
 
 

KESEPAKATAN BERSAMA 
ANTARA 

KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA 

DAN 
KEMENTERIAN  AGAMA REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR  02  TAHUN 2011 
NOMOR    2  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMENUHAN 
 HAK ANAK DI BIDANG KEAGAMAAN 

 
Pada hari ini, Senin tanggal 24 bulan Januari, tahun dua ribu sebelas, 
bertempat di Jakarta, yang bertandatangan di bawah ini: 
 
1. LINDA AMALIA SARI GUMELAR,  Menteri Negara Pemberdayaan 

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

 
2.  SURYADHARMA ALI,  Menteri Agama, dalam hal ini bertindak untuk dan 

atas nama Kementerian  Agama  yang  beralamat  di  Jalan Lapangan 
Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai 
PIHAK KEDUA; 

 
selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. 
 
Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 

a. bahwa setiap warga negara Indonesia baik perempuan maupun laki-laki 
berhak mendapatkan perlindungan dalam melaksanakan peran dan 
kegiatan di bidang keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya; 

b. bahwa untuk meningkatkan perlindungan dalam pelaksanaan peran di 
bidang keagamaan perlu mendapatkan perhatian dengan menyusun 
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender dan 
peduli hak anak; 

c. bahwa ...  



  

c. bahwa Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional mengamanatkan seluruh 
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah melaksanakan 
Pengarusutamaan Gender dan yang meliputi perencanaan, penyusunan, 
pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program 
pembangunan nasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsi serta 
kewenangan masing-masing. 

 
Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dengan ketentuan sebagai 
berikut: 
 

Pasal 1 
Dasar Hukum 

 
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi 

Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita 
(Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Againts 
Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277). 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4700). 

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

5. Keputusan Presiden  Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Kabinet Indonesia 
Bersatu II Periode 2009-2014. 

6. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 

7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan 
Gender dalam Pembangunan Nasional. 

 
Pasal 2 

Ketentuan Umum 
 

Dalam Kesepakatan Bersama ini yang dimaksud dengan: 

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi 
yang dibangun untuk mengintegrasikan pesan gender menjadi satu 
kesatuan (integral) perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, 
dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. 

2. Pemenuhan é 



  

2. Pemenuhan hak anak adalah hak-hak anak yang perlu dipenuhi sesuai 
dengan Konvensi Hak Anak, antara lain, hak untuk beribadah menurut 
agamanya, hubungan orang tua dan hak untuk mencegah terjadinya 
paksaan pada usia anak. 

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

4. Responsif Gender adalah perhatian yang konsisten dan sistimatis terhadap 
perbedaan-perbedaan perempuan dan laki-laki di dalam masyarakat yang 
disertai upaya menghapus hambatan-hambatan struktural dan kultural 
dalam mencapai kesetaraan gender. 

5. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut ARG adalah 
anggaran yang mengakomodasikan keadilan bagi perempuan dan laki-laki, 
(termasuk anak-anak) dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi 
dalam mengambil keputusan dan mengontrol sumber-sumber daya serta 
kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil 
pembangunan. 

6. Data Terpilah adalah data yang disusun menurut jenis kelamin, status dan 
kondisi perempuan dan laki-laki, termasuk anak-anak, berdasarkan topik 
bahasan/hal-hal yang menjadi perhatian. 

7. Tim PUG bidang Keagamaan adalah wadah konsultasi atau koordinasi 
bagi penggerak pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan pemenuhan 
hak anak di Kementerian Agama. 

 
Pasal 3 
Tujuan 

 
Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah peningkatan koordinasi dan 
sinkronisasi dalam perencanaan dan penganggaran, penyusunan kebijakan, 
program, dan pelaksanaan kegiatan di bidang Keagamaan yang responsif 
gender dan peduli hak anak. 

 
Pasal 4 

Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi koordinasi dan sinkronisasi 
dalam: 

a. perencanaan dan penganggaran, penyusunan kebijakan, program, dan 
pelaksanaan kegiatan di bidang Keagamaan yang responsif gender dan 
peduli hak anak; 

b. penyediaan data terpilah di bidang Keagamaan; 

c. peningkatan kinerja Tim PUG bidang Keagamaan; dan 

d. advokasi ... 



  

d. advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang PUG dan 
pemenuhan hak anak. 

 
Pasal 5 

Tugas dan Tanggung Jawab 
 

1.  PIHAK PERTAMA : 

a. menyediakan fasilitator, bahan komunikasi, informasi, dan edukasi 
untuk kegiatan advokasi dan sosialisasi tentang perencanaan dan 
penganggaran kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender 
dan peduli hak anak di bidang Keagamaan; 

b. memfasilitasi PIHAK KEDUA dalam penyusunan data terpilah di bidang 
Keagamaan; 

c. melakukan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi dengan PIHAK 
KEDUA dalam pelaksanaan perkembangan PUG dan pemenuhan hak 
anak di bidang Keagamaan;  

d. melakukan dan/atau memfasilitasi kajian isu-isu gender dan anak di 
bidang Keagamaaan; dan 

e. melakukan monitoring, evaluasi pelaksanaan PUG dan pemenuhan hak 
anak di bidang Keagamaan bersama-sama dengan PIHAK KEDUA. 

 
2.  PIHAK KEDUA : 

a. melaksanakan kegiatan advokasi, sosialisasi, komunikasi, informasi, 
edukasi, dan pelatihan PUG dan pemenuhan hak anak di lingkungan 
PIHAK KEDUA dan instansi vertikal PIHAK KEDUA di daerah; 

b. melakukan perencanaan dan penganggaran, penyusunan kebijakan, 
program dan pelaksanaan kegiatan yang responsif gender dan peduli 
hak anak di bidang Keagamaan; 

c. menyediakan data terpilah di bidang Keagamaan; 

d. mendorong peningkatan kinerja Tim PUG bidang Keagamaan; 

e. melakukan koordinasi dengan PIHAK PERTAMA dalam menangani 
berbagai permasalahan yang terkait dengan PUG dan pemenuhan hak 
anak di bidang Keagamaan; 

f. melakukan pertemuan koordinasi dan sinkronisasi dengan PIHAK 
PERTAMA dalam pelaksanaan perkembangan PUG dan pemenuhan 
hak anak di bidang Keagamaan; 

g. melakukan kajian isu-isu gender dan  anak di bidang Keagamaan; dan 

h. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dan pemenuhan 
hak anak di bidang Keagamaan bersama-sama dengan PIHAK 
PERTAMA. 

Pasal 6  é 



  

Pasal 6 
Masa Berlaku 

 
Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung 
sejak ditandatangani dan dapat diubah atau diperpanjang berdasarkan 
kesepakatan PARA PIHAK. 

 
Pasal 7 

Pembiayaan 
 

Segala pembiayaan terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, 
dibebankan pada masing-masing pihak. 

 
 

Pasal 8 
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 dua, dan masing-masing 
mempunyai kekuatan hukum yang sama. 

 
 

 


