, rapat tim 

pengawas, atau rapat tim lain yang dibentuk oleh DPR demi 

kepentingan bangsa dan negara.   

• Setiap pejabat negara, pejabat pemerintah, badan hukum, warga 

negara, atau penduduk wajib menindaklanjuti rekomendasi DPR.  

• Setiap pejabat negara atau pejabat pemerintah yang mengabaikan 

rekomendasi DPR, DPR dapat menggunakan hak interpelasi, hak 

angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR 

mengajukan pertanyaan.   

• Dalam hal pejabat negara atau pejabat pemerintah mengabaikan 

atau tidak melaksanakan rekomendasi DPR, DPR dapat 

menggunakan hak interpelasi, hak angket, hak menyatakan 

pendapat atau hak anggota DPR mengajukan pertanyaan.  

• DPR dapat meminta Presiden untuk memberikan sanksi 

administratif kepada pejabat negara atau pejabat pemerintah yang 

tidak melaksanakan atau mengabaikan rekomendasi DPR.  

• Dalam hal badan hukum atau warga negara mengabaikan atau tidak 

melaksanakan rekomendasi DPR, DPR dapat meminta kepada 

instansi yang berwenang untuk dikenai sanksi.  

																																																													
33 Lihat, ibid., pasal 74. Lihat pula, Peratutran DPR RI tentang Teta Tertib, pasal 197. 
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kehormatan dan keluhuran martabat parlemen sebagai lembaga 

perwakilan rakyat. Dalam kerangka itu, MKD bertugas:36 

• melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan  terhadap 

anggota karena berbagai alasan;  

• melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang 

kode etik DPR; dan  

• memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerjasama 

dengan lembaga lain. 

 

Bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan oleh parlemen? 

Pengawasan oleh parlemen diharapkan punya arti dan kontribusi bagi 

upaya mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan kekuasaan. 

Dalam rangka itu, perlu strategi tertentu dalam melakukan pengawasan 

agar lebih efektif, mencapai sasaran, dan hadirnya pertanggungjawaban. 

Setidaknya ada empat strategi yang dapat dapat dilakukan: 

• Memiliki dan menguasai informasi yang akurat, tepercaya, dan 

memadai tentang objek yang diawasi. Parlemen dapat mengkases 

berbagai sumber dalam mendapatkan informasi yang cukup dan 

tepercaya. Tanpa informasi yang relevan dan memadai, 

pengawasan menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan. 

• Memiliki sumberdaya yang baik serta memiliki akses ke lembaga-

lembaga birokrasi, lembaga-lembaga penelitian, kampus-kampus, 

media, dan para ahli. Termasuk tenaga ahli yang dimiliki parlemen 

mesti terjamin kualitas diri dan kinerjanya sehingga dapat 

mendukung secara optimal kegiatan pengawasan parlemen. 

• Memanfaatkan dengan baik dan tepat hak-hak yang melekat pada 

dirinya, terutama hak interpelasinya.  Ketika interpelasi terjadi 

galilah keterangan sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin 

untuk mendapatkan penjelasan yang tuntas.37 

• Memiliki kemampuan berbicara secara baik, logis, sistematis, dan 

mampu berdebat dengan meyakinkan. 
																																																													
36 Lihat, UU MD3, pasal 119 dan 122. 
37 Lihat, Heywood. 2014. Opcit., hlm. 557-558.	
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anggota karena berbagai alasan;  

• melakukan evaluasi dan penyempurnaan peraturan DPR tentang 

kode etik DPR; dan  

• memanggil pihak yang berkaitan dan melakukan kerjasama 

dengan lembaga lain. 

 

Bagaimana strategi pengawasan yang dilakukan oleh parlemen? 

Pengawasan oleh parlemen diharapkan punya arti dan kontribusi bagi 

upaya mencegah terjadinya penyelewengan-penyelewengan kekuasaan. 

Dalam rangka itu, perlu strategi tertentu dalam melakukan pengawasan 

agar lebih efektif, mencapai sasaran, dan hadirnya pertanggungjawaban. 

Setidaknya ada empat strategi yang dapat dapat dilakukan: 

• Memiliki dan menguasai informasi yang akurat, tepercaya, dan 

memadai tentang objek yang diawasi. Parlemen dapat mengkases 

berbagai sumber dalam mendapatkan informasi yang cukup dan 

tepercaya. Tanpa informasi yang relevan dan memadai, 

pengawasan menjadi sesuatu yang mustahil dilakukan. 

• Memiliki sumberdaya yang baik serta memiliki akses ke lembaga-

lembaga birokrasi, lembaga-lembaga penelitian, kampus-kampus, 

media, dan para ahli. Termasuk tenaga ahli yang dimiliki parlemen 

mesti terjamin kualitas diri dan kinerjanya sehingga dapat 

mendukung secara optimal kegiatan pengawasan parlemen. 

• Memanfaatkan dengan baik dan tepat hak-hak yang melekat pada 

dirinya, terutama hak interpelasinya.  Ketika interpelasi terjadi 

galilah keterangan sebanyak-banyaknya dan sedetail mungkin 

untuk mendapatkan penjelasan yang tuntas.37 

• Memiliki kemampuan berbicara secara baik, logis, sistematis, dan 

mampu berdebat dengan meyakinkan. 
																																																													
36 Lihat, UU MD3, pasal 119 dan 122. 
37 Lihat, Heywood. 2014. Opcit., hlm. 557-558.	
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• Memanfaatkan media massa (cetak, elektronik, dan media sosial) 

untuk menyampaian pandangan-pandangan serta kritik terhadap 

kebijakan-kebijakan pemerintah secara dewasa dan bertanggung 

jawab. 

 

E.  Pengawasan Parlemen Responsif Gender  

Di manakah dan bagaimanakah parlemen meletakkan prinsip-

prinsip dan nilai-nilai gender dalam pengawasan yang dilakukannya? 

Gender sesungguhnya bukanlah persoalan eksklusif dan bukan pula 

sesuatu yang sagat khusus dalam kehidupan sosial dan politik. Ia menjadi 

persoalan kita bersama. Persoalan bangsa. Lembaga kekuasaan seperti 

parlemen tentu dituntut komitmen dan tanggung jawab yang lebih besar 

dalam menangani persoalan gender.  

Jika gender lebih pada soal relasi sosial, maka sebenarnya ia 

muncul dalam semua konteks kehidupan bernegara, berbangsa, dan 

bermasyarakat. Ia ada di partai politik, parlemen, komisi-komisi negara, 

kementerian-kementerian, birokrasi, lembaga-lembaga pendidikan, 

lembaga-lembaga penegak hukum, rumah tagga, masyarakat adat, dan 

lain-lain. Oleh karena muncul di semua kelompok dan dimensi kehidupan 

sosial, maka tak heran kalau ia pun hadir dalam keputusan-keputusan 

politik, kebijakan-kebijakan, program-program, dan proyek-proyek.  

Bagi parlemen, pengawasan yang responsif gender dapat diletakkan 

dalam konteks keputusan-keputusan politik dan kebijakan-kebijakan yang 

dilahirkan dan diperdebatkan di parlemen. Dalam konteks ini, terdapat 

sejumlah indikator – dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan – untuk  menjadi acuan parlemen dalam membuat 

di mana pengawasan yang dilakukannya responsif gender.    

 
Matriks 06. 

Indikator-indikator dalam Pengawasan Parlemen Responsif Gender 
 

 

Dimensi 
 

Materi 
 

Dasar 
Hukum 
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Prinsip  1. Persamaan hak;  dan 
Konvensi  
CEDAW 2. Persamaan kesempatan; dan 

3. Persamaan akses. 

b Non diskriminatif. 

 
Asas 

a Pengayoman;  
UU 12/2011 

 
  

b Kemanusiaan;  

c Keadilan; dan 

d Kesamaan dalam hukum dan pemerintahan. 

 
Proses 

Pembentukan 
 

a Partisipasi:  UU 12/2011 
tentang 

Pembentukan 
RUU dan 

Peraturan Tata 
Tertib 

 1. Kehadiran; 

2. Keterwakilan; dan 

3. Pengaruh.  

b Terbuka;  

c Transparan.  

 
Goal 5 

a Meningkatkan kualitas hidup dan peran 

peremuan dalam pembangunan 

 
Perpres No. 

2/2015 tentang 
RPJMN III 

(2015-2019) 
b Meningkatkan perlindungan bagi perempuan 

dari berbagai tindak kekerasan, termasuk 

tindak pidana perdagangan orang. 

c Meningkatkan kapasitas  kelembagaan PUG 

dan perlindungan perempuan dari berbagai 

tindak kekerasan. 

Perubahan 
Metodologi IPM 

a Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH).  
UNDP 

b Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). 

c Rata-rata Lama Sekolah RLS) 25 th +). 

d 96 Komoditas PPP. 

e Rata-rata Ukur/Geometrik. 

 
Politik dan 

Kemasyarakatan 

a Hak untuk memilih dan dipilih;  
Konvensi 
CEDAW b Hak untuk berpartisipasi dalam perumusan 

kebijakan dan implementasinya; 

c Hak untuk memegang jabatan dalam 

pemerintahan dan melaksanakan fungsi 

pemerintahan di semua tingkatan; dan 

d Hak untuk berpartisipasi dalam organisasi 

dan perkumpulan non pemerintah yang 

berhubungan dengan kehidupan masyarakat 

dan politik negara. 

 a Hak untuk memperoleh, mengubah, atau  
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Kewarga-
negaraan 

mempertahankan kewarganegaraan; Konvensi   
CEDAW 

b Jaminan bahwa perkawinan dengan orang 

asing maupun perubahan kewarganegaraan 

oleh suami selama perkawinan tidak secara 

otomatis mengubah kewarganegaraan isteri, 

menjadikannya tidak berkewarganegaraan 

atau tidak memaksakan keewarnegaraan 

suami kepadanya; dan 

c Hak yang sama dengan laki-laki berkenaan 

dengan kewarganegaraan anak-anak mereka. 

Pendidikan  Hak yang sama dengan laki-laki di bidang 

pendidikan. 

Konvensi 
CEDAW 

 
Ketenagakerjaan  

a Hak untuk bekerja sebagai hak asasi 

manusia; 

 
Konvensi  
CEDAW 

b Hak atas kesempatan kerja yang sama; 

c Hak untuk memilih profesi dan pekerjaan, 

hak untuk promosi, jaminan kerja, dan 

semua tunjangan serta fasilitas kerja, hak 

untuk memperoleh latihan kejuruan dan 

latihan ulang; 

d Hak untuk menerima upah yang sama; 

e Hak atas jaminan sosial; dan 

f Hak atas perlindungan kesehatan dan 

keselamatan kerja. 

 
Kesehatan dan 

Keluarga 
Berencana 

a Hak atas pemeliharaan kesehatan dan 

jaminan memperoleh pelayanan kesehatan, 

termasuk keluarga berencana; dan 

 
Konvensi  
CEDAW 

b Jaminan untuk mendapatkan pelayanan 

yang layak berkaitan dengan kehamilan, 

persalinan, dan paksa persalinan. 

 
Ekonomi  

a Hak atas tunjangan keluarga; dan Konvensi 
CEDAW 

b Hak atas jaminan bank, hipotek, dan kredit 

permodalan lainnya. 

 
Hukum 

a Hak yang sama di hadapan hukum;  
Konvensi 
CEDAW b Hak dalam urusan-urusan sipil, seperti: 

kecakapan hukum yang sama dengan laki-

laki serta kesempatan yang dalam 

menjalankan kecakapan tersebut;  
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c Hak untuk menandatangani kontrak  dan 

mengurus harta kekayaan; 

d Hak untuk mendapatkan perlakuan  yang 

sama pada semua tingkatan prosedur di 

muka hakim dan pengadilan; dan 

e Hak yang sama berkenaan dengan hukum 

yang berhubungan dengan mobilitas orang-

orang dan kebebasan memilih tempat tinggal 

dan domisili. 

 
Perkawinan 

a Hak untuk memasuki jenjang perkawinan;  
Konvensi 
CEDAW b Hak untuk memilih sesuatu secara bebas dan 

memasuki jenjang perkawinan hanya dengan 

persetujuan bebas dan sepenuhnya; 

c Hak dan tanggung jawab yang sama sebagai 

orangtua dalam urusan yang berhubungan 

dengan anak-anak mereka; 

d Hak untuk menentukan secara bebas dan 

bertanggung jawab jumlah dan jarak 

kelahiran serta memperoleh informasi, 

pendidikan, dan sarana yang memungkinkan 

mereka menggunakan hak tersebut; 

e Hak dan tanggung jawab yang berkaitan 

dengan perwalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan pengangkatan anak; 

f Hak pribadi yang sama sebagai isteri, 

termasuk hak untuk memilih nama keluarga, 

profesi, atau jabatan; dan 

g Hak yang sama berkaitan dengan pemilikan, 

perolehan, administrasi, penikmatan dan 

pemindahtanganan harta benda yang ada. 

 
 

Sumber: Widodo dan Ronald Rofiandri (2015) dengan beberapa penambahan.  
  

Selain indikator-indikator yang ditampilkan pada matriks di atas, 

variabel lain yang menjadi fokus pengawasan perlemen yang responsif 

gender adalah soal anggaran. Format anggaran yang ada di 

(R)APBN/APBD serta alokasi dalam program-program pembangunan 

yang diajukan pemerintah mesti di-plototi dengan cermat agar ia 
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e Hak dan tanggung jawab yang berkaitan 

dengan perwalian, pemeliharaan, 

pengawasan, dan pengangkatan anak; 

f Hak pribadi yang sama sebagai isteri, 

termasuk hak untuk memilih nama keluarga, 

profesi, atau jabatan; dan 

g Hak yang sama berkaitan dengan pemilikan, 

perolehan, administrasi, penikmatan dan 

pemindahtanganan harta benda yang ada. 

 
 

Sumber: Widodo dan Ronald Rofiandri (2015) dengan beberapa penambahan.  
  

Selain indikator-indikator yang ditampilkan pada matriks di atas, 

variabel lain yang menjadi fokus pengawasan perlemen yang responsif 

gender adalah soal anggaran. Format anggaran yang ada di 

(R)APBN/APBD serta alokasi dalam program-program pembangunan 

yang diajukan pemerintah mesti di-plototi dengan cermat agar ia 
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mencerminkan anggaran yang responsif gender. Variabel ini sangat 

penting karena bisa berdampak sangat luas dalam kehidupan bernegara, 

berbangsa, dan bermasyarakat. Artinya, jika anggaran yang disusun tidak 

responsif gender, jangan berharap banyak akan ada upaya-upaya 

struktural yang kuat ke arah terciptanya keadilan dan kesetaraan gender.  

Satu lagi variabel yang tidak kalah pentingnya sekaligus satu 

kesatuan dengan pengawasan adalah kegiatan legislasi di parlemen. 

Sebagai lembaga perwakilan, parlemen harus bisa memastikan bahwa 

legislasi yang dilakukan responsif gender. Rancangan Undang-Undang 

yang dibahas dan ditetapkan di parlemen harus dijamin tidak ada yang 

bias gender, tidak diskriminatif terhadap perempuan, dan tidak 

menambrak prinsip-prinsip keadilan gender. Bagaimanapun keputusan-

keputusan politik yang dihasilkan parlemen seperti UU pada gilirannya 

akan diimplementasikan dan memengaruhi kehidupan bernegara, 

berbangsa, dan bermasyarakat. 

  

 
 

F.  Hambatan-hambatan dalam Pengawasan Parlemen  
 Responsif  Gender 
 

Terdapat sejumlah hambatan yang dihadapi dalam pengawasan 

berbasis gender di parlemen, seperti:  

Modul 3 : Parlemen & Fungsi Pengawasan dalam Perspektif Gender
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• Tingkat pengetahuan dan wawasan anggota parlemen tentang 

gender masih rendah. 

• Terlalu sedikit anggota parlemen dari kalangan perempuan.  

• Perempuan anggota parlemen belum tentu memahami problem 

gender dan isu-isu sensitifitas gender. 

• Perempuan anggota parlemen tidak memiliki kemampuan 

berbicara yang baik, tidak pandai berdebat, tidak berani mengambil 

risiko, dan tidak punya ketegasan sikap soal gender. 

• Anggota parlemen tidak memiliki informasi yang cukup, akurat, 

dan tepercaya soal isu-isu gender.  

• Sikap cuek atau sikap tidak mau tahu anggota parlemen terhadap 

isu-isu gender akibat lemahnya arus ideologi sensitifitas gender 

pada diri mereka. 

• Secara kelembagaan, parlemen kurang memberikan dukungan 

(supporting) bagi upaya mengedepankan keadilan gender. 

Pertanyaannya, bagaimana mengatasi hambatan-hambatan 

tersebut? Setidaknya ada tiga program yang dapat dan perlu dilakukan. 

Pertama, mendorong, berkampanye terus-menerus, serta melakukan 

advokasi bagi upaya memperbanyak jumlah perempuan yang terpilih – 

melalui pemilihan umum – sebagai anggota parlemen baik di tingkat 

nasional maupun daerah-daerah. Hal ini menjadi program jangka panjang 

dan berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama, bahkan 

bergenerasi. Kedua, menuntut dan mendorong lembaga parlemen 

memberikan dukungan struktural yang kuat, sistematis, dan berkelanjutan 

bagi keputusan-keputusan politik dan kebijakan-kebijakan  responsif 

gender. Ketiga, memberikan penguatan dan pelatihan-pelatihan kepada 

semua anggota parlemen (laki-laki maupun perempuan) di tingkat 

nasonal dan daerah-daerah tentang pengetahuan gender dengan spesifik 

pada tema “Parlemen Responsif Gender”. [@@] 
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MODUL 4
MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN 
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MODUL 

MENJALANKAN FUNGSI ANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER 

 

INTISARI MODUL 

Modul ini memuat tiga materi utama yaitu: (1) 

Dasar-Dasar Fungsi Anggaran; (2) Menjalankan 

Fungsi Anggaran DPR; (3) Menjalankan Fungsi 

Anggaran DPRD 

TUJUAN PEMBELAJARAN 

Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran 

anggota legislatif terhadap pentingnya 

pelaksanaan fungsi anggaran secara efektif 

dalam rangka mewujudkan lahirnya kebijakan 

anggaran yang berkeadilan dan responsif 

gender. 

KOMPETENSI UTAMA 

Peserta memahami nilai strategis fungsi 

anggaran dan momentum penting dalam siklus 

perencanaan penganggaran, serta menguasai 

tips dan trik mempengaruhi kebijakan anggaran 

yang responsif gender.  

KOMPETENSI PENDUKUNG 

Pada akhir sesi pembelajaran, peserta akan: 

1. Memahami nilai strategis fungsi anggaran 

secara tepat 

2. Mengetahui momentum-momentum 

penting dalam siklus perencanaan dan 

penganggaran 

3. Menguasai tips dan trik untuk 

mempengaruhi setiap tahap kebijakan 

anggaran 
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Bagian 1 

Dasar-Dasar Fungsi Anggaran Responsif Gender 

 
WAKTU : 90 Menit 

KOMPETENSI 

UTAMA 
: 

Peserta memahami nilai strategis fungsi anggaran 

dan momentum penting dalam siklus perencanaan 

penganggaran  

KOMPETENSI 

PENDUKUNG 
: 

Pada akhir sesi pembelajaran, peserta dapat: 

1. Memahami nilai strategis fungsi anggaran secara 

tepat 

2. Memahami pengertian dan ruang lingkup 

anggaran responsif gender (ARG) 

3. Mengidentifikasi siklus-siklus penting dalam 

perencanaan dan penganggaran 

METODE : 

• Ceramah 

• Curah Pendapat 

• Diskusi 

ALAT/BAHAN : 

• Bahan Presentasi PPT 

• Infocus 

• Layar Proyektor 

• Kertas Plano 

• Metaplan 

• Solatif Kertas 

• Spidol  

ALUR FASILITASI : 

1. Fasilitator memulai sesi belajar, serta 

menguraikan tujuan belajar dan pokok bahasan. 

2. Fasilitator menjajaki pemahaman peserta dengan 

pertanyaan pembuka: “apa pentingnya fungsi 

anggaran bagi anggota legislative?”. Seluruh 

jawaban peserta ditulis dalam metaplan lalu 

ditempelkan di kertas plano untuk dibahas 

bersama. 

3. Fasilitator mulai menjelaskan nilai penting dan 

strategis fungsi anggaran, serta manfaatnya bagi 

Modul 4 : Menjalankan Fungsi Anggaran yang Responsif Gender



200 201
	

	

kepentingan konstituen maupun bagi kepentingan 

anggota. 

4. Penjelasan dilanjutkan dengan kerangka 

kebijakan anggaran responsif gender yang harus 

diperjuangkan menggunakan fungsi anggaran 

tersebut. 

5. Pada bagian akhir, fasilitator menunjukkan siklus 

perencanaan penganggaran (siklus APBN untuk 

DPR, dan siklus APBD untuk DPRD) yang harus 

diperhatikan untuk dipengaruhi secara intensif 

dan massif. 

6. Peserta dibagi menjadi beberapa kelompok, 

kemudian diberikan kesempatan untuk 

mendiskusikan siklus mana yang paling penting 

untuk dipengaruhi. 

7. Setelah presentasi mempresentasikan hasil 

diskusi, fasilitator menarik kesimpulan sebagai 

inti dari pembelajaran sesi pertama ini. 

 
 
1.1. Mengenal Fungsi Anggaran 

Anggaran publik berdampak terhadap kehidupan kita. Sebagai warga 

negara, kita bergantung pada negara untuk menyediakan pelayanan dasar dan 

penyediaan infrastruktur. Anggaran publik merupakan bentuk hubungan 

antara warga negara pembayar pajak dan aparat. Oleh karenanya  anggaran 

merupakan instrumen penting kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah 

dan menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara. 

Anggaran dipandang sebagai arena perebutan sumber daya publik 

antara berbagai kepentingan, baik aktor-aktor di dalam lingkaran sistem 

politik yang berlaku maupun kelompok kepentingan lain yang memiliki 

pengaruh terhadap keputusan politik anggaran. Rong Wang (2002) 

menjelaskan bahwa setidaknya terdapat  tiga pendekatan besar politik 

anggaran dalam literatur internasional, yakni pendekatan pilihan publik, 

kelompok kepentingan, dan teori hierarki.   
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Salah satu fungsi yang dimiliki DPR dan DPRD adalah fungsi anggaran 

atau dikenal dengan hak budget. Pertanyaan pentingnya adalah, mengapa 

legislatif diberikan fungsi anggaran? Sebagai lembaga representasi rakyat,  

legislatif merupakan tempat yang tepat untuk memastikan anggaran 

direncanakan optimal sesuai dengan kebutuhan bangsa berdasarkan sumber 

daya yang tersedia. Partisipasi aktif legislatif yang efektif dalam proses 

penganggaran, menjamin terjadinya pola check and balance untuk 

akuntabilitas dan transparansi pemerintah serta memastikan  pemberian 

layanan publik yang bermutu.   

Sistem anggaran modern (new public financial management) hadir 

untuk membantu legislatif dalam mengawasi kinerja perencanaan sampai 

penganggaran pemerintah secara komprehensif. Dimulai sejak usulan 

kebijakan penerimaan sampai kepada rencana alokasi belanja publik harus 

melalui persetujuan lembaga legislatif. Oleh karena itu, keterlibatan legislatif 

berperan dalam mengkritisi maupun memberikan persetujuan terhadap 

usulan proyeksi penerimaan dan pengeluaran, serta memastikan 

implementasi anggaran dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan 

bermanfaat terhadap hajat hidup masyarakat luas.  

Fungsi Anggaran DPR dan DPRD dilaksanakan untuk mengawal, 

memperjuangkan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat 

terakomodir di dalam kebijakan anggaran daerah. Juga untuk menguji 

kembali realisasinya berdasarkan hasil dan manfaat bagi masyarakat bukan 

sekedar realisasi belanja dan dokumen laporan administratif. 

Fungsi Anggaran DPR dijalankan untuk membahas dan memberikan 

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan 

mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi 

tersebut dijalankan oleh Badan Anggaran (Banggar), Komisi-Komisi, Fraksi-

Fraksi, dan Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari empat yaitu: (i) Asumsi 

Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; (ii) Kebijakan 

belanja pemerintah pusat; (iii) Kebijakan Transfer ke Daerah; (iv) Tim 

perumus draft RUU APBN. 

Adapun tata cara operasionalisasi fungsi anggaran DPRD meliputi: (i) 

pembahasan KUA – PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan 

RKPD; (ii) pembahasan rancangan Perda tentang APBD; (iii) pembahasan 
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berperan dalam mengkritisi maupun memberikan persetujuan terhadap 

usulan proyeksi penerimaan dan pengeluaran, serta memastikan 

implementasi anggaran dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran dan 

bermanfaat terhadap hajat hidup masyarakat luas.  

Fungsi Anggaran DPR dan DPRD dilaksanakan untuk mengawal, 

memperjuangkan dan memastikan kebutuhan dasar masyarakat dapat 

terakomodir di dalam kebijakan anggaran daerah. Juga untuk menguji 

kembali realisasinya berdasarkan hasil dan manfaat bagi masyarakat bukan 

sekedar realisasi belanja dan dokumen laporan administratif. 

Fungsi Anggaran DPR dijalankan untuk membahas dan memberikan 

persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dengan 

mempertimbangkan masukan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi 

tersebut dijalankan oleh Badan Anggaran (Banggar), Komisi-Komisi, Fraksi-

Fraksi, dan Panitia Kerja (Panja) yang terdiri dari empat yaitu: (i) Asumsi 

Dasar, Kebijakan Fiskal, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan; (ii) Kebijakan 

belanja pemerintah pusat; (iii) Kebijakan Transfer ke Daerah; (iv) Tim 

perumus draft RUU APBN. 

Adapun tata cara operasionalisasi fungsi anggaran DPRD meliputi: (i) 

pembahasan KUA – PPAS yang disusun oleh Kepala Daerah berdasarkan 

RKPD; (ii) pembahasan rancangan Perda tentang APBD; (iii) pembahasan 
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bermanfaat terhadap hajat hidup masyarakat luas.  
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rancangan Perda tentang Perubahan APBD; dan (iv) pembahasan rancangan 

Perda tentang pertanggungjawaban APBD. Hal itu sebagaimana telah 

dijabarkan di dalam UU No. 17 tahun 2014 pasal 316 dan pasal 365, juga 

diatur di dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 99 ayat (2) dan pasal 152 ayat (2). 

Di tingkat DPRD, fungsi anggaran dijalankan oleh Badan Anggaran (Banggar), 

Komisi-Komisi, dan Fraksi-Fraksi. 

Penerapan fungsi anggaran yang efektif oleh DPR dan DPRD akan 

bermanfaat untuk menjadi jawaban kongkrit atas tuntutan atau gugatan dari 

konstituen dan warga, mencegah lahirnya kebijakan anggaran yang tidak 

efisien, tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat, mempengaruhi perilaku 

mitra kerja menjadi lebih serius, dan meningkatkan “citra baik” anggota 

DPRD di hadapan masyarakat dan mitra kerja. 

Di luar peran strategis fungsi anggaran tersebut, akan tetapi masih 

terdapat berbagai tantangan dalam menerapkannya setiap tahun. Berikut ini 

adalah tantangan-tantangan penerapan fungsi anggaran DPR dan DPRD: 

 

Tabel 1. Tantangan Penerapan Fungsi Anggarna DPR dan DPRD 

 

Fungsi Anggaran DPR Fungsi Anggaran DPRD 

• Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 35/ PUU-XI/2013 tanggal 

22 Mei 2014 (menurut 

organisasi, fungsi, dan program)  

• Revisi Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang MPR,DPR, 

DPD, dan DPRD  

• Penekanan pembahasan 

pemerintah dengan DPR 

mengenai isu-isu yang lebih 

strategis 

• Hilangnya klasifikasi jenis 

belanja berdasarkan jenis 

ekonomi (Belanja Pegawai, 

Belanja Barang dan Belanja 

• Jadwal reses dan penyerapan 

aspirasi anggota DPRD tidak 

sinkron dengan jadwal 

perencanaan pembangunan 

daerah 

• Hasil penyerapan aspirasi 

anggota DPRD terhadap 

konstituen tidak dikompilasi oleh 

BAPPEDA untuk dibahas dalam 

Forum OPD dan Musrenbang 

Daerah 

• Penyerahan dokumen KUA PPAS 

dan RAPBD tidak tepat waktu, 

sehingga waktu pembahasan 

sangat terbatas 
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efisien, tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat, mempengaruhi perilaku 
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Modal) 

• Perlu melakukan rekap terhadap 

lampiran III Perpres Penjabaran 

APBN sebanyak 485 Halaman 

• Kesempatan untuk turut serta 

dalam pengambilan keputusan 

terkait anggaran sebagian besar 

hanya dimiliki anggota Badan 

Anggaran 

 

 

1.2. Anggaran yang Berkesetaraan dan Berkeadilan 

Proses pengambilan keputusan dan produk kebijakan yang dilahirkan 

selama ini lebih banyak bersifat netral gender, yaitu hanya memperhatikan 

sudut pandang tugas maupun fungsi institusi tersebut dan prioritas 

pembangunan tanpa melihat adanya kelompok yang terlibat dan penerima 

manfaat yang berbeda. Maka dibutuhkan suatu terobosan dan inovasi 

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) untuk mereduksi 

kesenjangan partisipasi dan pemanfaatan hasil pembangunan antara 

perempuan dan laki-laki. 

Perlu dipahami bahwa anggaran yang berkesetaraan dan berkeadilan 

(atau dikenal dengan anggaran responsif gender) tidak sekedar terjadinya 

penambahan dana pada program pemberdayaan perempuan, serta tidak 

hanya mencerminkan keberadaan program pada Kementerian atau lembaga 

negara dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) yang menangani 

pemberdayaan perempuan saja. Melainkan suatu kebijakan anggaran yang 

mampu memberikan keadilan kepada perempuan dan laki-laki berpartisipasi, 

memperoleh akses dan menikmati manfaat pembangunan dari setiap alokasi. 

Anggaran responsive gender bukanlah tujuan yang akan dicapai, tetapi 

merupakan sautu alat untuk mencapai keadilan gender.  

 

Box 1 – Anggaran Responsif Gender 

Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang 

mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh 

akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan 

mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan 

dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan 
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Keberadaan perempuan di lembaga legislatif dengan fungsi 

anggarannya diharapkan mampu  merepresentasikan dan menyuarakan 

kebutuhan  perempuan yang belum terlibat aktif dalam pembangunan. 

Meskipun terjadi tren yang semakin meningkat dan banyak program 

pemerintah maupun atas dukungan lembaga donor telah fokus pada 

pemberdayaan perempuan, kenyataannya masih ‘terlalu sedikit’ yang berada 

di dalam proses serta berpartisiasi dalam pembangunan. 

Padahal perempuan miskin memiliki beban lebih berat dibandingkan 

laki-laki, serta harus menanggung beban ganda yaitu selain harus mencari 

tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga 

harus melakukan tugas-tugas domestik di dalam rumah tanpa tergantikan.  

Program pembangunan yang didesain tanpa memperhatikan adanya 

perbedaan kebutuhan antargender akan berdampak pada kesenjangan 

antargender. Kasus sederhana misalnya, dalam perencanaan pembangunan 

MCK (mandi cuci kakus) di suatu desa yang memiliki jumlah penduduk 

perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Jika dalam perencanaannya tanpa 

melibatkan perempuan dan mempergunakan data terpilah menurut gender, 

maka MCK yang dibangun tidak sensitif gender dalam hal jumlah, desain 

bahkan lokasinya. Dampaknya, MCK dibangun tanpa membedakan untuk 

laki-laki dan perempuan, desain kakus yang tidak sensitif untuk Ibu hamil,  

MCK tidak memberikan rasa nyaman bagi perempuan  karena mudah terlihat 

dari luar dan jumlah yang sama untuk laki-laki dan perempuan padahal 

jumlah penduduk di wilayah tersebut lebih banyak perempuan. Selain itu, 

lebih banyak waktu yang dipergunakan perempuan di MCK untuk mandi, 

mencuci, dan memasak karena harus antre dengan laki-laki.  Berikut adalah 

beberapa contoh kebijakan anggaran yang tidak sadar gender.  

Anggaran publik berdampak terhadap kehidupan kita. Sebagai warga 

negara, kita bergantung pada negara untuk menyediakan pelayanan dasar dan 

penyediaan infrastruktur. Anggaran publik merupakan bentuk hubungan 

antara warga negara pembayar pajak dan aparat. Oleh karenanya  anggaran 

merupakan instrumen penting kebijakan ekonomi yang dimiliki pemerintah 

dan menggambarkan pernyataan komprehensif tentang prioritas negara. 

ARG  bekerja  dengan  cara  menelaah  dampak  dari  belanja  suatu 

kegiatan terhadap perempuan dan laki-laki, dan kemudian menganalisa 

apakah alokasi anggaran tersebut telah menjawab kebutuhan perempuan serta 
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anggarannya diharapkan mampu  merepresentasikan dan menyuarakan 

kebutuhan  perempuan yang belum terlibat aktif dalam pembangunan. 

Meskipun terjadi tren yang semakin meningkat dan banyak program 

pemerintah maupun atas dukungan lembaga donor telah fokus pada 

pemberdayaan perempuan, kenyataannya masih ‘terlalu sedikit’ yang berada 

di dalam proses serta berpartisiasi dalam pembangunan. 

Padahal perempuan miskin memiliki beban lebih berat dibandingkan 

laki-laki, serta harus menanggung beban ganda yaitu selain harus mencari 

tambahan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, juga 

harus melakukan tugas-tugas domestik di dalam rumah tanpa tergantikan.  

Program pembangunan yang didesain tanpa memperhatikan adanya 

perbedaan kebutuhan antargender akan berdampak pada kesenjangan 
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kebutuhan laki-laki. Oleh karena itu ARG melekat pada struktur anggaran 

(program, kegiatan, dan output) yang ada dalam RKA-K/L di tingkat pusat dan 

RKA-OPD di tingkat daerah. Suatu output yang dihasilkan oleh kegiatan akan 

mendukung pencapaian hasil (outcome) program. Hanya saja muatan 

substansi/materi keluaran (output) yang dihasilkan tersebut dilihat dari sudut 

pandang (perspektif ) gender. 

Secara yuridis, penerapan anggaran responsif gender di Indonesia telah 

didukung dengan berbagai kerangka hukum yang tersedia saat ini yang 

dimulai dengan disahkannya berbagai peraturan perundang-undangan dan 

kebijakan yang mendukung terwujudnya kesetaraan gender di Indonesia. 

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi CEDAW (Convention on 

the Elimination of all forms of Discrmination Against Women) atau 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan melalui UU 

No. 7 tahun 1984 untuk mendorong kesetaraan dan keadilan gender. 

Kebijakan ini kemudian dilanjutkan dengan keluarnya Instruksi Presiden No. 

9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan 

Nasional. Instruksi ini telah menjadi bagian penting dalam pelaksanaan PUG 

dalam perencanaan, penganggaran, evaluasi atas kebijakan dan program 

pembangunan yang berperspektif gender.  

Setelah ini, ada berbagai peraturan perundang-undangan untuk 

mendukung ARG ini, yaitu dimulai dengan berbagai Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) sejak tahun 2009 yang diperbaharui setiap tahun untuk 

tingkat Kementerian/Lembaga, dan untuk daerah mulai disebutkan (meski 

belum ada pedoman/instruksi detailnya) dalam Permendagri No. 15 tahun 

2008 yang kemudian direvisi menjadi Peremendagri No. 67 tahun 2011 

tentang Pedoman Umum Pengarusutamaan Generd (PUG) di Daerah.  

Setelah adanya Strategi Nasional Perencanaan Penganggaran Responsif 

Gender (Stranas PPRG) beserta lampiran Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) 

PPRG, dapat dijadikan petunjuk atau dasar bagi pemerintah daerah maupun 

K/L (terutama daerah) yang lebih detail tentang bagaimana operasionalisasi 

ARG. Stranas ini merupakan SEB 4 Menteri Penggerak PPRG Nasional 

(Kemendagri, Bappenas, Kemenkeu dan Kemen PP&PA), yang disahkan 

November 2012 dan diluncurkan 5 Maret 2013. 
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Tabel 2. Jenis Peraturan terkait ARG 
 

No Jenis Peraturan 

1 UU  No. 7   tahun   1984 

2 Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 

3 Instruksi Presiden No. 1 tahun 2010 

4 Instruksi Presiden No. 3 tahun 2010 

5 
Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 

30/M.PPN/HK/03/2009 

6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009 

7 Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 112  tahun  2012 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

9 

Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak;  

Nomor: 270/M.PPN/11/2012,  

Nomor: SE-33/MK.02/2012,  

Nomor: 050/4379A/SJ,  

Nomor: SE-46/MPP-PA/11/2011 

10 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Pedoman Penyusunan APBD Setiap 

Tahun 

 
 
Adapun tujuan Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu:  

1) Mewujudkan Perencanaan lebih efektif dan efisien;  

Analisis gender melihat peran, kondisi, kebutuhan, dan permasalahan 

perempuan dan laki-laki sehingga dapat menetapkan kegiatan yang dapat 

menjawab/mengakomodasi perbedaan yang ada. 

2) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan; 

Dengan mengakomodasi perbedaan yang ada dalam kegiatan yang 

dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan kesetaraan 

dalam menikmati hasil pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. 

 

	
	

Tabel 2. Jenis Peraturan terkait ARG 
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5 
Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP. 

30/M.PPN/HK/03/2009 

6 Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 119/PMK.02/2009 

7 Peraturan  Menteri  Keuangan  (PMK)  Nomor 112  tahun  2012 

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 

9 

Surat Edaran Menteri Negara Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam 

Negeri dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak;  

Nomor: 270/M.PPN/11/2012,  

Nomor: SE-33/MK.02/2012,  

Nomor: 050/4379A/SJ,  
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Adapun tujuan Anggaran Responsif Gender (ARG) yaitu:  

1) Mewujudkan Perencanaan lebih efektif dan efisien;  
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perempuan dan laki-laki sehingga dapat menetapkan kegiatan yang dapat 
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dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan kesetaraan 

dalam menikmati hasil pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. 

 

	
	

Dari dua tujuan utama tersebut, pelaksanaan ARG juga harus 

memperhatikan pendekatan yang tepat. Sejauh ini pendekatan yang dapat 

dipergunakan antara lain: 

1. Progressive Realization; yaitu di dalam kebijakan anggaran disebutkan 

bahwa pemerintah memiliki kewajiban secara terus menerus untuk 

meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka perlindungan sosial. 

Peningkatan anggaran dimaksud adalah nilai riil, bukan sekedar nominal 

yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. 

2. Full Use of Maximum Available Resources; yaitu pendekatan yang dapat  

dilaksanakan pemerintah untuk semaksimal mungkin menggunakan 

sumber-sumber pendapatan yang ada untuk membiayai belanja terkait 

pemenuhan hak dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur 

dasar, penyediaan pekerjaan, perlindungan sosial, dan lain-lain. 

  

1.3. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah 

rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat 

anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran 

disahkan dengan undang-undang.  

Terdapat 5 (lima) tahapan dalam siklus APBN yaitu meliputi: (i) 

perencanaan dan penganggaran APBN; (ii) pembahasan/penetapan APBN; 

(iii) pelaksanaan APBN; (iv) pelaporan dan pencatatan APBN; serta (v) 

pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap pertama, tahap ketiga 

dan tahap keempat dilaksanakan langsung oleh pemerintah. Adapun tahap 

kedua yaitu pembahasan/penetapan APBN dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), sedangkan tahapan kelima yaitu pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban APBN dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). 
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perempuan dan laki-laki sehingga dapat menetapkan kegiatan yang dapat 

menjawab/mengakomodasi perbedaan yang ada. 

2) Mengurangi kesenjangan tingkat penerima manfaat pembangunan; 

Dengan mengakomodasi perbedaan yang ada dalam kegiatan yang 

dilaksanakan, diharapkan dapat meningkatkan keadilan dan kesetaraan 

dalam menikmati hasil pembangunan bagi laki-laki dan perempuan. 

 

	
	

Dari dua tujuan utama tersebut, pelaksanaan ARG juga harus 

memperhatikan pendekatan yang tepat. Sejauh ini pendekatan yang dapat 

dipergunakan antara lain: 

1. Progressive Realization; yaitu di dalam kebijakan anggaran disebutkan 

bahwa pemerintah memiliki kewajiban secara terus menerus untuk 

meningkatkan alokasi anggaran dalam rangka perlindungan sosial. 

Peningkatan anggaran dimaksud adalah nilai riil, bukan sekedar nominal 

yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. 

2. Full Use of Maximum Available Resources; yaitu pendekatan yang dapat  

dilaksanakan pemerintah untuk semaksimal mungkin menggunakan 

sumber-sumber pendapatan yang ada untuk membiayai belanja terkait 

pemenuhan hak dasar warga seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur 

dasar, penyediaan pekerjaan, perlindungan sosial, dan lain-lain. 

  

1.3. Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

Siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) adalah 

rangkaian kegiatan dalam proses penganggaran yang dimulai pada saat 

anggaran negara mulai disusun sampai dengan perhitungan anggaran 

disahkan dengan undang-undang.  

Terdapat 5 (lima) tahapan dalam siklus APBN yaitu meliputi: (i) 

perencanaan dan penganggaran APBN; (ii) pembahasan/penetapan APBN; 

(iii) pelaksanaan APBN; (iv) pelaporan dan pencatatan APBN; serta (v) 

pemeriksaan dan pertanggungjawaban APBN. Tahap pertama, tahap ketiga 

dan tahap keempat dilaksanakan langsung oleh pemerintah. Adapun tahap 

kedua yaitu pembahasan/penetapan APBN dilakukan oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR), sedangkan tahapan kelima yaitu pemeriksaan dan 

pertanggungjawaban APBN dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK). 
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Diagram 1 – Siklus APBN Indonesia 

 

 

 

1. Tahap Perencanaan dan Penganggaran.  

Tahapan ini dilakukan pada tahun sebelum anggaran tersebut 

dilaksanakan (APBN t-1) missal untuk APBN 2018 dilakukan pada tahun 

2017 yang meliputi dua kegiatan yaitu, perencanaan dan penganggaran. 

Tahap perencanaan dimulai dari: (1) penyusunan arah kebijakan dan 

prioritas pembangunan nasional; (2) Kementerian Negara/Lembaga (K/L) 

melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 

berjalan, menyusun rencana inisiatif baru dan indikasi kebutuhan 

anggaran; (3) Kementerian Perencanaan dan Kementerian Keuangan 

mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan yang sedang berjalan 

dan mengkaji usulan inisiatif baru berdasarkan prioritas pembangunan 

serta analisa pemenuhan kelayakan dan efisiensi indikasi kebutuhan 

dananya; (4) Pagu indikatif dan rancangan awal Rencana Kerja 

Pemerintah ditetapkan; (5) K/L menyusun rencana kerja (Renja); (6) 

Pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) dilaksanakan antara K/L, 

Kementerian Perencanaan, dan Kementerian Keuangan; (7) Rancangan 

awal RKP disempurnakan; (8) RKP dibahas dalam pembicaraan 

pendahuluan antara Pemerintah dengan DPR; (9) RKP ditetapkan. 

Tahap penganggaran dimulai dari: (1) penyusunan kapasitas fiskal 

yang menjadi bahan penetapan pagu indikatif; (2) penetapan pagu 
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indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L; (4) penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L); (4) penelaahan RKA-K/L sebagai 

bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang 

APBN; dan (5) penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan 

Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.  

 

2. Tahap Penetapan/Persetujuan APBN 

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, 

sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa 

pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN 

serta penetapannya oleh DPR. 

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN 

ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan 

penetapan Perpres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN 

dimaksud. 

 

3. Tahap Pelaksanaan APBN 

Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, 

kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember 

pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun 

anggaran 2018 akan dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember 2018. 

Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal 

ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Perpres mengenai rincian 

APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. 

Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) adalah alat untuk 

melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran 

K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu 

Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas 

dan fungsi instansinya.  

 

4. Tahap Pelaporan dan Pencatatan APBN 

Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan 

dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan 

keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan 
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sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta 

catatan atas laporan keuangan. 

 

5. Tahap Pemeriksaan dan Pertangungjawaban APBN 

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan 

berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN 

dilaksanakan tahun 2018, tahap pemeriksaan dan 

pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2019. Pemeriksaan ini 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN 

secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan 

rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 

Dokumen perencanaan, terutama RKP dan Renja K/L, menjadi 

pedoman dalam penyusunan anggaran. Secara nasional RKP menjadi 

pedoman APBN pada tahun yang direncanakan. Sedangkan Renja K/L 

menjadi pedoman penyusunan RKA-K/L. 

Proses perencanaan untuk menghasilkan RKP usulan dimulai sekitar 

Januari, pada saat presiden memberi arahan dalam berbagai kesempatan 

(rapat kerja pemerintah, sidang kabinet paripurna, atau sidang rapat 

koordinasi terbatas). Berdasarkan arahan presiden tersebut, mesin 

perencanaan di lingkungan pemerintah mulai bergerak, yaitu: 

1. Bappenas akan mengevaluasi target-target kerja RPJM berdasarkan: 

a. RKP perbaikan sebagai hasil pembahasan dengan DPR (APBN t-1) 

sebagai benchmark. 

b. hasil evaluasi kebijakan program/kegiatan tahun berjalan dari K/L 

(APBN t-1) sesuai arahan presiden dan prioritas pembangunan 

nasional. 

c. kapasitas fiskal dari Kementerian Keuangan untuk APBN t+1. 

	
	

indikatif (3) penetapan pagu anggaran K/L; (4) penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran K/L (RKA-K/L); (4) penelaahan RKA-K/L sebagai 

bahan penyusunan nota keuangan dan rancangan undang-undang tentang 

APBN; dan (5) penyampaian Nota Keuangan, Rancangan APBN, dan 

Rancangan UU tentang APBN kepada DPR.  

 

2. Tahap Penetapan/Persetujuan APBN 

Kegiatan penetapan/persetujuan ini dilakukan pada APBN t-1, 

sekitar bulan Oktober-Desember. Kegiatan dalam tahap ini berupa 

pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan Undang-undang APBN 

serta penetapannya oleh DPR. 

Selanjutnya berdasarkan persetujuan DPR, Rancangan UU APBN 

ditetapkan menjadi UU APBN. Penetapan UU APBN ini diikuti dengan 

penetapan Perpres mengenai rincian APBN sebagai lampiran UU APBN 

dimaksud. 

 

3. Tahap Pelaksanaan APBN 

Jika tahapan kegiatan ke-1 dan ke-2 dilaksanakan pada APBN t-1, 

kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember 

pada tahun berjalan (APBN t). Dengan kata lain, pelaksanaan tahun 

anggaran 2018 akan dilaksanakan mulai 1 Januari - 31 Desember 2018. 

Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal 

ini kementerian/lembaga (K/L). K/L mengusulkan konsep Daftar Isian 

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Perpres mengenai rincian 

APBN dan menyampaikannya ke Kementerian Keuangan untuk disahkan. 

Dokumen Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) adalah alat untuk 

melaksanakan APBN. Berdasarkan DIPA inilah para pengelola anggaran 

K/L (Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Pembantu 

Pengguna Anggaran) melaksanakan berbagai macam kegiatan sesuai tugas 

dan fungsi instansinya.  

 

4. Tahap Pelaporan dan Pencatatan APBN 

Tahap pelaporan dan pencatatan APBN dilaksanakan bersamaan 

dengan tahap pelaksanaan APBN, 1 Januari-31 Desember. Laporan 

keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi, dan disajikan 

	
	

sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintah yang terdiri dari 

Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas, serta 

catatan atas laporan keuangan. 

 

5. Tahap Pemeriksaan dan Pertangungjawaban APBN 

Tahap terakhir siklus APBN adalah tahap pemeriksanaan dan 

pertanggungjawaban yang dilaksanakan setelah tahap pelaksanaan 

berakhir (APBN t+1), sekitar bulan Januari - Juli. Contoh, jika APBN 

dilaksanakan tahun 2018, tahap pemeriksaan dan 

pertanggungjawabannya dilakukan pada tahun 2019. Pemeriksaan ini 

dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Untuk pertanggungjawaban pengelolaan dan pelaksanaan APBN 

secara keseluruhan selama satu tahun anggaran, Presiden menyampaikan 

rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN kepada DPR berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK, 

selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. 

 

Dokumen perencanaan, terutama RKP dan Renja K/L, menjadi 

pedoman dalam penyusunan anggaran. Secara nasional RKP menjadi 

pedoman APBN pada tahun yang direncanakan. Sedangkan Renja K/L 

menjadi pedoman penyusunan RKA-K/L. 

Proses perencanaan untuk menghasilkan RKP usulan dimulai sekitar 

Januari, pada saat presiden memberi arahan dalam berbagai kesempatan 

(rapat kerja pemerintah, sidang kabinet paripurna, atau sidang rapat 

koordinasi terbatas). Berdasarkan arahan presiden tersebut, mesin 

perencanaan di lingkungan pemerintah mulai bergerak, yaitu: 

1. Bappenas akan mengevaluasi target-target kerja RPJM berdasarkan: 

a. RKP perbaikan sebagai hasil pembahasan dengan DPR (APBN t-1) 

sebagai benchmark. 

b. hasil evaluasi kebijakan program/kegiatan tahun berjalan dari K/L 

(APBN t-1) sesuai arahan presiden dan prioritas pembangunan 

nasional. 

c. kapasitas fiskal dari Kementerian Keuangan untuk APBN t+1. 

	
	

2. Bappenas menyampaikan surat edaran Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Penyusunan Inisiatif 

Baru.  

3. K/L menyampaikan inisiatif baru kepada Bappenas dan Kemenkeu c.q DJA 

dengan memperhatikan: 

a. Arahan Presiden; 

b. Hasil evaluasi kebijakan berjalan yang diselaraskan dengan arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional; dan 

c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan program dan kegiatan, 

termasuk mempertimbangkan efisiensi APBN t yang dapat diterapkan 

untuk APBN t+1. 

4. Bappenas melakukan penyelarasan (fine tuning) kapasitas fiskal, baseline, 

dan inisiatif baru tahap 1.  

5. Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif APBN 

t+1. 

6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan 

Menteri Keuangan menyampaikan Rancangan Awal RKP dan Pagu 

Indikatif APBN t+1 kepada K/L pada minggu ketiga Maret. 

7. Pelaksanaan pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting), Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Propinsi, dan penyampaian Renja K/L.  

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). 

9. Sidang Kabinet dalam rangka penetapan Rancangan Akhir RKP untuk 

APBN t+1. 

10. Penetapan Peraturan Presiden tentang RKP sekitar bulan Mei. 

 

Proses selanjutnya adalah pembahasan RKP yang telah ditetapkan 

pemerintah tersebut bersama DPR, yang juga sekaligus membahas pokok-

pokok pendahuluan Rancangan APBN yang setidaknya terdiri dari Kerangka 

Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PKF), kebijakan 

umum dan prioritas anggaran K/L, serta rincian unit organisasi, fungsi, 

program dan kegiatan.  

Tahapan ini dimulai sejak Pertengahan Bulan Mei (t-1) sampai 

diperolehnya kesepakatan hasil pembahasan tentang RKP dan pembicaraan 

pendahuluan RAPBN di Badan Anggaran paling lambat bulan Juli (t-1). Proses 

tersebut dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kapasitas fiskal untuk 
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Proses selanjutnya adalah pembahasan RKP yang telah ditetapkan 

pemerintah tersebut bersama DPR, yang juga sekaligus membahas pokok-

pokok pendahuluan Rancangan APBN yang setidaknya terdiri dari Kerangka 

Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PKF), kebijakan 

umum dan prioritas anggaran K/L, serta rincian unit organisasi, fungsi, 

program dan kegiatan.  

Tahapan ini dimulai sejak Pertengahan Bulan Mei (t-1) sampai 

diperolehnya kesepakatan hasil pembahasan tentang RKP dan pembicaraan 

pendahuluan RAPBN di Badan Anggaran paling lambat bulan Juli (t-1). Proses 
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Menteri Keuangan menyampaikan Rancangan Awal RKP dan Pagu 

Indikatif APBN t+1 kepada K/L pada minggu ketiga Maret. 

7. Pelaksanaan pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting), Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Propinsi, dan penyampaian Renja K/L.  

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). 

9. Sidang Kabinet dalam rangka penetapan Rancangan Akhir RKP untuk 

APBN t+1. 

10. Penetapan Peraturan Presiden tentang RKP sekitar bulan Mei. 

 

Proses selanjutnya adalah pembahasan RKP yang telah ditetapkan 

pemerintah tersebut bersama DPR, yang juga sekaligus membahas pokok-
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diperolehnya kesepakatan hasil pembahasan tentang RKP dan pembicaraan 

pendahuluan RAPBN di Badan Anggaran paling lambat bulan Juli (t-1). Proses 

tersebut dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kapasitas fiskal untuk 

	
	

belanja K/L, yang terdiri dari angka dasar dan inisiatif baru. Sehingga dapat 

merubah pagu indikatif belanja setiap K/L. 

Pagu indikatif disampaikan oleh Menteri Keuangan dan BAPPENAS 

kepada Menteri dan pimpinan lembaga sebagai dasar penyusunan RKA K/L 

paling lambat akhirbulan Juni. Penyusunan RKA K/L dan penelaahan oleh 

Kementerian Keuangan dan BAPPENAS harus selesai paling lambat akhir 

bulan Juli.  Kemudian Kementerian Keuangan menghimpun seluruh RKA K/L 

sebagai bahan dasar menyusun nota keuangan, rancangan APBN, dan 

rancangan Undang-Undang tentang APBN. 

 

Diagram 2 – Proses Pembahasan RKP & Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 

 

 

 

Pada bulan Agustus pemerintah menyerahkan himpunan RKA K/L, 

Nota Keuangan, dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN kepada DPR.  

Proses pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan UU APBN tersebut di 

atas sampai dengan adanya penetapan atau penolakan dari DPR, merupakan 

tahapan penetapan APBN. 

Sebagai sebuah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara, 

APBN harus disetujui oleh DPR. Hal ini sesuai dengan pasal 23 ayat (2) 

Undang-undang Dasar 1945, Rancangan Undang- Undang tentang APBN 

	
	

2. Bappenas menyampaikan surat edaran Menteri Perencanaan 

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas tentang Penyusunan Inisiatif 

Baru.  

3. K/L menyampaikan inisiatif baru kepada Bappenas dan Kemenkeu c.q DJA 

dengan memperhatikan: 

a. Arahan Presiden; 

b. Hasil evaluasi kebijakan berjalan yang diselaraskan dengan arah 

kebijakan dan prioritas pembangunan nasional; dan 

c. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan program dan kegiatan, 

termasuk mempertimbangkan efisiensi APBN t yang dapat diterapkan 

untuk APBN t+1. 

4. Bappenas melakukan penyelarasan (fine tuning) kapasitas fiskal, baseline, 

dan inisiatif baru tahap 1.  

5. Sidang Kabinet tentang Rancangan Awal RKP dan Pagu Indikatif APBN 

t+1. 

6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan 

Menteri Keuangan menyampaikan Rancangan Awal RKP dan Pagu 

Indikatif APBN t+1 kepada K/L pada minggu ketiga Maret. 

7. Pelaksanaan pertemuan tiga pihak (Trilateral Meeting), Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Propinsi, dan penyampaian Renja K/L.  

8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). 

9. Sidang Kabinet dalam rangka penetapan Rancangan Akhir RKP untuk 

APBN t+1. 

10. Penetapan Peraturan Presiden tentang RKP sekitar bulan Mei. 

 

Proses selanjutnya adalah pembahasan RKP yang telah ditetapkan 

pemerintah tersebut bersama DPR, yang juga sekaligus membahas pokok-

pokok pendahuluan Rancangan APBN yang setidaknya terdiri dari Kerangka 

Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PKF), kebijakan 

umum dan prioritas anggaran K/L, serta rincian unit organisasi, fungsi, 

program dan kegiatan.  

Tahapan ini dimulai sejak Pertengahan Bulan Mei (t-1) sampai 

diperolehnya kesepakatan hasil pembahasan tentang RKP dan pembicaraan 

pendahuluan RAPBN di Badan Anggaran paling lambat bulan Juli (t-1). Proses 

tersebut dapat mempengaruhi terjadinya perubahan kapasitas fiskal untuk 

Modul 4 : Menjalankan Fungsi Anggaran yang Responsif Gender



212 213
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diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD. 

DPR juga dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan 

jumlah defisit anggaran penerimaan dalam RUU tentang APBN sepanjang 

tidak mengakibatkan peningkatan deficit anggaran. Pengambilan keputusan 

oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 

(dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau 

pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan 

Undang-undang tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan 

Oktober.   

 

Diagram 3 – Pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan 

 

 

 

Apabila DPR tidak menyetujui RUU tersebut, Pemerintah Pusat dapat 

melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun 

anggaran sebelumnya.  

Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan 

pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN yang sifatnya final. 

Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L 

dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan tersebut. 
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diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD. 

DPR juga dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan 

jumlah defisit anggaran penerimaan dalam RUU tentang APBN sepanjang 

tidak mengakibatkan peningkatan deficit anggaran. Pengambilan keputusan 

oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 

(dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau 

pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan 

Undang-undang tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan 

Oktober.   

 

Diagram 3 – Pembahasan RUU APBN dan Nota Keuangan 

 

 

 

Apabila DPR tidak menyetujui RUU tersebut, Pemerintah Pusat dapat 

melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun 

anggaran sebelumnya.  

Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan 

pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN yang sifatnya final. 

Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L 

dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan tersebut. 

 	
	

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD. 

DPR juga dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan 

jumlah defisit anggaran penerimaan dalam RUU tentang APBN sepanjang 

tidak mengakibatkan peningkatan deficit anggaran. Pengambilan keputusan 

oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 

(dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau 

pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan 

Undang-undang tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan 

Oktober.   

 

 

 

 

Apabila DPR tidak menyetujui RUU tersebut, Pemerintah Pusat dapat 

melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun 

anggaran sebelumnya.  

Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan 

pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN yang sifatnya final. 

Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L 

dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan tersebut. 

 

	
	

diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan 

pertimbangan DPD. 

DPR juga dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan 

jumlah defisit anggaran penerimaan dalam RUU tentang APBN sepanjang 

tidak mengakibatkan peningkatan deficit anggaran. Pengambilan keputusan 

oleh DPR mengenai RUU tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 

(dua) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan atau 

pemerintah menyelesaikan pembahasan Rancangan APBN dan Rancangan 

Undang-undang tentang APBN dengan DPR paling lambat akhir bulan 

Oktober.   

 

 

 

 

Apabila DPR tidak menyetujui RUU tersebut, Pemerintah Pusat dapat 

melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun 

anggaran sebelumnya.  

Hasil pembahasan dituangkan dalam berita acara hasil kesepakatan 

pembahasan Rancangan APBN dan RUU tentang APBN yang sifatnya final. 

Selanjutnya Menteri/Pimpinan Lembaga melakukan penyesuaian RKA-K/L 

dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan tersebut. 

 

Modul 4 : Menjalankan Fungsi Anggaran yang Responsif Gender



214 215

	
	

 

1.4. Siklus Perencanaan dan Penganggaran Daerah 

Dalam proses perencanaan pembangunan daerah, ada 5 (lima) 

pendekatan yang digunakan;  

 

Diagram 4 -  Pendekatan dalam Penganggaran Daerah 

 

- Proses Teknokratik: menggunakan metode dan kerangka berpikir 

ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas 

untuk itu. 

- Partisipatif: dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, 

antara lain melalui Musrenbang. 

- Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan 

rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of 

planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. 

- Proses top-down dan bottom-up: perencanaan penganggaran 

dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan, baik dari atas maupun dari 

bawah. (sinkronisasi perencanaan anggaran antara pusat dengan daerah 

atau sebaliknya) 

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses untuk menentukan 

tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan 

memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sedangkan “Anggaran” 

merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama 

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial, jadi 
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penganggaran merupakan proses atau metode untuk mempersiapkan suatu 

anggaran (APBD).  

Secara proses perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dari 4 

tahapan; (1) perencanaan, (2) pembahasan, (3) pelaksanaan, dan (4) 

pertanggungjawaban. Berikut tahapan proses perencanaan penganggaran 

sampai pelaksanaan dan pengelolaan anggaran (APBD). 

 

Gambar 5 - Tahapan Proses Perencanaan Penganggaran 

 

 

 

Dari gambar di atas, siklus perencanaan dimulai dari kegiatan (1) 

musrenbang kelurahan/desa. Musrenbang akronim dari Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan adalah forum musyawarah tahunan para 

pemangku kepentingan (stakeholder) kelurahan/desa untuk menyepakati 

rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Musrenbang 

kelurahan/desa dilakukan setiap bulan Januari untuk menyusun rencana 

kegiatan tahunan dengan mengacu/memperhatikan pada draft rencana kerja 

pemerintah daerah (RKPD) dan juga rencana pembangunan jangka menengah 

Kelurahan/desa (RPJM) yang telah disusun untuk 5 tahun kedepan. 

Musrenbang kelurahan/desa adalah forum dialogis antara pemerintah 

dengan pemangku kepentingan dari suatu isu/persoalan, kebijakan, 

peraturan, atau program pembangunan yang sedang dibicarakan. Dalam 

musrenbang kelurahan/desa, pemerintah kelurahan dan warga berembug 
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dalam menyusun program tahunan di kelurahan, musrenbang kelurahan/desa 

menjadi media dialog dan penyepakatan penyusunan program dan kegiatan 

pembangunan di wilayah kelurahan/desa, baik yang ditangani secara swadaya, 

melalui pos bantuan daerah, menjadi bagian Renja OPD kelurahan/desa, 

maupun diajukan untuk ditangani oleh OPD lain yang relevan dengan usulan 

yang ada. 

Selanjutnya (2) Musrenbang Kecamatan, pada kegiatan ini tidak 

berbeda jauh dengan musrenbang sebelumnya, hanya saja pada musrenbang 

kecamatan dimaksudkan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan 

prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada 

masukan dari hasil Musrenbang kelurahan/desa, serta menyepakati rencana 

kegiatan lintas kelurahan di kecamatan yang bersangkutan. Salah satu tujuan 

dari musrenbang kecamatan adalah merumuskan dan menyepakati kegiatan-

kegiatan yang akan dimusyawarahkan dalam forum OPD dan Musrenbang 

kota. Selain itu, dalam musrenbang kelurahan/desa atau kecamatan akan 

menetapkan dan mengirimkan delegasi untuk mengawal usulan dan masalah 

yang ada diwilayahnya untuk diprioritaskan bersama. 

(3) Forum OPD adalah tahapan berikutnya, Forum OPD merupakan 

wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas 

program dan kegiatan pembangunan hasil Musyawarah Rencana 

Pembangunan (musrenbang) kecamatan dengan OPD, serta menyusun dan 

menyempurnakan Renja OPD (dengan memperhatikan renstra OPD) yang 

tata cara penyelenggaraannya difasilitasi oleh OPD terkait. Forum OPD ini 

bertujuan untuk: 

- Mensinergikan prioritas program dan kegiatan pembangunan hasil 

musrenbang kecamatan dengan rancangan Renja OPD. 

- Menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan dalam Renja 

OPD. 

- Menyesuaikan prioritas Renja OPD dengan alokasi anggaran indikatif 

OPD yang tercantum dalam rancangan awal RKPD. 

- Mengidentifikasi efektivitas regulasi yang berkaitan dengan fungsi OPD. 

Pada tahap (4) Musrenbang Kabupaten/Kota, semua aspirasi yang 

masuk melalui musrenbang Kecamatan akan ditampung bersamaan dengan 

usulan kegiatan dari setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Forum ini 
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merupakan pembahasan usulan–usulan yang masuk, juga merupakan sarana 

dan fasilitas untuk melakukan koordinasi antara Kecamatan dengan OPD yang 

bersangkutan khususnya untuk melakukan singkronisasi terhadap usulan-

usulan kegiatan setiap kecamatan. Usulan kecamatan akan dikelompokkan 

dan disesuaikan dengan jenis kegiatan OPD yang berwenang untuk 

mengakomodir usulan tersebut. Pada tahap ini OPD akan melakukan 

verifikasi terhadap usulan kecamatan sebelum dituangkan dalam daftar 

usulan kegiatan OPD. Program/usulan kegiatan yang telah lolos pada tahap 

verifikasi akan dituangkan dalam Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah 

(Renja-OPD). 

Hasil musrenbang kabupaten/kota berupa program/kegiatan, alokasi 

dana indikatif dan sumber pendanaan akan dijadikan acuan oleh pemerintah 

daerah untuk merumuskan (5) Penyusunan RKPD. Penyusunan RKPD 

harus didasarkan pada pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka 

menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu. Selain itu, dalam 

perumusan capaian kinerja setiap program dan kegiatan RKPD juga harus 

berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM), berdasarkan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang disesuaikan dengan kemampuan 

daerah. 

(6) Pembahasan dan Penetapan KUA-PPAS, tetap mengacu 

terhadap dokumen RKPD yang sudah ditetapkan dengan peraturan kepala 

daerah, baik pergub/perbup/perwali. Proses pembahasan dan penetapan 

KUA-PPAS merupakan pintu masuk dari penganggaran atau akhir dari 

dokumen perencanaan. Karena hasil dari tahapan ini akan menghasilkan Nota 

Kesepahaman/Kesepakatan antara pemerintah dengan anggota dewan 

perwakilan rakyat daerah (DPRD) tentang KUA-PPA. 

Kebijakan umum APBD disingkat (KUA) adalah dokumen yang memuat 

kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang 

mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. KUA memuat kondisi ekonomi 

makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, 

kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi 

pencapaiannya. Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam 

pencapaian target kinerja. 

Sedangkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah 

rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
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diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-OPD sebelum disepakati dengan DPRD. PPAS memuat 

informasi skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan, urutan 

program untuk masing-masing urusan, serta plafon anggaran sementara 

untuk masing-masing program. 

Selanjutnya, Kepala daerah akan mengeluarkan surat edaran tentang 

pedoman (7) penyusunan RKA-OPD/PPKD atas dasar Nota Kesepakatan 

sebelumnya terkait KUA-PPA dan juga tetap memperhatikan renja OPD yang 

sudah dibuat sebelumnya. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Pemerintah 

Daerah (RKA-OPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang 

berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan 

belanja langsung) program dan kegiatan OPD sebagai dasar penyusunan 

RAPBD. RKA-OPD memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-

masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang 

direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, 

serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Himpunan dari RKA-OPD ini 

akan menjadi lampiran dari RAPBD yang akan dibahas bersama kembali 

dengan anggota DPRD. 

Tahapan berikutnya adalah (8) Penyampaian dan Pembahasan 

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD. Tahapan ini akan 

menentukan kebijakan dan komitmen pemerintah daerah yang tercermin 

dalam kebijakan anggaran daerah. Pada proses ini juga terjadi “politik” 

anggaran –tarik menarik kepentingan– antara pemerintah dengan anggota 

dewan. Secara umum, proses pembahasan Raperda APBD seperti diagram 

berikut. 

Diagram 6 - Penyampaian dan Pembahasan Raperda APBD 
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berikut. 
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Pada (9) Penetapan APBD sebelumnya, didahului penetapan 

Raperda APBD yang setelah dievaluasi oleh Provinsi dan Kementerian Dalam 

Negeri. APBD ditetapkan melalui Perda APBD yang selanjutnya dibuat 

peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Penetapan APBD paling 

lambat tanggal 31 Desember. 
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Bagian 2 

Menjalankan Fungsi Anggaran DPR Yang Responsif Gender 

 
WAKTU : 120 Menit 

KOMPETENSI 

UTAMA 
: 

Peserta mendapatkan pengetahuan terkait strategi 

mempengaruhi kebijakan ekonomi makro dan pokok-

pokok kebijakan fiskal (KEM – PKF), mencegah 

politik mark-down penerimaan negara, serta 

mengendalikan belanja Negara. 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG 
: 

Pada akhir sesi pembelajaran, peserta akan: 

1. Memahami isu strategis terkait KEM-PKF, politik 

penerimaan Negara, dan rasionalisasi kebijakan 

belanja Negara 

2. Mengetahui tahapan dan rentang waktu yang 

tepat  untuk mempengaruhi kebijakan anggaran, 

baik pada aspek makro, pagu indikatif, 

penerimaan, dan belanja 

3. Menguasai tips dan trik untuk mempengaruhi 

belanja kementerian/lembaga sebagai mitra kerja 

sejak tahap penetapan pagu indikatif sampai 

program dan kegiatan 

METODE : 

• Studi Kasus 

• Curah Pendapat 

• Diskusi 

ALAT/BAHAN : 

• Bahan Presentasi PPT 

• Lembar Studi Kasus 

• Infocus 

• Layar Proyektor 

• Kertas Plano 

• Metaplan 

• Solatif Kertas 

• Spidol  

ALUR FASILITASI : 
1. Fasilitator membuka sesi, lalu menjelaskan pokok 

Bahasa, serta menguraikan tujuan dari setiap 
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pokok bahasan tersebut. 

2. Fasilitator memulai dengan pokok bahasan terkait 

strategi mempengaruhi kebijakan ekonomi makro 

dan pokok-pokok kebijakan fiskal (KEM-PKF) 

3. Fasilitator memberikan pengantar bahwa pada 

pertengahan Mei, seharusnya pemerintah telah 

menetapkan Perpres tentang RKP. Dokumen RKP 

yang dilengkapi dengan KEM-PKF tersebut akan 

diserahkan kepada DPR untuk dibahas bersama. 

DPR dan Pemerintah akan mengambil 

kesepakatan tentang asumsi dasar ekonomi 

makro, dan termasuk di dalamnya penyesuaian 

atas pagu indikatif kementerian lembaga. Khusus 

terkait informasi pagu indikatif yang telah dibahas 

bersama DPR, harus sudah diinformasikan oleh 

Kementerian Keuangan kepada seluruh K/L 

paling lambat akhir Juni. Pembahasan RKP dan 

KEM-PKF harus sudah selesai paling lambat akhir 

Juli. 

4. Fasilitator lalu menyampaikan lembar studi kasus 

berjudul: “DPR Kritik Pokok-Pokok Kebijakan 

Fiskal”. Lalu fasilitator meminta peserta 

membahas isu strategis dari kasus yang dibahas.  

5. Setelah dilakukan diskusi secara bebas, kemudian 

dipaparkan kiat dan saran atau tips dan trik untuk 

mempengaruhi KEM-PKF secara efektif. 

6. Fasilitator kemudian melanjutkan pada pokok 

bahasan berikutnya tentang strategi mencegah 

politik markdown. 

7. Fasilitator memberikan pengantar bahwa asumsi 

dasar penerimaan Negara selalu didesain lebih 

rendah dari potensinya. Rendahnya proyeksi 

penerimaan akan berakibat terhadap lahirnya 

kebijakan utang baru, serta tidak dapat 
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dibiayainya program strategis yang penting bagi 

masyarakat. 

8. Fasilitator meminta peserta membahas studi 

kasus berjudul: “penerimaan Negara dalam 

APBN-P turun 1,5 persen”. Lalu mengakhiri sesi 

dengan penyampaian tips dan trik untuk 

mencegah politik mark-down penerimaan Negara. 

9. Pokok bahasan terakhir adalah strategi 

merasionalisasikan kebijakan belanja Negara. 

Sebagai pengantar fasilitator menguraikan data 

dan fakta bahwa setiap tahun KL selalu meminta 

tambahan belanja, meskipun realisasinya selalu 

rendah. Pola projection by greed  harus 

dikendalikan karena dapat memicu deficit dan 

inefisiensi anggaran. 

10. Fasilitator memberikan lembar studi kasus 

berjudul: “APBN-P Diputuskan Defisit Rp222,5 

Triliun”. Lalu peserta mendiskusikan isu strategis 

dan aspek penting yang menimbulkan deficit.  

11. Kemudian fasilitator menutup sesi belajar ini 

dengan memberikan tips dan trik untuk 

mengendalikan kebijakan belanja agar lebih dapat 

dioptimalkan untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat yang penting, termasuk konstituen 

para anggota legislatif. 

 
 
 
1. Mempengaruhi Kebijakan Ekonomi Makro dan 

 

1.1. Studi Kasus  

“DPR Kritik Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal” 

Pada hari Rabu (20/5) Menteri Keuangan RI menyampaikan pengantar 

dan keterangan pemerintah atas kerangka ekonomi makro dan pokok-

pokok kebijakan fiscal tahun anggaran 2016. Bambang Brodjonegoro 

Pokok Kebijakan Fiskal 
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tentang RKP 
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2004 telah mencapai 14 persen dari PDB 

4. Tekankan kepada pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan; 

kerja keras mencapai target gini ratio 0,3 atau di bawah 0,4 
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dikemukakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat 

bersama Badan Anggaran DPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, 

Senin (19/1/2015). 

 

	
	

Berikut rincian penerimaan negara seperti dipaparkan Bambang: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) migas Rp 50,9 triliun. 

2. Pajak non migas Rp 1.244,7 triliun, terdiri dari:  

- PPh non migas Rp 629,8 triliun. 

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 576,5 triliun. 

- Pajak Bumi dan Bangunan Rp 26,7 triliun. 

- Pajak lainnya Rp 11,7 triliun. 

 

3. Kepabeanan dan cukai Rp 188,9 triliun, terdiri dari: 

- Bea Masuk Rp 35,2 triliun. 

- Bea Keluar Rp 12,1 triliun. 

- Cukai Rp 141,7 triliun. 

 

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 281,1 triliun. 

Sehingga total Rp 1.765,6 triliun 

 

Menurut Bambang, angka tax ratio untuk 2015 adalah 13,57%. Naik 

dibandingkan tahun lalu yang sekitar 12%. Penyebabnya, ada perbedaan 

perhitungan tax ratio. "Sekarang kita ajukan definisi tax ratio baru. Bila 

sebelumnya itu hanya perpajakan, sekarang kita masukkan penerimaan 

migas dan pertambangan mineral. Dengan definisi baru, maka tax ratio 

adalah sebesar 13,57%," jelas Bambang. 

"Penerimaan sumber daya alam sebenarnya adalah pajak, cuma dalam 

bentuk lain. Esensinya sama, sehingga dimasukan dalam komponen tax 

ratio," sambungnya. 
Sumber: www.finance.detik.com  

 
2.2. Isu Strategis: 

- Tax ratio Indonesia masih rendah; sama dengan rata-rata negara 

miskin 

- Rendahnya penerimaan pajak karena banyaknya wajib pajak badan 

tidak membayar kewajibannya 

- Potensi kebocoran pada PNBP SDA sebesar 30 persen 

- Seharusnya berdasarkan realisasi pendapatan negara 10 tahun 

terakhir; benchmark kenaikan moderat tahunan minimal 10 persen 
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2.3. Kiat dan Saran: 

1. Buatlah perhitungan sederhana pertumbuhan tahunan penerimaan 

negara dalam 5 tahun 

2. Jadikan rata-rata pertumbuhan tahunan (persentase) tersebut sebagai 

benchmark untuk proyeksi penerimaan negara ke depan/ 

perubahannya 

3. Bacalah hasil kajian yang telah diproduksi lembaga riset, perguruan 

tinggi dan masyarakat sipil terkait kebocoran penerimaan pajak dan 

PNBP! 

4. Mintalah kepada pemerintah untuk menjelaskan terkait 

ketidakpatuhan wajib pajak badan; dan apa upayanya! 

5. Mintalah kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas 

potensi bocor PNBP SDA! 

6. Berjaringanlah dengan lembaga riset, universitas dan masyarakat sipil 

untuk meramaikan dari luar lewat debat-debat reguler! 

 
 
3. Merasionalisasi Kenaikan Belanja Negara 
 

3.1. Studi Kasus:  

 
“APBN-P Diputuskan Defisit Rp222,5 Triliun” 

(13/2) Rapat paripurna DPR RI dalam rangka pengesahan rancangan 

perubahan UU APBN tahun 2015 yang dibuka pada pukul 11.15 WIB 

langsung dihujani oleh interupsi dari anggota dewan dari berbagai 

komisi. Sidangpun di skors sampai pukul 15.00 WIB, namun kemudian 

ditunda lagi untuk lobi, sehingga baru bias dimulai pada pukul 19.00 

WIB. 

Dalam APBN-P 2015 yang pembahasannya selesai 30 hari sesuai 

ketentuan itu ditetapkan target pendapatan negara dan hibah sebesar 

Rp1.761,6 triliun, dan pengeluaran atau belanja negara sebesar Rp1.984,1 

triliun. Dengan demikian, defisit dalam anggaran ini sebesar Rp222,5 

triliun atau 1,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Persentase itu 

tidak mengalami perubahan dari yang diusulkan dalam draf awal 

RAPBN-P 2015. 

	
	

1.2. Isu Strategis: 

- DPR tidak memiliki instrumen untuk menguji formulasi indikator 

kebijakan ekonomi makro  yang dibuat pemerintah 

- Pokok-pokok kebijakan fiskal sangat penting; menjadi dasar acuan 

kebijakan APBN secara keseluruhan 

- PKF menjadi ukuran sederhana baik atau buruknya kualitas kebijakan 

anggaran dalam satu tahun 

- Pengalaman; tidak banyak anggota dewan yang tertarik untuk 

mengkritisi KEM & PKF dalam paripurna 

 
1.3. Kiat dan Saran: 

1. Utamakan untuk membaca dan membuat catatan kritis atas Perpres 

tentang RKP 

2. Perbandingan konsistensi prioritas yang ditetapkan dalam RKP 

dengan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 

3. Kritisi penetapan rasio pajak (tax ratio) dalam arti khusus; benchmark 

2004 telah mencapai 14 persen dari PDB 

4. Tekankan kepada pemerintah untuk meminimalisir kesenjangan; 

kerja keras mencapai target gini ratio 0,3 atau di bawah 0,4 

 
 
2. Mencegah Politik “Mark Down” Penerimaan Negara 
 
 

2.1. Studi Kasus:  

 

“Penerimaan Negara dalam APBN-P Turun 1,5 Persen” 

 

Pemerintah mulai pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2015. Tahun ini, penerimaan 

negara ditargetkan Rp 1.765,6 triliun atau turun sekitar 1,5% 

dibandingkan APBN 2015 yang sebesar Rp 1.793,6 triliun. Demikian 

dikemukakan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro dalam rapat 

bersama Badan Anggaran DPR di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, 

Senin (19/1/2015). 

 

	
	

Berikut rincian penerimaan negara seperti dipaparkan Bambang: 

1. Pajak Penghasilan (PPh) migas Rp 50,9 triliun. 

2. Pajak non migas Rp 1.244,7 triliun, terdiri dari:  

- PPh non migas Rp 629,8 triliun. 

- Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Rp 576,5 triliun. 

- Pajak Bumi dan Bangunan Rp 26,7 triliun. 

- Pajak lainnya Rp 11,7 triliun. 

 

3. Kepabeanan dan cukai Rp 188,9 triliun, terdiri dari: 

- Bea Masuk Rp 35,2 triliun. 

- Bea Keluar Rp 12,1 triliun. 

- Cukai Rp 141,7 triliun. 

 

4. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Rp 281,1 triliun. 

Sehingga total Rp 1.765,6 triliun 

 

Menurut Bambang, angka tax ratio untuk 2015 adalah 13,57%. Naik 

dibandingkan tahun lalu yang sekitar 12%. Penyebabnya, ada perbedaan 

perhitungan tax ratio. "Sekarang kita ajukan definisi tax ratio baru. Bila 

sebelumnya itu hanya perpajakan, sekarang kita masukkan penerimaan 

migas dan pertambangan mineral. Dengan definisi baru, maka tax ratio 

adalah sebesar 13,57%," jelas Bambang. 

"Penerimaan sumber daya alam sebenarnya adalah pajak, cuma dalam 

bentuk lain. Esensinya sama, sehingga dimasukan dalam komponen tax 

ratio," sambungnya. 
Sumber: www.finance.detik.com  

 
2.2. Isu Strategis: 

- Tax ratio Indonesia masih rendah; sama dengan rata-rata negara 

miskin 

- Rendahnya penerimaan pajak karena banyaknya wajib pajak badan 

tidak membayar kewajibannya 

- Potensi kebocoran pada PNBP SDA sebesar 30 persen 

- Seharusnya berdasarkan realisasi pendapatan negara 10 tahun 

terakhir; benchmark kenaikan moderat tahunan minimal 10 persen 

 

	
	

2.3. Kiat dan Saran: 

1. Buatlah perhitungan sederhana pertumbuhan tahunan penerimaan 

negara dalam 5 tahun 

2. Jadikan rata-rata pertumbuhan tahunan (persentase) tersebut sebagai 

benchmark untuk proyeksi penerimaan negara ke depan/ 

perubahannya 

3. Bacalah hasil kajian yang telah diproduksi lembaga riset, perguruan 

tinggi dan masyarakat sipil terkait kebocoran penerimaan pajak dan 

PNBP! 

4. Mintalah kepada pemerintah untuk menjelaskan terkait 

ketidakpatuhan wajib pajak badan; dan apa upayanya! 

5. Mintalah kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas 

potensi bocor PNBP SDA! 

6. Berjaringanlah dengan lembaga riset, universitas dan masyarakat sipil 

untuk meramaikan dari luar lewat debat-debat reguler! 

 
 
3. Merasionalisasi Kenaikan Belanja Negara 
 

3.1. Studi Kasus:  

 
“APBN-P Diputuskan Defisit Rp222,5 Triliun” 

(13/2) Rapat paripurna DPR RI dalam rangka pengesahan rancangan 

perubahan UU APBN tahun 2015 yang dibuka pada pukul 11.15 WIB 

langsung dihujani oleh interupsi dari anggota dewan dari berbagai 

komisi. Sidangpun di skors sampai pukul 15.00 WIB, namun kemudian 

ditunda lagi untuk lobi, sehingga baru bias dimulai pada pukul 19.00 

WIB. 

Dalam APBN-P 2015 yang pembahasannya selesai 30 hari sesuai 

ketentuan itu ditetapkan target pendapatan negara dan hibah sebesar 

Rp1.761,6 triliun, dan pengeluaran atau belanja negara sebesar Rp1.984,1 

triliun. Dengan demikian, defisit dalam anggaran ini sebesar Rp222,5 

triliun atau 1,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Persentase itu 

tidak mengalami perubahan dari yang diusulkan dalam draf awal 

RAPBN-P 2015. 
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2.3. Kiat dan Saran: 

1. Buatlah perhitungan sederhana pertumbuhan tahunan penerimaan 

negara dalam 5 tahun 

2. Jadikan rata-rata pertumbuhan tahunan (persentase) tersebut sebagai 

benchmark untuk proyeksi penerimaan negara ke depan/ 

perubahannya 

3. Bacalah hasil kajian yang telah diproduksi lembaga riset, perguruan 

tinggi dan masyarakat sipil terkait kebocoran penerimaan pajak dan 

PNBP! 

4. Mintalah kepada pemerintah untuk menjelaskan terkait 

ketidakpatuhan wajib pajak badan; dan apa upayanya! 

5. Mintalah kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas 

potensi bocor PNBP SDA! 

6. Berjaringanlah dengan lembaga riset, universitas dan masyarakat sipil 

untuk meramaikan dari luar lewat debat-debat reguler! 

 
 
3. Merasionalisasi Kenaikan Belanja Negara 
 

3.1. Studi Kasus:  

 
“APBN-P Diputuskan Defisit Rp222,5 Triliun” 

(13/2) Rapat paripurna DPR RI dalam rangka pengesahan rancangan 

perubahan UU APBN tahun 2015 yang dibuka pada pukul 11.15 WIB 

langsung dihujani oleh interupsi dari anggota dewan dari berbagai 

komisi. Sidangpun di skors sampai pukul 15.00 WIB, namun kemudian 

ditunda lagi untuk lobi, sehingga baru bias dimulai pada pukul 19.00 

WIB. 

Dalam APBN-P 2015 yang pembahasannya selesai 30 hari sesuai 

ketentuan itu ditetapkan target pendapatan negara dan hibah sebesar 

Rp1.761,6 triliun, dan pengeluaran atau belanja negara sebesar Rp1.984,1 

triliun. Dengan demikian, defisit dalam anggaran ini sebesar Rp222,5 

triliun atau 1,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Persentase itu 

tidak mengalami perubahan dari yang diusulkan dalam draf awal 

RAPBN-P 2015. 

	
	

2.3. Kiat dan Saran: 

1. Buatlah perhitungan sederhana pertumbuhan tahunan penerimaan 

negara dalam 5 tahun 

2. Jadikan rata-rata pertumbuhan tahunan (persentase) tersebut sebagai 

benchmark untuk proyeksi penerimaan negara ke depan/ 

perubahannya 

3. Bacalah hasil kajian yang telah diproduksi lembaga riset, perguruan 

tinggi dan masyarakat sipil terkait kebocoran penerimaan pajak dan 

PNBP! 

4. Mintalah kepada pemerintah untuk menjelaskan terkait 

ketidakpatuhan wajib pajak badan; dan apa upayanya! 

5. Mintalah kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas 

potensi bocor PNBP SDA! 

6. Berjaringanlah dengan lembaga riset, universitas dan masyarakat sipil 

untuk meramaikan dari luar lewat debat-debat reguler! 

 
 
3. Merasionalisasi Kenaikan Belanja Negara 
 

3.1. Studi Kasus:  

 
“APBN-P Diputuskan Defisit Rp222,5 Triliun” 

(13/2) Rapat paripurna DPR RI dalam rangka pengesahan rancangan 

perubahan UU APBN tahun 2015 yang dibuka pada pukul 11.15 WIB 

langsung dihujani oleh interupsi dari anggota dewan dari berbagai 

komisi. Sidangpun di skors sampai pukul 15.00 WIB, namun kemudian 

ditunda lagi untuk lobi, sehingga baru bias dimulai pada pukul 19.00 

WIB. 

Dalam APBN-P 2015 yang pembahasannya selesai 30 hari sesuai 

ketentuan itu ditetapkan target pendapatan negara dan hibah sebesar 

Rp1.761,6 triliun, dan pengeluaran atau belanja negara sebesar Rp1.984,1 

triliun. Dengan demikian, defisit dalam anggaran ini sebesar Rp222,5 

triliun atau 1,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Persentase itu 

tidak mengalami perubahan dari yang diusulkan dalam draf awal 

RAPBN-P 2015. 

	
	

2.3. Kiat dan Saran: 

1. Buatlah perhitungan sederhana pertumbuhan tahunan penerimaan 

negara dalam 5 tahun 

2. Jadikan rata-rata pertumbuhan tahunan (persentase) tersebut sebagai 

benchmark untuk proyeksi penerimaan negara ke depan/ 

perubahannya 

3. Bacalah hasil kajian yang telah diproduksi lembaga riset, perguruan 

tinggi dan masyarakat sipil terkait kebocoran penerimaan pajak dan 

PNBP! 

4. Mintalah kepada pemerintah untuk menjelaskan terkait 

ketidakpatuhan wajib pajak badan; dan apa upayanya! 

5. Mintalah kepada pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas 

potensi bocor PNBP SDA! 

6. Berjaringanlah dengan lembaga riset, universitas dan masyarakat sipil 

untuk meramaikan dari luar lewat debat-debat reguler! 

 
 
3. Merasionalisasi Kenaikan Belanja Negara 
 

3.1. Studi Kasus:  

 
“APBN-P Diputuskan Defisit Rp222,5 Triliun” 

(13/2) Rapat paripurna DPR RI dalam rangka pengesahan rancangan 

perubahan UU APBN tahun 2015 yang dibuka pada pukul 11.15 WIB 

langsung dihujani oleh interupsi dari anggota dewan dari berbagai 

komisi. Sidangpun di skors sampai pukul 15.00 WIB, namun kemudian 

ditunda lagi untuk lobi, sehingga baru bias dimulai pada pukul 19.00 

WIB. 

Dalam APBN-P 2015 yang pembahasannya selesai 30 hari sesuai 

ketentuan itu ditetapkan target pendapatan negara dan hibah sebesar 

Rp1.761,6 triliun, dan pengeluaran atau belanja negara sebesar Rp1.984,1 

triliun. Dengan demikian, defisit dalam anggaran ini sebesar Rp222,5 

triliun atau 1,9% terhadap produk domestik bruto (PDB). Persentase itu 

tidak mengalami perubahan dari yang diusulkan dalam draf awal 

RAPBN-P 2015. 

	
	

Asumsi makro dalam APBN-P 2015 yang disetujui adalah pertumbuhan 

ekonomi 5,7%, laju inflasi 5,0% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 

Rp12.500. Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2%, 

harga ICP minyak mentah Indonesia US$60 per barel, lifting minyak 

825.000 barel per hari, dan lifting gas 1.221.000 barel setara minyak per 

hari. 

Berbagai target pembangunan yang lebih terukur juga muncul dalam UU 

APBN-P 2015 antara lain tingkat pengangguran 5,6 persen, angka 

kemiskinan 10,3%, rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio) 0,40 dan 

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,4. 

Sumber: www.financial.bisnis.com dan www.koran-jakarta.com  

 
3.2. Isu Strategis: 

- 15 tahun Performance Based Budget diterapkan; sudah saatnya masuk 

pada era “Balance Budget” atau zero deficit; 

- Defisit menjadi faktor penyebab peningkatan nilai utang, ancaman 

ruang fiskal dan perekonomian negara 

- Belanja pegawai dan belanja barang; potensial untuk diefisiensi sebesar 

20 persen 

- Kenaikan belanja negara tidak dirasionalisasi berdasarkan target 

outcome yang akan dicapai 

- Kinerja tidak sistematis; penyerapan tahunan rendah 

 
3.3. Kiat dan Saran: 

1. Procedural Requirement; Menanyakan kelengkapan problem 

map, baseline, Gender Analysis dan GBS 

2. Merujuk hasil kinerja tahun n-1; Mengukur kapasitas, efektifitas 

dan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga 

3. Progress Kinerja tahun n berjalan; efisiensi dan ketepatan 

sasaran  

4. Outcome Oriented; dikorelasikan dengan problem map dan 

baseline 

5. Beneficiaries; Berapa dan dimana penerima manfaat program KL 

	
	

Asumsi makro dalam APBN-P 2015 yang disetujui adalah pertumbuhan 

ekonomi 5,7%, laju inflasi 5,0% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 

Rp12.500. Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2%, 

harga ICP minyak mentah Indonesia US$60 per barel, lifting minyak 

825.000 barel per hari, dan lifting gas 1.221.000 barel setara minyak per 

hari. 

Berbagai target pembangunan yang lebih terukur juga muncul dalam UU 

APBN-P 2015 antara lain tingkat pengangguran 5,6 persen, angka 

kemiskinan 10,3%, rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio) 0,40 dan 

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,4. 

Sumber: www.financial.bisnis.com dan www.koran-jakarta.com  

 
3.2. Isu Strategis: 

- 15 tahun Performance Based Budget diterapkan; sudah saatnya masuk 

pada era “Balance Budget” atau zero deficit; 

- Defisit menjadi faktor penyebab peningkatan nilai utang, ancaman 

ruang fiskal dan perekonomian negara 

- Belanja pegawai dan belanja barang; potensial untuk diefisiensi sebesar 

20 persen 

- Kenaikan belanja negara tidak dirasionalisasi berdasarkan target 

outcome yang akan dicapai 

- Kinerja tidak sistematis; penyerapan tahunan rendah 

 
3.3. Kiat dan Saran: 

1. Procedural Requirement; Menanyakan kelengkapan problem 

map, baseline, Gender Analysis dan GBS 

2. Merujuk hasil kinerja tahun n-1; Mengukur kapasitas, efektifitas 

dan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga 

3. Progress Kinerja tahun n berjalan; efisiensi dan ketepatan 

sasaran  

4. Outcome Oriented; dikorelasikan dengan problem map dan 

baseline 

5. Beneficiaries; Berapa dan dimana penerima manfaat program KL 

	
	

Asumsi makro dalam APBN-P 2015 yang disetujui adalah pertumbuhan 

ekonomi 5,7%, laju inflasi 5,0% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 

Rp12.500. Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2%, 

harga ICP minyak mentah Indonesia US$60 per barel, lifting minyak 

825.000 barel per hari, dan lifting gas 1.221.000 barel setara minyak per 

hari. 

Berbagai target pembangunan yang lebih terukur juga muncul dalam UU 

APBN-P 2015 antara lain tingkat pengangguran 5,6 persen, angka 

kemiskinan 10,3%, rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio) 0,40 dan 

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,4. 

Sumber: www.financial.bisnis.com dan www.koran-jakarta.com  

 
3.2. Isu Strategis: 

- 15 tahun Performance Based Budget diterapkan; sudah saatnya masuk 

pada era “Balance Budget” atau zero deficit; 

- Defisit menjadi faktor penyebab peningkatan nilai utang, ancaman 

ruang fiskal dan perekonomian negara 

- Belanja pegawai dan belanja barang; potensial untuk diefisiensi sebesar 

20 persen 

- Kenaikan belanja negara tidak dirasionalisasi berdasarkan target 

outcome yang akan dicapai 

- Kinerja tidak sistematis; penyerapan tahunan rendah 

 
3.3. Kiat dan Saran: 

1. Procedural Requirement; Menanyakan kelengkapan problem 

map, baseline, Gender Analysis dan GBS 

2. Merujuk hasil kinerja tahun n-1; Mengukur kapasitas, efektifitas 

dan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga 

3. Progress Kinerja tahun n berjalan; efisiensi dan ketepatan 

sasaran  

4. Outcome Oriented; dikorelasikan dengan problem map dan 

baseline 

5. Beneficiaries; Berapa dan dimana penerima manfaat program KL 

	
	

6. Alokasi; Berapa jumlah dana yang dibutuhkan? Menguji argumentasi 

kenaikan! Dikaitkan dengan kinerja penyerapan tahun lalu dan tahun 

berjalan 
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Asumsi makro dalam APBN-P 2015 yang disetujui adalah pertumbuhan 

ekonomi 5,7%, laju inflasi 5,0% dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS 

Rp12.500. Selain itu, tingkat suku bunga SPN 3 bulan sebesar 6,2%, 

harga ICP minyak mentah Indonesia US$60 per barel, lifting minyak 

825.000 barel per hari, dan lifting gas 1.221.000 barel setara minyak per 

hari. 

Berbagai target pembangunan yang lebih terukur juga muncul dalam UU 

APBN-P 2015 antara lain tingkat pengangguran 5,6 persen, angka 

kemiskinan 10,3%, rasio ketimpangan pendapatan (gini ratio) 0,40 dan 

Indeks Pembangunan Manusia sebesar 69,4. 

Sumber: www.financial.bisnis.com dan www.koran-jakarta.com  

 
3.2. Isu Strategis: 

- 15 tahun Performance Based Budget diterapkan; sudah saatnya masuk 

pada era “Balance Budget” atau zero deficit; 

- Defisit menjadi faktor penyebab peningkatan nilai utang, ancaman 

ruang fiskal dan perekonomian negara 

- Belanja pegawai dan belanja barang; potensial untuk diefisiensi sebesar 

20 persen 

- Kenaikan belanja negara tidak dirasionalisasi berdasarkan target 

outcome yang akan dicapai 

- Kinerja tidak sistematis; penyerapan tahunan rendah 

 
3.3. Kiat dan Saran: 

1. Procedural Requirement; Menanyakan kelengkapan problem 

map, baseline, Gender Analysis dan GBS 

2. Merujuk hasil kinerja tahun n-1; Mengukur kapasitas, efektifitas 

dan akuntabilitas kinerja Kementerian/Lembaga 

3. Progress Kinerja tahun n berjalan; efisiensi dan ketepatan 

sasaran  

4. Outcome Oriented; dikorelasikan dengan problem map dan 
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6. Alokasi; Berapa jumlah dana yang dibutuhkan? Menguji argumentasi 

kenaikan! Dikaitkan dengan kinerja penyerapan tahun lalu dan tahun 

berjalan 
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Bagian 3 

Menjalankan Fungsi Anggaran DPRD Yang Responsif Gender 

 
WAKTU : 120 Menit 

KOMPETENSI 

UTAMA 
: 

Peserta memahami tahapan-tahapan operasionalisasi 

fungsi anggaran DPRD melalui strategi integrasi 

dalam sistem perencanaan, mempengaruhi kebijakan 

umum dan pagu indikatif, rasionalisasi proyeksi 

belanja, menguji manfaat rencana belanja, dan 

memastikan kebijakan anggaran responsif gender. 

KOMPETENSI 

PENDUKUNG 
: 

Pada akhir sesi pembelajaran, peserta akan: 

1. Memahami teknik integrasi proses penyerapan 

aspirasi kepada konstituen terhadap sistem 

perencanaan pembangunan daerah 

2. Menguasai cara membahas dan mempengaruhi 

kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran 

sementara OPD 

3. Menguasai teknik merasionalisasi usulan belanja 

OPD dan menguji manfaatnya agar lebih tepat 

sasaran dan efektif 

4. Memahami instrumen evaluasi terhadap 

perencanaan penganggaran responsif gender 

METODE : 

• Studi Kasus 

• Curah Pendapat 

• Diskusi 

ALAT/BAHAN : 

• Bahan Presentasi PPT 

• Lembar Studi Kasus 

• Infocus 

• Layar Proyektor 

• Kertas Plano 

• Metaplan 

• Solatif Kertas 

• Spidol  

ALUR FASILITASI : 1. Fasilitator membuka sesi, menguraikan pokok-
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pokok bahasan yang akan dipelajari, serta 

menjelaskan tujuan dari proses belajar 

2. Fasilitator memberikan pengantar pada setiap 

pokok bahasan yang akan dipelajari 

3. Setelah itu dilanjutkan dengan membagikan 

lembar studi kasus dan membahasnya secara acak 

Perlu diperhatikan agar memberikan 

kesempatan berbicara kepada seluruh 

peserta secara merata dan 

proporsional. Tidak boleh ada 

dominasi dari hanya salah satu 

peserta saja dalam diskusi 

4. Semua pendapat peserta harus dicatat dalam 

metaplan, kemudian ditempelkan di kertas plano 

untuk didiskusikan 

5. Setelah membahas setiap studi kasus melalui 

diskusi, fasilitator mengulas isu strategisnya 

secara tepat dan sistematis 

6. Berikan kesempatan kembali kepada peserta 

untuk mengklarifikasi atau mengajukan 

pertanyaan  

7. Apabila tidak ada klarifikasi dan pertanyaan 

tambahan, fasilitator dapat mengakhir setiap 

pembahasan pokok bahasan dengan tips dan trik 

atau kiat dan saran. 
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1. Terlibat dan Mengawal Perencanaan sampai Penganggaran 
 
 
1.1. Studi Kasus 

 

“Keterlibatan DPRD Menghasilkan Kebijakan Kuota Kecamatan” 

 

Anggota DPRD Kabupaten Kebumen periode 2009-2014 dihadapkan kepada 

persoalan besar berkaitan dengan tingginya angka kemiskinan yang mencapai 

22 persen atau menjadi yang tertinggi di provinsi Jawa Tengah di bawah 

kabupaten Cilacap. 

Disisi lain, ruang pendapatan pajak (fiscal) daerah hanya berkisar 10-15 

persen selama lima tahun terakhir. Padahal pemenuhan kebutuhan dasar 

pembangunan daerah sebagaimana tercantum di dalam RPJMD sangat 

banyak yang harus diturunkan di dalam RKPD setiap tahun. Besarnya 

keinginan daerah untuk membangun dan keterbatasan anggaran, 

mengakibatkan tidak semua usulan masyarakat (konstituen) melalui 

Musrenbang dan Reses DPRD dapat terakomodir di dalam APBD. Sedangkan 

pada saat pembahasan anggaran bersama mitra kerja pemerintah daerah/ 

SKPD, anggota DPRD tidak memegang data usulan yang sudah terkompilasi 

dengan baik dari seluruh kecamatan atau Daerah Pemilihan. 

Dari situlah anggota DPRD Kabupaten Kebumen berinisiatif untuk hadir dan 

terlibat dalam forum Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang 

tingkat Kabupaten. Fungsi kehadirannya beragam, ada yang datang sebagai 

narasumber sekaligus peserta, dan sebagian besar hadir sebagai undangan 

yang mengikuti proses pembahasan perencanaan sampai selesai. Dari 

keikutsertaan dalam proses perencanaan tesebut, anggota DPRD memiliki 

informasi, data dan kompilasi usulan masyarakat yang sama dengan yang 

dipegang pemerintah daerah.  

Dalam dokumen RKPD, usulan yang diakomodir berdasarkan urusan, dan 

atau yang tidak diakomodir pada tahun tersebut, dilampirkan sebagai 

dokumen yang tidak terpisah. Sehingga anggota DPRD dapat menjadikan 

lampiran dokumen tersebut ketika melakukan rapat kerja bersama 

pemerintah daerah melalui SKPD terkait. 
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1.2. Isu Strategis: 

- Masa reses tidak sinkron dengan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan/ 

Wilayah, sehingga hasil penjaringan aspirasi yang dibawa oleh DPRD 

dengan Musrenbang tidak sinkron 

- DPRD jarang hadir atau (dihadirkan) dalam Musrenbang Kecamatan/ 

Wilayah 

- Program dan kegiatan responsif gender hanya bisa diperjuangkan oleh 

DPRD ketika terlebat sejak perencanaan, pembahasan, dan penetapan 

secara keseluruhan 

 
 
1.3. Pelajaran Berharga: 

- Keterlibatan DPRD dalam mengawal proses perencanaan memberikan 

keuntungan terhadap ketajaman untuk membahas usulan anggaran 

pemerintah daerah 

- Anggota DPRD harus memiliki dan menguasai seluruh kompilasi hasil 

usulan masyarakat; Musrenbang Kecamatan dan dari hasil Reses 

- Efektivitas pengawalan proses perencanaan sampai penganggaran, akan 

mampu menjadi jawaban politik atas tuntutan konstituen yang diwakili 

- Kemampuan anggota DPRD menjadi lebih meningkat seiring dengan 

bertambahnya informasi yang dimiliki dan dikuasai 

- Mitra kerja pemerintah daerah menjadi lebih berhati-hati dalam 

mengajukan usulan yang tidak responsive dan berkeadilan 

- Permendagri No. 86 tahun 2017 menjamin keterlibatan anggota DPRD 

dalam proses perencanaan pembangunan daerah 

 
1.4. Kiat dan Saran: 

1. Anggota legislative harus lebih pro aktif meminta jadwal pelaksanaan 

musrenbang kecamatan/ Musrenbang Wilayah, forum OPD dan 

Musrenbang Kabupaten/Kota atau Musrenbang Provinsi 

2. Meminta kepada Bappeda untuk mengundang anggota DPRD sebagai 

narasumber sekaligus peserta dalam Musrenbang Kecamatan/ Wilayah 

sesuai Daerah Pemilihan, forum OPD sesuai komisi, dan musrenbang 

daerah 
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3. Memanfaatkan tenaga ahli atau tim dari partai politiknya untuk terlibat 

dalam Musrenbang kecamatan/ musrenbang wilayah sampai kepada 

perumusan hasil dan berita acara dalam tabel 4 Permendagri No. 54 tahun 

2010 

4. Mengadiri forum OPD dengan membawa hasil kompilasi Musrenbang 

Kecamatan/ Musrenbang Wilayah, untuk memastikan usulan sektoral dari 

Dapilnya terakomodasi di dalam Renja OPD. Lebih akurat dokumen 

tersebut harus diminta kepada Bappeda 

5. Menghadiri Musrenbang Daerah, untuk memastikan usulan yang sudah 

diharmonisasi bersama OPD masih terakomodir di dalam draft RKPD; 

khususnya pada bagian lampiran 

6. Untuk usulan yang dianggap belum mendesak implementasinya pada 

tahun depan, harus dipastikan masuk dalam waiting list di dalam tabel 5 

Permendagri No. 54 tahun 2010 

7. Anggota DPRD harus menjalin hubungan konstruktif dengan organisasi 

masyarakat sipil dan delegasi musrenbang untuk memudahkan proses 

pengawalan dalam tahap perencanaan 

 
1.5. Pertanyaan Kunci: 

1. Selama ini, bagaimana anggota DPRD mengetahui jadwal pelaksanaan 

proses perencanaan?  

2. Pernahkah anggota DPRD diundang sebagai narasumber atau sebagai 

peserta khusus dalam Musrenbang Kecamatan/ Wilayah, Forum OPD dan 

Musrenbang daerah? Kalau tidak, upaya apa yang harus dilakukan? 

3. Berdasarkan situasi di daerah anda, apa hambatan bagi anggota DPRD 

untuk terlibat aktif dalam proses perencanaan? 

4. Apakah di daerah anda sudah memiliki Perda tentang Perencanaan dan 

Penganggaran Partisipatif? 
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2. Mempengaruhi Kebijakan Umum dan Pagu APBD 
 
 
2.1. Studi Kasus: 

 

“Ketua DPRD Jepara Himbau Penyusunan RKA SKPD Tahun 2015 
Harus Mengacu Kepada KUA PPAS” 
 
Pada tanggal 12 Agustus 2015, KUA-PPAS Kabupaten Jepara tahun anggaran 

2015 telah disahkan melalui rapat paripurna DPRD. Penandatanganan nota 

kesepakatan bersama antara seluruh pimpinan DPRD dengan Kepala Daerah 

dilakukan setelah proses pembahasan berlangsung sejak bulan Juli melalui 

rapat kerja komisi, rapat badan anggaran dan terakhir melalui pengambilan 

keputusan dalam rapat paripurna. 

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara H. Yuli 

Nugroho, SE mewanti-wanti eksekutif untuk menggunakan KUA-PPAS 

sebagai acuan dalam menyusun RKA SKPD (Rencana Kerja dan Anggaran 

Satuan Kerja Perangkat Daerah). 

 

“Dengan demikian, Rencana APBD yang kelak diajukan eksekutif benar-

benar sesuai dengan KUA-PPAS yang sudah disepakati bersama antara 

eksekutif dan legislatif”. Kata Yuli Nugroho di Kantornya, Selasa (12/8).  

 
Sumber: R-lisa Jepara (http://rlisafmjepara.com/2014/08/penyusunan-rka-skpd-harus-mengacu-kua-ppas/ 

 

2.2. Isu Strategis: 

- KUA-PPAS adalah nota kesepahaman politik antara DPRD dan Kepala 

Daerah 

- Nilai tawar DPRD sangat tinggi, karena tanpa adanya persetujuan KUA-

PPAS, maka Pemerintah Daerah tidak dapat menyusun RKA-OPD dan 

RAPBD 

- Selama ini, pembahasan KUA-PPAS jarang dilakukan secara serius karena 

dianggap kurang strategis 

 
2.3. Pelajaran Berharga: 

- Keberpihakan atau ketidakberpihakan orientasi anggaran daerah sangat 

ditentukan oleh kualitas pembahasan KUA PPAS oleh anggota DPRD 
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rapat kerja komisi, rapat badan anggaran dan terakhir melalui pengambilan 

keputusan dalam rapat paripurna. 

 

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jepara H. Yuli 

Nugroho, SE mewanti-wanti eksekutif untuk menggunakan KUA-PPAS 
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“Dengan demikian, Rencana APBD yang kelak diajukan eksekutif benar-
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- Anggota DPRD yang menjadi bagian dari Badan Anggaran memiliki 

diskresi besar untuk mendorong arah (makro) kebijakan pendapatan 

optimal sesuai potensi, arah kebijakan belanja terukur dan tepat sasaran, 

serta arah kebijakan pembiayaan berkontribusi terhadap investasi daerah 

- Peran anggota DPRD dalam komisi sangat strategis untuk menguji usulan 

prioritas dan plafon anggaran sementara atau pagu indikatif setiap urusan 

maupun setiap OPD berdasarkan program unggulan 

- RKA OPD sebagai rincian dari RAPBD sudah dapat dikontrol orientasinya 

melalui pembahasan KUA PPAS di setiap komisi. Karena RKA OPD harus 

mengacu kepada KUA PPAS. 

 
2.4. Kiat dan Saran 

1. Pemerintah Daerah melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) 

harus menyerahkan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat bulan Juni 

2. Jika sampai akhir Juni TAPD belum menyerahkan KUA PPAS, Pimpinan 

DPRD harus didorong untuk mengirimkan surat dalam rangka 

mempertanyakan keterlambatan tersebut 

3. Pada masa sidang pertama, Badan Musyawarah harus didorong untuk 

menentukan jadwal pembahasan anggaran (termasuk pembahasan KUA 

PPAS) sebagaimana jadwal dan ketentuan yang telah diatur di dalam PP 

No. 58 tahun 2005 dan Permendagri No. 13 tahun 2006 jo. Permendagri 

No. 59 tahun 2007 jo. Permendagri No. 21 tahun 2011 

4. Anggota DPRD harus sudah memiliki dan mempelajari RKPD sebelum 

membahas KUA PPAS 

5. Jika sebagian besar arah kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon 

tidak konsisten dengan RKPD, maka DPRD berhak mengembalikan 

dokumen tersebut untuk diperbaiki oleh Pemda  

6. Upayakan pembahasan sampai pengambilan keputusan KUA-PPAS selesai 

paling lambat pertengahan bulan Agustus. Supaya Kepala Daerah bisa 

cepat mengeluarkan Surat Edaran (SE) Pedoman penyusunan RKA OPD. 

Sehingga RAPBD dapat diserahkan oleh TAPD kepada DPRD selambat-

lambatnya pada akhir September 

 
2.5. Pertanyaan 

1. Berdasarkan pengalaman yang telah berjalan, berapa lama pembahasan 

KUA PPAS di daerah anda? 
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2.5. Pertanyaan 

1. Berdasarkan pengalaman yang telah berjalan, berapa lama pembahasan 

KUA PPAS di daerah anda? 

	
	

2. Apa yang bisa anda lakukan jika pemerintah daerah terlambat 

menyerahkan dokumen KUA PPAS? 

3. Jika anda adalah anggota Banggar, isu strategis apa yang akan anda 

pertajam dalam pembahasan KUA PPAS bersama TAPD? 

4. Bagi anggota komisi, bahan atau data apa yang akan dijadikan bekal untuk 

membahas PPAS bersama mitra kerja? 

 
3. Mengendalikan (Rasionalisasi) Proyeksi Anggaran yang Berlebihan 
 
3.1. Studi Kasus: 

“Anggaran Bappeda Padang Lawas Dinilai Berlebihan” 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Padang 

Lawas, Provinsi Sumatera Utara mencantumkan beberapa jenis belanja yang 

dinilai mengada-ada oleh beberapa pihak. Jenis belanja tersebut antara lain: 

belanja alat tulis Rp154 juta, konsultasi penyusunan masterplan 

penanggulangan kemiskinan Rp200 juta, konsultasi perencanaan DED 

gedung pemadam kebakaran Rp200 juta, konsultasi perencanaan TPA 

sampah Rp260 juta dan konsultasi perencanaan instalasi pengolahan limbah 

kota Sibuhuan Rp240 juta.  

Rencana anggaran tersebut pada akhirnya disetujui oleh DPRD, sehingga 

terakomodir di dalam APBD Kabupaten Padang Lawas tahun 2013 dan 

direalisasikan oleh masing-masing bidang di dalam Bappeda. Setelah 

dipertanggungjawabkan, kritikpun datang. Salah satunya dari Aman Sudirman 

Harahap, Ketua Umum DPD Gempar Sumatera Utara. “Anggaran belanja di 

Bappeda yang menelan dana hingga miliaran rupiah tersebut terlalu 

mengada-ada, dan hingga kini hasilnya belum tampak”. Tutur Aman. 

Sementara itu Kepala Bappeda Kabupaten Padang Lawas, Yenni Nurlina 

Siregar mengatakan bahwa setiap kegiatan yang tercantum di tahun anggaran 

2013 tersebut terkait pada bidang masing-masing. Dengan kata lain setiap 

kegiatan itu ditangani oleh bidangnya.  

“Saya hanya sebatas progress saja dan kuasa pengguna anggaran saja. 

Untuk yang melaksanakan itu ada bidangnya masing-masing yang 

melaksanakan. Jadi saya tidak tahu”. Jelas Yenni singkat. 

Sumber: www.metrosiantar.com/2014/07/11/146004/anggaran-bappeda-dinilai-berlebihan/ 
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3.2. Isu Strategis: 

- Semua sektor/ mitra kerja “berambisi” untuk meningkatkan pagu 

belanjanya setiap tahun, meskipun realisasi tahun sebelumnya tidak 

optimal 

- Peningkatan pagu belanja tidak diikuti “refleksi” atau “nalar sehat” atas 

belanja tahun sebelumnya 

- Kinerja dan efektivitas hasil belanja tahun sebelumnya belum dijadikan 

indikator “boleh naik” atau “tidak boleh naiknya” belanja tahun depan 

 
3.3. Pelajaran Berharga: 

- Melakukan pembahasan secara ketat pada usulan makro belanja, akan 

berkontribusi terhadap pencegahan tindak pidana korupsi pengadaan 

barang dan jasa 

- Usulan kenaikan belanja barang jasa harus dijadikan perhatian. Karena 

kelompok belanja ini paling besar potensinya untuk disalahgunakan 

khususnya pada belanja perjalanan dinas, belanja administrasi dan belanja 

konsultansi 

- Komponen belanja yang berpotensi boros, tidak akan bisa 

dipertanggungjawabkan secara benar dan masuk akal 

- Melakukan rasionalisasi terhadap proyeksi belanja sangat mudah, yaitu 

dengan melakukan perhitungan sederhana seperti menguji potensi boros 

belanja daerah  

- Apabila anggota DPRD meloloskan dan bahkan mengusulkan alokasi 

belanja yang berpotensi boros, maka akan dengan mudah menyeretnya 

masuk ke dalam tindak pidana korupsi 

- Mengkritisi rencana belanja yang boros diawal pembahasan, akan 

memancing pemerintah daerah untuk membuka perincian belanja tersebut 

tanpa harus dipaksa oleh anggota DPRD 

 
3.4. Kiat dan Saran: 

1. Hitunglah secara sederhana dan buatlah perbandingan prosentase nilai 

deficit tahun anggaran yang diusulkan dengan prosentase nilai deficit 

tahun anggaran yang masih berjalan atau tahun sebelumnya! 

2. Mintalah kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tingkat 

penyerapan tahun sebelumnya dan potensi penyerapan tahun berjalan! 
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3.4. Kiat dan Saran: 

1. Hitunglah secara sederhana dan buatlah perbandingan prosentase nilai 
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2. Mintalah kepada pemerintah daerah untuk menjelaskan tingkat 

penyerapan tahun sebelumnya dan potensi penyerapan tahun berjalan! 

	
	

3. Jika tingkat penyerapan dan potensi penyerapan anggaran rendah, 

permintaan pemerintah untuk meningkatkan jumlah belanja dapat 

dikatakan tidak rasional, berpotensi boros dan menjadi penyebab deficit. 

4. Identifikasi kelompok belanja mana yang diusulkan meningkat. Apakah 

belanja pegawai, belanja barang dan jasa atau belanja modal? 

5. Berdasarkan hasil studi, nilai belanja barang dan jasa setiap tahun 

berpotensi untuk diefisiensi minimal 20 persen. 

 
Tabel 3 – Panduan Mengkritisi RAPBD 

 

No Panduan Banchmark 

1 Mengidentifikasi 

konsistensi plafon 

anggaran dan program 

mitra kerja dengan PPAS 

yang telah disepakati 

Analisis Konsistensi mencegah 

perubahan sepihak oleh pemerintah 

daerah dalam menyusun RKA OPD. 

Cara yang dilakukan dengan 

membandingkan dokumen PPAS 

dengan RAPBD pada mitra kerja. 

2 Analisis Kebijakan Alokasi 

Anggaran  

Anggaran pendidikan telah mencapai 

35%, namun hanya 8% yang merupakan 

belanja langsung (program). DPRD 

harus mendorong agar alokasi anggaran 

belanja langsung lebih diperbesar 

dibandingkan belanja tidak langsung. 

Identifikasi program kegiatan apa saja 

yang kembali untuk operasional aparat 

dan berapa yang benar-benar dirasakan 

oleh masyarakat. Hal ini untuk 

mengetahui apakah kebijakan alokasi 

belanja langsung dialokasikan secara 

efektif.  

DPRD perlu menekan belanja aparatur 

untuk direalokasi ke program kegiatan 

yang lebih bersentuhan dengan 

kebutuhan warga 
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3 Analisis Efisiensi 

anggaran 

Analisis standar harga untuk mencegah 

adanya belanja-belanja yang tidak 

efisien. Diterbitkan dalam Perkada 

Bandingkan belanja barang OPD dengan 

standar harga atau harga pasar.  

Belanja berulang, banyak kasus 

ditemukan dalam RAPBD belanja yang 

bersifat berulang-ulang. Misal belanja 

makan-minum, belanja ATK, vas bunga, 

tissue, dll yang ada pada setiap kegiatan. 

Identifikasi belanja tidak efisien itu 

untuk direalokasi  ke progam kegiatan 

yang dibutuhkan oleh rakyat atau yang 

merupakan daftar usulan Musrenbang 

namun tidak terakomodasi dalam 

RAPBD karena keterbatasn anggaran.  

 
 
3.5. Pertanyaan: 

1. Pada pembahasan dokumen bagian apa rasionalisasi usulan belanja 

daerah dapat dilakukan oleh DPRD? 

2. Apakah dampak negatif dari usulan belanja daerah yang berpotensi boros 

dan berlebihan? 

3. Jenis belanja apa saja yang harus diefisiensi dan dirasionalisasi oleh 

DPRD? 
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4. Menguji Manfaat Usulan dan Realisasi Anggaran 
 
 
4.1. Studi Kasus: 

 

“Legislator Wacanakan Pangkas Anggaran Pacuan Kuda” 

 

Sumbawa Barat (28/2/2015) – Anggota DPRD Sumbawa Barat 

mewacanakan pemangkasan hingga penghapusan anggaran proyek 

pembangunan arena pacuan kuda di Kecamatan Poto Tano sebesar Rp3 

miliar pada APBD tahun 2015, dengan alasan tidak sangat mendesak 

pelaksanaannya. 

 

“Dengan adanya masukan dari masyarakat tentang urgensi dan asas 

manfaat proyek itu di tengah kesulitan keuangan daerah seperti sekarang, 

maka sangat mungkin anggaran proyek itu dihapus di APBD Perubahan 

nanti”. Kata Abdul Haman, anggota Komisi I. 

 

Pemerintah daerah hanya beralasan bahwa pembangunan arena pacuan 

kuda merupakan aspirasi dari para penggemar olahraga tersebut. Dan 

pembangunan arena tersebut akan memberikan efek berganda untuk 

peningkatan ekonomi masyarakat di sekitarnya. 

 

“Urgensi dan azas manfaat proyek itu memang menjadi pertanyaan. Oleh 

sebabnya saya dari awal tidak menyetujui untuk dianggarkan”. Tambah 

Mustakim, yang juga anggota komisi I. 

 Sumber: www.mataram.antaranews.com/print/28215/legislator-wacanakan-pangkas-anggaran-arena-pacuan-kuda 

 
 
DPRD Prioritaskan Anggaran Pendidikan 

 

Antaranews Kalsel (4/7/2014) – Ketua DPRD Kalimantan Selatan Nasib 

Alamsyah menyatakan, pada dasarnya lembaga perwakilan rakyat tersebut 

siap mendukung prioritas anggaran pendidikan di provinsinya.  

 

“Sejauh prioritas programnya jelas, terlebih untuk mendukung peningkatan 
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indeks pembangunan manusia (IPM) Kalsel, kami akan dukung penyediaan 

anggaran tersebut”. Tandasnya di Banjarmasin.  

 

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalsel Ngadimun, dalam pembahasan awal 

KUA PPAS tahun 2014 di “Rumah Banjar” berharap agar alokasi anggaran 

pendidikan dapat mencapai 15 persen dari total APBD. Hal itu ditujukan 

untuk membiayai prioritas perencanaan pembangunan pendidikan antara lain 

meningkatkan partisipasi PAUD, SD, SMP dan SLTA. 

 
Sumber: www.m.antarakalsel.com/berita/13704/dprd-prioritas-anggaran-pendidikan 

 
 

4.2. Isu Strategis: 

- DPRD “dikerjain” untuk membahas angka-angka; detail, njelimet, 

melelahkan. Tapi efek perubahannya minimalis  

- Fungsi anggaran DPRD memberikan arena permainan pada level 

kebijakan; apa permasalahannya, apa tujuannya, siapa saja targetnya, 

bagaimana strategi untuk memastikan “uang rakyat” bermanfaat untuk 

“rakyat”? 

- Waktu pembahasan sempit; bermain dalam level kebijakan anggaran lebih 

strategis 

 
4.3. Pelajaran Berharga: 

- Mempertanyakan manfaat program atau kegiatan hanya menjadi konsumsi 

politik melalui media; terkesan terlambat dan justru tidak secara massif 

dilakukan ketika sedang terjadi rapat kerja bersama mitra kerja 

- Kegiatan tidak jelas yang tidak didukung dengan kajian kelayakan 

(feasibility study), akhirnya lolos ketika anggota DPRD tidak menguji 

secara serius hasil yang ingin dicapai serta manfaat besar apa yang 

seharusnya akan diterima masyarakat 

- Menguji arah kebijakan sektoral paling efektif adalah dengan 

menggunakan indikator-indikator kinerja seperti; Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM), Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan, dan target 

penurunan angka kemiskinan, dan lain-lain. 
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- DPRD sudah dapat menguji outcome dan manfaat kebijakan anggaran 

sudah dapat dilakukan sejak pembahasan awal KUA PPAS, khususnya 

pada tahap penentuan pagu indikatif bersama mitra kerja 

 
4.4. Kiat dan Saran: 

1. Sebelum masuk pada pembahasan rincian program dan kegiatan, 

mintalah mitra kerja untuk mempresentasikan agenda besar, tujuan 

utama dan target kinerja apa yang akan dicapai dalam satu tahun ke depan 

2. Pertanyakanlah siapa target, apa saja manfaat dan berkontribusi kepada 

indikator apa dari setiap program dan kegiatan yang diusulkan! 

3. Gunakanlah indikator kinerja untuk menguji usulan mitra kerja, seperti: 

APM, Angka Putus Sekolah, Angka Kematian Ibu dan Anak, aksesibilitas 

terhadap sanitasi total, angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran 

4. Mintalah kepada mitra kerja untuk menyampaikan program dan hasil dari 

realisasi program yang sejenis pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. 

Jika penjelasannya tidak menunjukkan adanya hasil yang bermanfaat bagi 

masyarakat, maka itu ruang bagi anda untuk mengkritisi usulan barunya 

 
4.4. Pertanyaan: 

1. Bagaimana tahapan pembahasan RAPBD atau RKA-OPD di tingkat 

komisi? Berapa lama hal itu dilakukan? 

2. Menurut anda, mengukur kualitas program dan kegiatan yang diusulkan 

oleh mitra kerja dan menilai kelayakan nilai anggarannya tersebut mudah 

atau sulit? Mengapa? 

3. Selama ini apa indikator dan alat ukur yang anda gunakan untuk 

menerima atau menolak usulan program atau kegiatan mitra kerja?  

 
 
5. Memastikan Kebijakan Anggaran Responsif Gender dan Berkeadilan 
 
 
5.1. Isu Strategis: 

- Perencanaan dan Penganggaran responsive gender (PPRG) adalah 

mandatory; PP 9/2000 dan SEB 4 Menteri 2012 

- Sistem evaluasi PPRG hanya bersifat pengendalian internal; DPRD belum 

banyak ambil peran 
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- DPRD sudah dapat menguji outcome dan manfaat kebijakan anggaran 
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1. Sebelum masuk pada pembahasan rincian program dan kegiatan, 
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4. Mintalah kepada mitra kerja untuk menyampaikan program dan hasil dari 

realisasi program yang sejenis pada tahun berjalan dan tahun sebelumnya. 

Jika penjelasannya tidak menunjukkan adanya hasil yang bermanfaat bagi 

masyarakat, maka itu ruang bagi anda untuk mengkritisi usulan barunya 

 
4.4. Pertanyaan: 

1. Bagaimana tahapan pembahasan RAPBD atau RKA-OPD di tingkat 

komisi? Berapa lama hal itu dilakukan? 

2. Menurut anda, mengukur kualitas program dan kegiatan yang diusulkan 

oleh mitra kerja dan menilai kelayakan nilai anggarannya tersebut mudah 

atau sulit? Mengapa? 

3. Selama ini apa indikator dan alat ukur yang anda gunakan untuk 

menerima atau menolak usulan program atau kegiatan mitra kerja?  

 
 
5. Memastikan Kebijakan Anggaran Responsif Gender dan Berkeadilan 
 
 
5.1. Isu Strategis: 

- Perencanaan dan Penganggaran responsive gender (PPRG) adalah 

mandatory; PP 9/2000 dan SEB 4 Menteri 2012 

- Sistem evaluasi PPRG hanya bersifat pengendalian internal; DPRD belum 

banyak ambil peran 

	
	

- Pemda telah memiliki unit/OPD Pemberdayaan Perempuan, Proporsi 

belanja OPD ini berkisar antara 0,02% hingga 3,17% dari total belanja* 

- Sebagian besar Pemda belum punya mekanisme PUG; hanya sekitar 60% 

telah membentuk Pokja PUG dan focal point 

 
5.2. Pelajaran Berharga: 

- Di sebagian besar daerah, instrumen GAP dan GBS yang digunakan masih 

sebatas percontohan/uji coba, belum menjadi persyaratan wajib saat 

pembahasan RKA-OPD. Meski demikian, sangat bermanfaat bagi internal 

OPD, terutama untuk menentukan ketepatan sasaran program/kegiatan. 

- Kontribusi penerapan GAP dan GBS adalah ketepatan sasaran dan 

rumusan kegiatan yang tepat, hingga mampu menurunkan kasus kematian 

ibu cukup signifikan. 

- Selain ketepatan sasaran program/kegiatan, instrument GAP dan GBS ini 

juga membantu ‘kepatuhan’ OPD saat diaudit. 

- Program/kegiatan yang sudah melalui analisis gender (GAP-GBS) tak 

hanya dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan praktis gender, namun 

juga kebutuhan strategis gender, meski proporsinya masih sedikit. 

 
5.3. Kiat dan Saran: 

- Sebelum masuk pada pembahasan anggaran, pertanyakan dahulu 

pernyataan anggaran responsif gender atau gender budget statement 

(GBS) kepada OPD. Itulah dokumen akuntabilitas yang berspektif gender 

yang disusun oleh pemerintah untuk menginformasikan adanya kegiatan 

dengan alokasi anggaran yang memadai sebagai instrumen menyelesaikan 

permasalahan gender 

- Bacalah lampiran kedua Stranas Percepatan PPRG yaitu berupa petunjuk 

pelaksanaan PPRG di tingkat pemerintah daerah, khususnya pada bagian 

yang menguraikan tentang Gender Analysis Pathway (GAP), Gender 

Budget Statement (GBS) dan indikator pengendalian dan evaluasi PPRG. 

- Bahaslah GBS dan perhatikan apakah kegiatan yang rencananya akan 

dibiayai tersebut berpotensi menjawab permasalahan gender atau tidak. 

Lalu baru masuk pada pembahasan isu efisiensi dan efektivitas. 

Modul 4 : Menjalankan Fungsi Anggaran yang Responsif Gender
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- Pilihlah paling banyak empat urusan utama yang memiliki keterkaitan kuat 

dengan isu gender yaitu perlindungan social, pendidikan, kesehatan dan 

infrastruktur.  

- Pastikan rapat kerja pembahasan anggaran bersama empat sektor tersebut 

diawali dengan bedah GBS dan pendalaman substansinya 

 

 
Tabel 4 – Indikator Pengendalian dan Evaluasi PPRG di Daerah 

 
No Dokumen Indikator Indikator Evaluasi 
1 KUA-

PPAS 
• Sistematika KUA-

PPAS dan 

konsistensi isu 

gender dengan 

RKPD 

• Memasukkan isu 

gender pada 

prioritas 

pembangunan 

daerah, prioritas 

program masing- 

masing urusan 

beserta pagu 

indikatifnya 

• Tingkat akomodasi 

program/kegiatan yang 

responsif gender pada 

prioritas program daerah dan 

prioritas program masing-

masing urusan 

• Trend jumlah pagu indikatif 

pada program/ kegiatan yang 

responsif gender 

2 RKA OPD • Penggunaan GBS 

dalam penyusunan 

RKA OPD 

• Penetapan indikator 

kinerja dalam 

menyusun 

program/kegiatan 

agar responsif 

gender 

• Jumlah anggaran 

program/kegiatan 

• Jumlah program/ kegiatan 

yang dibuat GBS-nya 

• Tingkat realisasi pencapaian 

program dan kegiatan 

berdasarkan indikator kinerja 

• Penetapan kelompok sasaran 

dan lokasi berdasarkan 

kesenjangan gender dan data 

terpilah 

• Jumlah/trend serapan dana 

yang benar-benar menyasar 
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responsif gender kelompok dan lokasi 

berdasarkan kesenjangan 

gender dan data terpilah 

3 DPA • Penetapan indikator 

kinerja dalam 

menyusun 

program/kegiatan 

agar responsif 

gender 

• Jumlah anggaran 

program/kegiatan 

responsif gender 

• Tingkat realisasi pencapaian 

program dan kegiatan 

berdasarkan indikator kinerja 

• Penetapan kelompok sasaran 

dan lokasi berdasarkan 

kesenjangan gender dan data 

terpilah 

• Jumlah/tren serapan dana 

yang benar-benar menyasar 

kelompok dan lokasi 

berdasarkan kesenjangan 

gender dan data terpilah 

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah 
 
 
 

Tabel 5 - Peran Kelembagaan PUG dalam Penyusunan PPRG 
 

Nama 
Dokumen 

Peran Kelembagaan PUG 

KUA-
PPAS 

• Bappeda memastikan isu dan program prioritas sudah 

• menggunakan analisis gender (GAP). 

• Bappeda dan Tim Teknis ARG mengkomunikasikan dan 
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proporsional 

• Badan Pemberdayaan Perempuan selaku Sekretariat 

Pokja PUG memberi asistensi kepada OPD dalam 

penyusunan GBS dan RKA OPD responsif gender. 

APBD 

• TAPD yang unsur didalamnya termasuk Badan 

Pemberdayaan Perempuan mengkompilasi 

program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan 

anggarannya telah disetujui oleh DPRD, kemudian 

dilampirkan dalam dokumen APBD yang dikirimkan 

kepada tim evaluator APBD provinsi (untuk 

kabupaten/kota) dan tim evaluator APBD Kemendagri 

(untuk provinsi). 

DPA OPD 

• TAPD dan Badan Pemberdayaan Perempuan 

mengkompilasi program/kegiatan yang telah 

menggunakan GBS dan anggarannya telah disetujui oleh 

DPRD 

Sumber: Petunjuk Pelaksanaan PPRG untuk Pemerintah Daerah 
 
 
5.4. Pertanyaan: 

1. Apa saja dasar hukum yang mengikat pemerintah daerah agar melakukan 

perencanaan dan penganggaran yang responsive gender? 

2. Bagaimana cara anggota DPRD untuk mengetahui bahwa program dan 

kegiatan OPD tersebut sudah responsive gender ataukah belum? 

3. Apakah yang bisa dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD di dalam 

komisi, jika menemukan fakta bahwa mitra kerjanya tidak menyiapkan 

GAP dan GBS dalam lampiran RKA OPD nya? Jelaskan! 
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program/kegiatan yang telah menggunakan GBS dan 
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kegiatan OPD tersebut sudah responsive gender ataukah belum? 

3. Apakah yang bisa dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD di dalam 

komisi, jika menemukan fakta bahwa mitra kerjanya tidak menyiapkan 

GAP dan GBS dalam lampiran RKA OPD nya? Jelaskan! 

Modul 4 : Menjalankan Fungsi Anggaran yang Responsif Gender



250 Modul 4 : Menjalankan Fungsi Anggaran yang Responsif Gender


