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KESEPAKATAN BERSAMA   

 

ANTARA 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  

PERLINDUNGAN ANAK 

DENGAN 

BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 

 
TENTANG 

 
PENINGKATAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 

DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA  
 

Nomor : 02/MEN.PP & PA/2/2010 

Nomor : 84/HK/011/2010 
 

Pada hari ini Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu sepuluh, di 
Jakarta,  yang bertanda tangan dibawah ini : 
 
1. LINDA AMALIA SARI, S.IP   : Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak Republik 
Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk 
dan atas nama  Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, berkedudukan di Jalan 
Medan Merdeka Barat Nomor 15 Jakarta 
Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK 
KESATU; 
 

2. DR. dr. SUGIRI SYARIEF,   
MPA 

: Kepala Badan Koordinasi Keluarga 
Berencana MPA, Nasional, dalam hal ini 
bertindak untuk dan atas nama  Badan 
Koordinasi Keluarga Berencana Nasional 
berkedudukan di Jl Permata Nomor 1 
Halim Perdana Kusuma, Jakarta, yang 
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA; 

2    
Yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dengan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. bahwa untuk mencapai Penduduk Tumbuh Seimbang 2015 dan terwujudnya 
pembangunan berwawasan kependudukan serta keluarga kecil bahagia 
sejahtera dipandang perlu mengintegrasikan pembangunan pemberdayaan 
perempuan dan perlindungan anak;  
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b. bahwa untuk  membangun keluarga kecil bahagia sejahtera perlu peningkatan 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai sumber daya 
manusia yang potensial; 

c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan seperti pada butir a dan b 
dipandang perlu dilakukan kesepakatan bersama antara Kementerian 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Badan Koordinasi 
Keluarga Berencana Nasional.  

 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK  sepakat untuk mengadakan 
Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak dalam Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera dengan 
ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 
 

Pasal 1 
TUJUAN 

 
Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan komitmen, kerjasama dan 
sinergi antara PARA PIHAK dalam melaksanakan program dan kegiatan yang terkait 
dengan peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera. 

 

Pasal 2 
RUANG LINGKUP 

 
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi: 

a. advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi; 
b. kajian dan pengembangan model; 
c. pendidikan dan pelatihan (capacity building); 
d. data terpilah; dan 
e. sarana. 
 

Pasal 3 
SASARAN 

 
Sasaran program peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak  
dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera meliputi: 

a. bayi, balita, dan anak;  
b. remaja; 
c. perempuan;  
d. keluarga;  
e. lanjut usia; dan 
f. penyandang cacat 
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Pasal 4 
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB 

 
Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, PIHAK KESATU mempunyai tugas 
dan tanggung jawab memfasilitasi pertemuan koordinasi dalam rangka peningkatan 
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan keluarga 
kecil bahagia sejahtera. 
 

Pasal 5 
 

Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan 
tanggung jawab: 

a. memfasilitasi sosialisasi program pemberdayaan perempuan dan perlindungan 
anak dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera; 

b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (capacity building); 
c. menyediakan sarana yang dibutuhkan dalam rangka advokasi, sosialisasi, dan 

komunikasi informasi dan edukasi; dan  
d. membantu PIHAK KESATU dalam penyediaan sarana dan petugas lapangan 

yang dibutuhkan untuk kegiatan advokasi, sosialisasi, dan komunikasi informasi 
dan edukasi. 

 
Pasal 6 

 
Dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama, PARA PIHAK secara bersama-sama 
mempunyai tanggung jawab: 

a. melakukan monitoring dan evaluasi; 
b. mengembangkan data terpilah; dan 

c. melakukan kajian dan pengembangan model pemberdayaan perempuan dan 
perlindungan anak dalam mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera.  

 

Pasal 7 
PELAKSANAAN 

 
(1) Untuk meningkatkan kelancaran komunikasi, meningkatkan kerjasama dan 

menjamin sinergi dan efektifitas langkah-langkah secara terpadu pelaksanaan 
peningkatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam 
mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera, dibentuk kelompok kerja. 

(2) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil-wakil dari 
PARA PIHAK yang melaksanakan program kegiatan. 

(3) Mengenai susunan keanggotaan, mekanisme dan tugas dari kelompok kerja  
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
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Pasal 8 
JANGKA WAKTU 

 
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung 

mulai tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK. 

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang, melalui pemberitahuan secara 
tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan 
sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama. 

 

Pasal 9 
PEMBIAYAAN 

 
Seluruh biaya yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini di bebankan anggaran 
pembangunan masing-masing pihak sesuai dengan tugas dan fungsinya. 
 

Pasal 10 
PENUTUP 

 
(1) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepakatan Bersama ini 

akan diatur bersama oleh PARA PIHAK. 

(2) Kesepakatan Bersama ini dianggap sah setelah ditandatangani oleh PARA 
PIHAK. 

(3) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), dibubuhi meterai yang 
cukup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 
 

 
 
 
 
 


